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I. EDITORIAL

DACIA MAGAZIN, 100
dr. Napoleon SĂVESCU

„Informaţia e avuţie, adevărul e avere”. (R. Tagore)
Aniversarea este un act uman prin excelenţă, recunoscut ca fiind foarte important şi
emoţionant atât pentru ceea ce se aniversează, cât
şi pentru cei care participă la acel eveniment.
În această lună, aprilie 2014, revista
„Dacia Magazin”, editată de Societatea Internaţională Reînvierea Daciei (Dacia Revival) a
ajuns la numărul 100. Aceasta este o aniversare
deosebită care ne umple sufletul de mândrie şi de
adâncă recunoştinţă pentru efortul şi pasiunea tuturor colaboratorilor revistei şi a membrilor
colectivului redacţional.
Revista „Dacia Magazin” a fost înfiinţată
în anul 2003, ca o reflectare a dovezilor privind
originea dacică a poporului nostru, menită să
aducă la cunoştinţă românilor din ţară şi din diaspora activităţile pe care societatea le întreprinde. De asemenea, revista este gazda
primitoare a multor lucrări ştiinţifice din domeniul istoriei noastre străvechi în care sunt prezentaţi înaintaşii noştri daci, adevăraţii întemeietori
de ţară.
Distinsul profesor universitar de istorie
G.D. Iscru, colaborator permanent al revistei, sintetizează cu argumente solide necesitatea apariţiei
ştiinţei dacologice: ”S-a pornit de la cei mai
cunoscuţi dintre strămoşii noştri reali, dacii, şi de
la numele ţării lor, Dacia, nume care a persistat
peste timp, până azi, chiar dacă centrul întinsului
spaţiu ancestral al Daciei Mari, a primit numele
de România”. Această denumire a ţării noastre
este „o mare greşeală ştiinţifică şi politică.” Dacologia, ca ştiinţă, este „o replică firească la teza
falsă a romanizării Daciei” şi tocmai acesta este
scopul major al societăţii „Reînvierea Daciei” şi

al revistei „Dacia Magazin”: de a demonstra cu
puterea de netăgăduit a ştiinţei că poporul român
este, în fapt, urmaşul legitim al dacilor.
În fiecare număr, pe coperta revistei sunt
prezentate, în sinteză, presiunile imense, dictate
de interese obscure, pe care, de-a lungul vremii,
neamul nostru le-a îndurat din partea acelora care
vroiau să-l anihileze, să-i schimbe identitatea:
„Pentru lichidarea unui popor, se începe prin
a-i altera, a-i şterge memoria: îi distrugi
cărţile, cultura, religia, istoria şi apoi vine
altcineva care îi va scrie alte cărţi, îi va da altă
religie, altă cultură, îi va inventa altă istorie
(de origine latină ori slavă, după momentul
politic). Între timp, poporul începe să uite ceea
ce este sau ceea ce a fost, iar cei din jur vor uita
şi mai repede. Limba nu va mai fi decât un
simplu element de folclor care, mai devreme
sau mai târziu, va muri de moarte naturală.
Noile forme istorice vor aduce elemente şi simboluri noi de adoraţie, care le vor îndepărta pe
cele vechi. Din vechiul strat spiritual vor
rămâne undeva, la un etaj inferior al cunoaşterii, numai câteva cuvinte, expresii, tradiţii,
impresii, fragmente, nume de localităţi, munţi
şi ape, fără un înţeles anume. Formele vechi
care, cândva, au ocupat valenţa transcedentalului, vor fi deplasate de formele noi, care
vor dicta componenţa şi funcţiiile noului
popor, aşa cum s-a întâmplat cu noi”.
Scopul prioritar al revistei „Dacia Magazin” este de a informa, cu onestitate, publicul
român despre adevărata sa identitate, despre adevărata sa istorie străveche. Marele gânditor Aristotel spunea pe bună dreptate: „Când cauţi
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adevărul, trebuie să te bizui pe cele ce rămân pururea aceleaşi, care nu suferă nicio schimbare”.
Iar descoperirile arheologice din ţara noastră
demonstrează că pământul românesc a fost pentru
prima oară locuit şi muncit de ei, de strămoşii
noştri daci care n-au plecat nicăieri, ci au continuat şi continuă să trăiască în vatra lor străbună.
În paginile revistei se regăsesc aspecte
semnificative de la congresele internaţionale anuale de dacologie care s-au desfăşurat până acum
la Bucureşti, la Alba Iulia, la Buzău şi la
Chişinău.
Temele congreselor:
- 1. Sarmizegetusa 2000; publicarea cărţii
„Noi nu suntem urmaşii Romei”
- 2. Burebista 2001; dezvelirea monumentului marelui rege dac Burebista, prima statuie
ridicată unui celebru strămoş al nostru.
- 3. Nicolae Densusianu - 2002;
dezvelirea monumentului marelui istoric român,
acasă la el, în comuna Densuşi, la intrarea în
Templul Dacic, la biserică.
- 4. Tărtăria - 2003; dezvelirea primului
monument din istoria omenirii dedicat apariţiei
scrisului în lume (datat în urmă cu 7.500 de
ani); editarea revistei „Dacia magazin”
- 5. Civilizaţia Carpato-Danubiană
(rădăcini) - 2004
- 6. Kogaion - 2005
- 7. Decebal - 2006
- 8. Tomiris - 2007. Continuăm să sperăm
că în Tomis/Constanţa se va ridica o statuie acestei viteze regine a massageţilor acolo, acasă la Ea,
în oraşul fondat de Ea, în Tomis.
- 9. Regalion - 2008
- 10. Eminescu - 2009
- 11. Malus Dacus - Mihai Viteazul - 2010
- 12. Plăcuţele de la Sinaia - 2011
- 13. Brâncuşi: Pietrele dacilor vorbesc! 2012
- 14. Perit-au dacii? (Bogdan Petriceicu
Hasdeu) - 2013; publicarea volumului al doilea,
„Noi, dacii”, a cărţii „Noi nu suntem urmaşii
Romei”.
Intenţionăm ca, în vara acestui an, în 18
şi 19 iulie, la Oradea, să desfăşurăm lucrările
celui de-al XV-lea Congres Internaţional de Dacologie, care va avea ca temă principală „Dacolo-

DACIA
magazin
gia la George Coşbuc: Un cântec barbar”. Pentru
informaţii la zi, accesaţi http://www.dacia.org/daciarevival/muzica.
Toate comunicările ştiinţifice de la congres vor fi publicate în revista societăţii.
În ciuda unor critici subiective, în ciuda nepăsării
autorităţilor şi a refuzului multor istorici de a recunoaşte adevărul despre istoria noastră
străveche, societatea Reînvierea Daciei şi revista
„Dacia Magazin” vor continua să defrişeze drumul anevoios care să ducă la instilarea în sufletul
românilor a mândriei de a fi urmaşii dacilor, un
neam respectat şi temut în acele vremuri de început de istorie a lumii.
Cu prilejul sărbătoririi numărului 100 al
revistei „Dacia Magazin”, îmi face o deosebită
plăcere să-l felicit şi să-i mulţumesc domnului G.
C. Păunescu pentru multipla sa implicare care a
contribuit major la buna defăşurare a congreselor
dacologice şi la apariţia în primii ani a publicaţiei
societăţii.
Îi multumesc lui Vladimir Brilinski,
primul redactor-şef al revistei. Pentru pasiunea
dovedită în căutarea adevărului istoric şi pentru
proclamarea lui cu fermitate, el a fost numit recent Administratorul Sarmisegetusei, funcţie pe
care o exercită cu deplină responsabilitate.
Aprecierile mele se îndreaptă apoi spre istoricul Nicolae Nicolae, secretarul de redacţie
care, prin muncă, seriozitate şi competenţă, ştie
să colaboreze cu personalităţi ale căror nume şi
ale căror lucrări ridică valoarea şi prestigiul revistei noastre.
Doresc de asemenea să-i mulţumesc profesorului George Bucur, fost redactor-şef al revistei, care a contribuit la realizarea conţinutului
profesional al revistei. Trebuie să menţionez numele doamnei profesoare Mariana Terra, prezentul redactor-şef al publicaţiei, o veche prietenă,
care de ani de zile munceşte la corecta prezentare
a articolelor din „Dacia Magazin”.
Nu în ultimul rând, aş dori să mulţumesc
acelora care înţeleg că revista are un rol important
în relevarea şi răspândirea adevărului şi, ca atare,
cercetând arhive, deplasându-se la situri arheologice dacice, citind, traducând şi comentând
scrieri vechi, creând opere artistice de valoare, îşi
expun punctul de vedere în paginile revistei. Cu
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acest prilej, gândul meu de mulţumire se îndreaptă spre toţi compatrioţii care, în aceşti 15
ani, au contribuit substanţial la buna organizare
şi prezentare a activităţilor societăţii Dacia Revival/Reînvierea Daciei şi a revistei „Dacia Magazin”. Iată câteva nume cu care ne mândrim:
G.D. Iscru, Mihai Popescu, Vasile Blaga, Nicolae
Spiroiu, Adrian Păunescu, Violeta Blaga, Dinu
Lascu, Vasile Boroneanţ, Alexandru Stan
(Elveţia), preotul Bălaşa, Constanţa Popescu,
Dima Dan, Cornel Ivănescu, Alexandru Arşinel,
Enciu Costel, Mihai Rudeanu, Lazăr Cutuş,
Mioara Căluşiţă Alecu, Augustin Deac, Viorica
Enăchiuc, Gheorghe Şeitan, Andrei Vartic, Mihaela Orăscu, Ştefan Dragomirescu, Iosif Blaga,
Constantin Olariu Arimin, Oana Coandă, Radu
Moraru, Lucreţia Brezeanu, Antigona Grecu,
Timotei Ursu, Mircea Chelaru, Olimpia CotanăPrună, Luca Manta, Doina Muresan, Dan Romalo, Marian Megan, Ioan Octavian Rudeanu,
Luiza Juganaru, Magda Mantu, Balaceanu Stolnici, Octavian Sărbătoare, Teodor Damian, Ion
Burcin, Virgil Ciucă, Andrei Bănică şi mulţi alţi
patrioţi români pentru care prezentarea adevărului este mai importantă decât orice discurs politic.
O menţiune aparte se cuvine a fi făcută sculptorilor Ioan Seu şi Ioan Borborea care au nemurit
în piatră Tăbliţele de la Tărtăria, ca şi chipul lui
Burebista şi al lui Densusianu.
Recente descoperiri ştiinţifice adaugă noi
şi noi dovezi despre vechimea şi importanţa
înaintaşilor noştri daci şi, de aceea, am considerat
necesar să public în revistă cartea „Noi nu suntem
urmaşii Romei” (primu şi al doilea volum), carte
pe care am scris-o ca semn de adânc omagiu de
credinţă şi respect pentru strămoşii noştri care au

pus temelia de nezdruncinat pe care s-a ridicat
poporul român de astăzi. În prezent, volumul al
doilea al cărţii este publicat, în foileton, în ziarul
„Romanian Journal” din New York, publicaţie
aparţinând domnului Vasile Bădăluţă şi al cărei
redactor-şef este profesoara Mariana Terra.
Revista „Dacia Magazin” este distribuită
în multe centre din ţară şi din străinătate, inclusiv
în Statele Unite ale Americii, Elveţia, Republica
Moldova, Italia, Canada, Australia, dovadă a
largului interes de care se bucură în rândul
românilor de pretutindeni.
Cu această ocazie deosebită, vrem să
atragem din nou atenţia că suntem împotriva
calomniilor şi a denigrării efortului nostru. Noi
nu vom calomnia pe nimeni. Suntem deschişi
oricăror polemici civilizate şi oricăror opinii oneste.
Cei care doresc să afle mai multe despre
societatea Dacia Revival, despre revistă şi despre
alte aspecte importante privind istoria noastră
străveche, pot accesa www.dacia.org şi Facebook
Napoleon Savescu
Acum, la apariţia numărului 100 al revistei „Dacia Magazin”, daţi-mi voie să-i felicit pe
toţi aceia care ne apreciază şi care ne ajută în
munca, deloc uşoară, de a-i prezenta şi de a-i cinsti pe cei din care ne tragem biologic şi spirirual,
pe cei care au fost şi vor rămâne de-a pururi parte
esenţială din fibra noastră naţională.
LA MULŢI ANI, SIMPATIZANŢI ŞI COLABORATORI AI REVISTEI!
LA MULŢI ANI, DACIA MAGAZIN!

ABONAMENTE «DACIA MAGAZIN»
Începând cu data de 1.01.2014,
preţul unui abonament la revista noastră este: 70 lei anual,
pe adresa: Tulcea, str. Florilor nr. 37, dl. Nicolae Nicolae,
telefon: 0729011003 sau 0752104184.
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II. CERCETARE, ANALIZE, SINTEZE

Redutabila sabie încovoiată a dacilor sau
Arma Ascunsă
Conf. univ. dr. George V Grigore
La sfârşitul Epocii Bronzului, acum 5-6 milenii, oamenii au început să fabrice arme din cupru şi bronz – la început – apoi de fier, pentru a se apăra de fiarele sălbatice
sau a rezolva diferite tipuri de conflicte individuale sau tribale, compensând neajunsurile lor fizice şi sporind astfel forţa
de reacţie. Sabia, cu forma sa de frunză de salcie, a fost
mult timp favorită în lupta corp la corp, dovedindu-se net
superioară celorlalte arme. Numele de sabie vine din cuvântul de sorginte protoindoeuropeană „saer”, cu înţeles de
„a răni”, „a tăia”. Săbiile de fier au început să fie folosite la
început în arealul locuit de către traci, celţi şi grecii macedoneni. Cercetările arheologice efectuate în ultimile zeci de
ani pe tot cuprinsul Daciei, respectiv la Coţofeneşti, Sprâncenata, Bâzdâna, Popeşti, Bucureşti, Crăsani, Cârliomăneşti, Bărboşi, Piatra Neamţ, Brad, Răcătău, Poiana,
Racoş, Pecica, Cugir, Băniţa, Căpâlna, Tilişca, Piatra
Craivii, dar şi în alte localităţi, au adus noi şi importante informaţii legate de metalurgia fierului la acest popor. Cele
mai vechi piese din acest metal descoperite pe aceste meleaguri au fost datate ca aparţinând Hallstatt-ului A, respectiv secolului 12 î.e.n. În secolele 3-2 î.e.n. se constată o
înmulţire considerabilă a cuptoarelor de redus minereu de
fier pe întreaga arie de locuire a strămoşilor noştri, satisfăcându-se astfel cu prisosinţă necesarul intern de obiecte
din fier al întregii comunităţi. Ca urmare a acestui fapt apar
în săpăturile arheologice numeroase depozite de unelte şi
arme din fier (8). Şeful şantierului arheologie din Munţii
Orăştiei (ORA-ŞTIE sau „Ştie-ora”; Timpul tainic), profesorul
Ioan Glodariu, în anul 1995 a dat spre studiu un cui de fier
dacic descoperit în sanctuarul de la Racoş, profesorului şi
cercetătorului basarabean Andrei Vartic (1948-2009). În
urma analizelor efectuate la Institutul Metalurgic din
Leningrad (Sankt Petersburg), dar şi la Moscova, de către
o echipă coordonată de către academician Sergiu
Rădăuţanu şi formată din profesorul Gh. Kiosse, doctor
Galina Volodin, prof. Daria Grabco, C. Posteuca, N. Malcovici şi I. Androni, s-a constatat că acest cui dacic vechi
de 2000 de ani care refuză să ruginească este creat din
alfa-fier pur în procent de 99,97%, fiind asemănător în componenţa sa cu enigmaticului stâlp de fier de la Delphy, dar
şi cu un disc din acelaşi metal descoperit în Mongolia şi
datat în sec.IX. Acelaşi cercetător asiduu al civilizaţiei
dacice, Andrei Vartic, descoperă o lupă din acelaşi fier pur
la Peştera Bodii, în România, dar şi alte calupuri de fier de
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40 de kilograme, datând din perioada în care în Imperiul
roman asemenea clipe de fier create în cuptoarele fierarilor
romani nu depăşeau 25 de kilograme. (18; 19)
Astfel de dovezi certifică calitatea metalului din
care erau făurite aceste arme încovoiate, ca Falxul sau
Daca, paloşul curb al armatei dace.
Clemens Flavius Alexandrinul ţine să menţioneze
că : „Tracii au inventat aşa-numita „harpe”. Este un cuţit
mare, încovoit... din care s-a dezvoltat arma naţională a
dacilor – Falx Dacica – sabia încovoiată.” (Stahlin, II, p.
49);(15). Falxul a apărut din această „Harpe” sau
„Romphaya Tracică”, ca o sabie lungă şi curbată, ascuţită
pe partea concavă, uneori prevăzut cu şanţuri pentru scurgerea sângelui şi având ataşat un mâner lung de lemn sau
os ce putea fi apucat cu ambele mâini.
Ca pandant al acestei arme, luptătorii daci aveau
şi pumnalul curbat asemănător spadei emblemă, respectiv
„sica”. Dacii se foloseau de falx spre a-şi croi drum prin
inima unităţilor duşmane dotate cu armuri sau pentru respingerea atacurilor declanşate de unităţile de cavalerie ale
acestora, acest fapt fiind posibil datorită lungimii falxului şi
al modului lui de folosire. Dacii dotaţi cu asemenea spade
luptau în formaţiuni mici, grupaţi în formă de triunghi cu vârful orientat înainte, adoptând această tactică deoarece
aveau nevoie de spaţiu pentru a-şi manevra cât mai eficient
armele. Folosindu-şi ambele braţe în momentul utilizării
armei, purtătorul unei asemenea Coase a Morţii nu putea
să poarte şi scut; cel mult avea la cingătoare pumnalul încovoiat Sica. Unităţile de soldaţi daci şi geţi dotaţi cu Falxuri
şi Sica, infuzaţi cu unica credinţă în nemurire propovăduită
de către Marele Preot Deceneu, mergeau fără teamă la
luptă şi chiar, mai departe, în Ţinutul Zalmoxian al Nemuririi. Această religie-filosofie zalmoxiană avea să aducă
faima armatei de temut a dacilor, asemănătoare întrucâtva
cu Codul Bushido (Calea Războinicului), codul de conduită
al războinicilor samurai din Japonia, dar şi cu acel Cod al
Cavalerului Medieval din Europa sau regulile Castei Kşatrya
(Casta Războinicilor) din India. Aceste coduri sunt coduri
morale care pun accentul pe cumpătare, loialitate, măiestrie
în artele războiului și moarte onorabilă. Cele şapte virtuţi
solicitate de aceste coduri erau corectitudinea, curajul,
bunăvoinţa, respectul, onestitatea şi sinceritatea absolută,
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onoarea şi loialitatea. Samuraiul,
asemenea luptătorului dac întrucâtva, purta două săbii, una lungă (katana)
și una scurtă (wakizashi). Katana este un tip de sabie
japoneză curbată cu lungimea lamei mai mare de 60 cm.,
cu garda de formă circulară sau pătrată și cu mânerul destul
de lung pentru a putea fi ţinut cu ambele mâini. Din punct
de vedere istoric, ea a devenit inseparabilă de samuraiul
din perioada feudală a Japoniei, și a devenit cunoscută pentru abilitatea ei de tăiere și a ascuţimii sale. Săbiile create
pentru samurai reprezintă şi astăzi un mister chiar şi pentru
ştiinţa modernă, tăişul acestora fiind aproape indestructibil.
Realizarea unei astfel de săbii era un act religios, iar procesul tehnologic dura între 3 şi 6 luni.
Asemănător acestei arme redutabile este şi iataganul, cel derivat din vechile săbii greceşti, cu acea curbură
specifică a sa, descendentă în josul lamei, ce-i favoriza
acestuia capacitatea de retezare, dublată şi de ascuţimea
vîrfului. Secretul ascendenţei şi a extinderii Imperiului
Otoman se datorează apariţiei acestei arme albe, net superioară săbiilor greoaie ale cavalerilor medievali europeni.
Meşteşugarii metalurgi-fierari geto-daci au prelucrat încă de la începuturile istoriei cunoscute cu deosebită
pricepere bronzul şi arama, astfel că nu le-a fost greu să
facă tranziţie către metalurgia fierului, vădit mai complicată.
Cu un inventar bogat de unelte necesare – nicovale, ciocane, cleşti, dălţi, etc. – ei realizau o gamă variată de unelte
şi arme din fier. Acestea erau lucrate prin martelare, prin
încălzirea la roşu şi batere, până la modelarea formei obiectului dorit. Calitatea acestor produse se poate dovedi prin
prin lipsa zgurei din piesele finite şi din lipsa unor produse
executate inadecvat. Duritatea şi rezistenţa obiectelor de
fier prelucrate în aceste ateliere erau asigurate prin diferite
procedee de călire. Toate piesele de fier descoperite în timpul cercetărilor arheologice din aşezările dacice sunt călite,
ba mai mult, unele dovedesc o călire diferenţiată, asigurând
o duritate mai mare numai părţilor active ale respectivei
arme sau unelte.
La luptătorul dac, Falxul dacica, aşa cum l-au
numit mai apoi romanii, a evoluat în urma bătăliilor în care
a fost implicat, devenind din pumnal, sabie şi mai apoi o
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veritabilă coasă a morţii. Având montat un mâner lung şi
fiind manevrată cu ambele braţe, Falxul era folosit nu pentru
împuns, ci ca şi o coasă, pentru lovit şi tras. În urma loviturilor sale asupra capetelor la care ajungea peste scuturi
sau asupra membrelor ostaşilor duşmani, rezulta retezarea
acestora sau despicarea lor. Unităţile purtătoare de Falxuri
erau unele de elită, pedestre, formate din oameni speciali
antrenaţi, cu o anumită forţă fizică şi experienţă în acest tip
de “cosit”.
Multitudinea de reprezentări ale acestei arme denotă popularitatea de care se bucura în cadrul arsenalului
lumii antice, dar şi impactul pe care l-a avut în bătăliile pe
care dacii le-au purtat. În aşezările dacice din Piatra Craivii,
Căpâlna, Cugir, Coţofeneşti, Piatra Neamţ, Popeşti, dar şi
în altele s-au descoperit asemenea arme. Numărul mic de
exemplare descoperite în siturile arheologice arată importanţa pe care a avea, romanii oferind de multe ori la schimb
echivalentul greutăţii sale în aur, fiind una dintre prăzile de
război favorite. Din cauza acestui fapt Falxul mai este
cunoscut şi ca Arma Ascunsă.
În mâinile unui luptător încercat, falxul reteza absolute orice, graţie formei sale unice. Toate populaţiile
vecine se temeau de armata dacă. Nimic nu rezista unei
lovituri năpraznice de falx: arme, armuri, scuturi, cai. Codul
Zalmoxian de conduită şi faxul dacic a reprezentat o pavază
de temut a Regatului Dac. Armata dacă a constituit o forţă
de care se temeau toţi vecinii, inclusiv Imperiul Roman, aşa
cum recunoaşte şi Lucanus în a sa “Pharsalia”: “Feriţi-ne,
zei cereşti, ca printr-un dezastru care i-ar pune în mişcare
pe daci şi geţi, Roma să cadă, iar eu să rămân teafăr…” (5)
Dacă falxul reprezenta marele avantaj al armatei
dacice ca armă, credinţa Zalmoxiană care îi făcea să lupte
fără frică de moarte reprezenta “motorul” acesteia. Luptătorii
daci mureau cu zâmbetul pe buze. Cultul Eroului ce renunţă
la patimi şi pofte, dedicându-se războiului, respecta perceptele creştine înainte de creştinism. Din acest spirit nemuritor şi neîngenunchiat au derivat mai târziu haiducii şi
căpitanii de plai, personaje tragice prin destinul lor ce s-au
înscris în lungul şir al eroilor neamului. Prin sacrificial eroului
se mântuia sufletul colectiv al întregului popor; sacrificiul
omului pentru perenitatea neamului. “Dacii au fost cei mai
viteji şi mai drepţi dintre traci” (Dio Cassius) (4) şi prin venerarea lui Zamolxis au descoperit căi nebănuite ale sufletului
uman nepieritor.
Oştenii de elită ai Daciei urmau o şcoală cu o filozofie şi o morală ce completa pregătirea militară cu cea spirituală. Preoţii daci erau şi comandanţi de oşti şi luptau
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alături de ceilalţi războinici. Ei erau cei care alfabetizau în
ştiinţa nemuririi tinerii luptători cu Falxul. În primele Biserici
ale neamului nostru se predica pentru libertate şi nemurire,
dar cu sabia încovoiată în mână. Bisericile transparente –
cele sub cerul liber – erau preferatele celor zeloşi. Cei foarte
zeloşi erau fanatici şi se credeau inspiraţi de divinitate, fiind
animaţi de o exaltare religioasă, excesivi de pătimaşi şi
pravoslavnici. Aceste unităţi de elită constituiau doar o
parte, nu cea mai numeroasă, a unei armate, posibil având
un alt statut social. Posibil ca această elită să nu fi fost una
aristocratică, ci o categorie specială de războinici, acei
capillati menţionaţi în sursele antice, proveniţi din oameni
liberi ce îţi asumau unele obligaţii cu caracter militar şi care
se aflau într-o relaţie de subordonare faţă de pilleati, conducătorii armatei dace.
Leziunile potenţiale (tăieturi, despicături) apărute
în urma luptelor cu asemenea arme depindeau de forţa loviturii, de experienţa celui ce folosea sabia, de unghiul de incidenţă, precum şi de porţiunea de corp afectată. În cazul
loviturilor cu amplitudine mare, intervenea forţa de inerţie
conferită de greutatea armei, dar şi a ambelor braţe ridicare
spre a lovi şi reteza. Acest gen de sabie presupune şi un
anume gen de eroism care, combinat cu caracteristicile de
excepţie ale armei, poate justifica asocierea aproape exclusivă a dacilor cu Falx Dacica. Ataşamentul acestor daci pentru o asemenea armă nu rezidă doar din calitatea
materialului şi eficacitatea formei, dar trebuie pus în legătură
şi cu acea detaşare pe care dacii o aveau în faţa morţii.
Cercetarea acestui filon spiritual şi din perspectiva unei
mentalităţi a războinicului dac poate oferi date suplimentare
despre sabia încovoiată şi ascensiunea ei meteorică în
cadrul fenomenului militar antic trac. (2;3)
Falxul este arma tipică de luptă a dacilor, apărând figurată
pe numeroase monumente, dar şi pe monedele imperiale
din secolele II şi III e.n. Este plină Columna de la Roma (20)
de asemenea săbii, iar Monumentul Triumfal de la Adamclisi
(1;7) are pe metopele sale sabia naţională a poporului get
şi dac. Aceasta nu apare în mormintele căpeteniilor locale,
ca ofrandă către cel decedat, pentru că era prea preţioasă
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ca armă şi încă folositoare, fiind moştenită din tată în fiu.
Împăratul Traian (53-117) însuşi a emis monezi pe a căror
faţă apare scris Provincia Dacia şi unde apare o tânără femeie – probabil Zeiţa Dacia – ce stă pe un tron, ţinând
strâns în plan vertical şi vizibil o sabie sicca curbă îndreptată
cu vârful spre emblema Legiunii a V-a Macedonica şi având
la picioare un leu, simbolul Legiunii a-XIII- Gemina. Aria de
răspândire a acestor monede cuprinde întregul teritoriu al
provinciei Dacia, dar prin schimburile comerciale efectuate
au ajuns şi în provinciile învecinate precum Moesia Inferior,
Moesia Superior şi Pannonia Superior. Aceste monede
cunoscute ca “Provincia Dacia” au fost emise pentru Filip I
Arabul, dar şi pentru Marcia Otacilia, Filip II Iunior, Traianus
Decius, Herrenius Etruscilla, Herrenius Etruscus, Hostilianus, Trebonianus Gallus, Volusian, Aemilian, Valerian si
Gallienus (11). Falxul mai apare pe un bloc de calcar, dar
şi într-o altă reprezentare pe o placă de marmură, ambele
descoperite la Grădiştea Muncelului şi adăpostite de
Muzeul din Deva. Pe această placă apare numele Legiunii
romane a IV-a Flavia Felix, gravat sub formă de săbii curbate, spre a se înţelege faima acestui tip de armă în epocă.
(12)
Din cauza eficacităţii acestei săbii încovoiate a
apărut şi sinistra faimă a acesteia, pe care a dobândit-o în
special în timpul celor două războaie daco-romane, cele ce
au pus capăt existenţei regatului dac.
În lucrarea ”Cesarii” a lui Flavius Claudius Iulianus
(împăratul Iulian Apostatul; 361-363 e.n.), există un posibil
citat din „De bello dacico”, ce redă o caracteristică a dacilor,
care ar fi fost făcută chiar de Traian: „Voi știţi, Jupiter și
ceilalţi zei, că primind Imperiul acesta lâncezind și slăbit din
toate părţile lui, de tirania care îl macină de multă vreme
înăuntru și de desele invazii din afară ale dacilor, am fost
singurul care a îndrăznit să atace aceste popoare care
locuiesc dincolo de Danubiu. Am subjugate chiar pe acești
daci, cea mai războinică naţiune de dintre neamurile ce au
existat vreodată, nu numai prin virtuţile corpurilor lor, dar și
prin acele învăţături ale lui Zamolxis, care este la ei în cea
mai mare veneraţie, săpată adânc în inima lor. Pentru că
necrezând că mor, ci numai își schimbă locuinţa, merg la
moarte mai veseli ca în orice altă călătorie.” (Kaesares, I,
420).
De asemenea, despre efectele năucitoare ale
atacurilor cu aceste Falxuri ne putem da sema şi din citatul următor: „A plecat la război (Traian) cu soldaţi
încercaţi, care dispreţuiau pe parţi, duşmanii noştrii, şi
nu se singhiseau de loviturile de săgeată ale acestora,
după grozavele răni ce le-au fost pricinuite de săbiile
încovoiate ale dacilor” (Fronto, Pricipia Historiae, II
(trad. în “Izvoare privind istoria României”, I, 1964, pag.
533) (16).
Știm că pe Columna lui Traian, în afară de sinuciderea lui
Decebal, este figurată sinuciderea dacilor răniţi în luptă, expuși să cadă prizonieri.
Herodot (sec. V î.e.n.), în ale sale „Istorii” în 9 cărţi,
relatează: „Iată cum se cred nemuritori geţii: ei cred că nu
mor și cel care dispare din lumea noastră se duce la zeul
Zamolxis… Tot la al cincilea an ei trimit la Zamolxis un sol,
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tras la sorţi, cu porunca să-I facă cunoscute lucrurile de care
de fiecare dată au nevoie. Iată cum îl trimet pe sol. Unii din
ei primesc poruncă să ţină trei suliţe, apucând de mâini și
picioare pe cel ce urmează să fie trimis la Zamolxis și
ridicându-l în sus, îl asvârl în suliţe”. Iar despre Zamolxis,
care înainte de a fi zeificat a fost un muritor, spune că îi învaţă pe geţi că „nu vor muri, ci vor merge într-un anume loc
unde vor trăi pururi și vor avea parte de toate bunătăţile”
(Istoriai, IV, 94.05). Strabon (63 î.e.n. – 19 e.n.) completează pe Herodot cu privire la cultul lui Zamolxis, localizând peștera în care se retrage periodic în muntele sfânt
Kogaionon, și menţionează pe preotul Deceneu, zeificat
apoi, care l-a ajutat pe Burebista să-i aducă pe geto-daci la
abţinerea de la vin și ascultare faţă de poruncile sale (Geografia, VII, 3.11.303). Platon (sec. V-IV î.e.n.), reproducând
spusele unui medic trac, ucenic al lui Zamolxis, spune: „Trebuie să-i dăm îngrijire trupului, dimpreună cu sufletul… dacă
acest întreg este bolnav, partea nu poate fi sănătoasă”
(Charmides, 156.d). Marele nostru cercetător Mircea Eliade
explică prin evoluţie caracterul sacru al regalităţii geto-dace,
relatat de Strabon, și subliniază importanţa istorică a acestei
căutate confuzii între uman și divin (21).
În arenele romane a apărut după războaiele cu
dacii gladiatorii numiţi Sicarius, care erau de origine tracă şi
care luptau înarmaţi cu sica (cuţitul curb) (14). Denumirea
s-a folosit apoi şi pentru haiducii începuturilor (tâlharii la drumul mare), pentru că şi ei foloseau un cuţit curb care rănea
grav. Purtători de sica au mai fost şi zeloţii, membrii unei
secte evreieşti, cunoscută pentru opoziţia agresivă faţă de
stăpânirea romană, dar şi faţă de politeism (13). Ei erau numiţi zeloţi de la „zeal” sau „plin de zel, de râvnă, de ardoare”.
Zelotul este cel care vădeşte zel şi este râvnitor, zelator sau
perseverent, plin de de ardoare. Mitologia greacă are pe
Zeul Zelus, ca fiu al lui Pallas-Athena şi al lui Styx (râul care
separa Lumea Viilor de Lumea Morţilor. Zelus (Înţelepciune
şi Ură) împreună cu fraţii săi Nike (Victoria), Kratos (Puterea), şi Bia (Forţa) au fost gărzile de corp înaripate care
făceau parte din suita lui Zeus şi îi păzeau Tronul de Domnie. Zelus personifica dăruirea, emulaţia, era dornic de rivalitate, invidios, gelos, dar având mult zel. Englezescul
„zeal” (zel) este derivat din numele lui. Zelus a mai fost identificat cu Agon (concurs, concurenţă, conflict antagonic, antagonism) şi a avut legături cu Eris (reprezentarea feminină
a discordiei). Împreună cu Zeus a născut-o pe Ate, Zeiţa
Crimei. La nunta zeiţei Tethis, nefiind invitată, a aruncat un
măr vrăjir pe care era scris cu litere de aur inscripţia: „Celei
mai frumoase!”. Acest prim Măr al Discordiei a făcut să
apară rivalitatea dintre Hera, Atena şi Afrodita. Romanii o
numeau Discordia. Era sora Zeului Războiului Ares. Mai
târziu va fi alungată din Olimp, muntele sfânt al zeilor.
Istoria sabiei încovoiate nu s-a oprit la începutul
secolului al II-lea e.n., căci o parte însemnată a războinicilor
daci au fost încorporaţi în structurile armatei imperiale,
ducând cu ei, dacă nu arma în sine, cel puţin amintirea ferocităţii sale. Sabia încovoiată, element definitoriu pentru
noua provincie, ca simbol al Daciei învinse, întâi temut apoi
ostracizat, va fi integrat în ideologia imperială, iar de aici va
pătrunde în conştiinţa antică drept emblemă a personalităţii

7

Nr. 100 (anul X), aprilie 2014

şi faimei războinice a tracilor din Balcanii de Nord şi, întrun final, a dacilor. După războaiele daco-romane, datorită
rezultatelor maxime date în luptă, unităţi dacice purtătoare
de Falxuri au fost incluse în marea armată imperială şi au
ajuns şi în alte regiuni ale Imperiului Roman. În Northumbria, acolo unde un zid uriaş de peste 100 de kilometri taie
insula Marii Britanii în două, despărţind Scoţia de Anglia, a
existat o cetate care a fost locuită de daci. Construit la marginea de nord a Imperiului Roman ca o pavăză împotriva
barbarilor, Zidul lui Hadrian avea 16 forturi ridicate de-a lungul zidului. Dintre toate, cel mai mare, era cel populat de
daci, Fortul Banna (de la Ban, Banat, Bănat), cel mai bine
păstrat şi cel populat şi după retragerea trupelor romane şi
chiar după destrămarea Imperiului Roman. Banna a fost
botezat Birdoswald de către englezi. Toate actualele aşezări
din apropierea zidului poartă numele vechilor forturi: Rudchester, Halton Chester, Ebchester, Great Chester,
Rochester. Toate aceste “Chester” au în paranteză trecut
numele vechi de “Deva”, nume provenind din dacicul
“Dava”, adică “Cetate”, ca şi în Dacia unde avem Pelendava, Sargidava, Buridava, Petrodava, Ramidava, Piroboridava, Singidava, etc. Încă prin secolul XII hrisoavele mai
amintesc de un anume Radul, mare stăpân de oi din Birdoswald, urmaş al acelor trupe de daci cantonate aici, ce
au rămas şi până în zilele noastre. Fortul a fost ridicat şi
locuit de 1000 de soldaţi din Cohors I Dacorum, recrutaţi de
Hadrian pe la 120-125, ca să lupte împotriva scoţilor, iuţilor
şi picţilor de la miazănoapte. Dacii au fost cei mai numeroşi,
dar şi cei mai buni luptători de aici de la Marele Zid. Aici au
luptat Cohors Primae Aelia Dacorum, Cohors I Thracum,
Cohors VII Thracum, Cohors III Thracum şi Cohors IV
Thracum. Printre multe lucruri ciudate legate de arhitectura
celor construite de daci aici trebuie să menţionez “Basilica
exercitatoria” sau “Biserica de exerciţii militare”. Clădirile
imperiale erau standard pe tot cuprinsul imperiului, dar nu
există în tot Imperiul Roman o asemenea clădire. În această
biserică cu faţa îndreptată spre răsărit se antrenau ostaşii,
sub protecţie divină. Nicăieri în lumea antică nu a mai fost
descoperită o asemenea biserică dedicată antrenamentelor
militare. Aici se antrena o armată sfântă, o armată a Nemuritorilor Daci purtători ai Sabiei Curbate, armata celor mai
buni luptători de pe Marele Zid, pregătiţi să-şi dea viaţa în
bătălie atât de departe de ţara lor dragă. Pentru aceşti luptători lupta era sfântă, la fel ca şi moartea. În zidul sanctuarului s-a descoperit o inscripţie din anul 219 dedicată
marelui “tribun dac” Menander, rang înalt acordat rareori
unui “auxiliar”, inscripţie pe care tronează o sabie dacică
curbată, o sicca, o marcă a Daciei, o armă etnică a tuturor
luptătorilor danubieni. Întradevăr, este uimitor să descoperim Sicca, Falx Dacica, Arma Ascunsă, cea mai
temută armă a antichităţii, tocmai în Scoţia. Pe lângă
această piatră memorială au mai fost descoperite aproape
20 de alte asemenea inscripţii, cu Sicca şi simbolul frunzei
palmate lăsate de cohortele dacice. Niciuna nu a mai rămas
la Birdoswald. Toate sunt ascunse prin arhive subpământene, prin beciuri nevizitabile, ca o taină ce nu se doreşte a
fi aflată. Arheologul scoţian Robin Birley spune despre luptătorii daci: “Au fost strălucitori. Briliant! Atât ca luptători, ca
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loialitate, dar şi ca civilizaţie. Romanii se temeau de ei. Sau temut enorm înainte de a-i cucerii, dar s-au temut chiar
şi după, când i-au chemat să lupte în legiunile lor. Erau luptători remarcabili. Se băteau fără teamă de moarte şi
mureau râzând, deoarece credeau că sufletele lor sunt nemuritoare. Însuşi titlul “Aelia” era o mare onoare, căci deriva
din numele întreg al împăratului Hadrian, denumire care
putea fi câştigată numai datorită unui serviciu militar sau
cultural ieşit din comun. La început au fost trimişi în faţa
Zidului, într-un avanpost numit Bewcastle, ca să se bată
primii cu triburile barbare. Trimişi, oarecum, la sacrificiu, la
un fort aflat într-o zonă deschisă, pustie, fără zid, fără păduri, fără nimic în jur. Asta, tocmai fiindcă se cunoşteau curajul şi devotamentul lor în luptă. Se credea că vor muri,
însă ei n-au murit. Apoi au venit aici, la Banna, şi aici au
trăit până la sfârşit. Au primit pământuri, drepturi, ranguri.
Au rămas pentru veşnicie acolo, în cetatea lor. Da. Au fost,
fără îndoială, dintre cei mai buni luptători aduşi să lupte aici,
la Zidul lui Hadrian. Acestea sunt fapte, certitudini. » (9;10)
După retragerea Imperului Roman la sud de
Dunăre, pentru geto-daci a urmat o perioadă destul de grea.
Cum au supravieţuit trecerii tăvălugului teribil al popoarelor
migratoare, creând un modus-vivendi împreună cu aceştia,
nu ştim. Nu avem izvoare de la ei, dar reţinem cum îi numeau nemţii în secolul XI – vlahi/valahi sau blaci, tot un
vechi cuvânt autohton –, denumire pe care o regăsim, tot
atunci (secolul XI), în Rohonczy codex, care ne înfăţişează
o Dacie, ca Stat naţional întins şi puternic, condus de
voievodul Vlad, cel ce luptă contra maghiarilor pe Tisa şi
contra uzilor – alţi migratori – pe aliniamentul de la Rarău
la Marea Neagră, cel ce primeşte solii occidentale sau
bizantine, pentru a-i fi de ajutor contra barbarilor fără de
ţară (6). Au urmat domniile din Ţările Române, şi Marea
Unire, cea care avea să împlinească un dor de milenii al
poporului român, care avea să aducă unitatea tuturor
românilor într-o singură vatră strămoşească.
Imaginea actuală a Îngerului Morţii ca personaj
sinistru purtător de coasă poate veni şi din sentimentul de
groază pe care îl aducea un luptător cu Falxul Dacic, secerător de capete şi apărător de ţară. Ca semn de neuitare
a acestuia s-a ridicat Monumentul “Semn Dacic” (Sabia
Dacica – Falx Dacica), creaţie a sculptorului Nicolae Adam,
reprezentând cea mai redutabilă armă de luptă a strămoşilor noştri. Monumentul este astfel amplasat încât
anunţă intrarea în Orăştie, pe partea dreaptă a drumului, în
sensul de mers al DN 7 dinspre Simeria către Orăştie, simbolizând totodată şi poarta de intrare în inima civilizaţiei
dacice din Munţii Orăştiei. Semnul dacic a fost dezvelit în
vara anului 2007, cu ocazia comemorării a 1900 de ani de
la moartea regelui Decebal. Dacii purtători de Falx şi de
steag Draco, deveniţi peste timp vlahi sau blaci ne-au transmis în paginile Codexului Rohonczy un imn al lor şi un
mesaj testamentar, o deviză spre neuitare şi neatârnare:
„Însetat lupt spre a birui…Dacia unită să trăiască!“ (Rohonczy Codex, 2002, V. Enăchiuc, p. 267) (6).
Ştiută sau nu, redutabila sabie încovoiată a dacilor,
alături de credinţa neclintită a luptătorului dac ce murea cu
zâmbetul pe buze, au fost elementele ce au făcut să
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tremure multe armate şi popoare. De aceea poate stau şi
astăzi mărturie, în marmură sau porfir, statuile mândre de
daci, ridicate de către imperiul roman, spre gloria unui popor
pe care l-au admirat, un popor cu oameni zeloşi şi nemuritori.
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O expediţie navală daco-histriană
a făcut ocolul pământului în perioada anilor
461-465 d.H.
Comandor în retragere
ing. Mihail BARBU

1. Drumul expediţiei
Expediţia străbunilor noştri, condusă de exploratorul AETHICUS DONARES (ISTER) - în viitor A.D., a plecat din dava-port HISTRIA în
primăvara anului 461 în jurul zilei de 21 martie, când
ziua lumină este egală cu noaptea, navigând pe drumul principal pe care l-am trasat pe o hartă actuală,
menţionând cu cifre zonele cele mai cunoscute - parcurse în timpul marşului.
În prima etapă, expediţia s-a îndreptat spre
vest, parcurgând drumul situat între Dacia şi Groenlanda, astfel: 1 - Marea Neagră (Getică); 2 - Marea
Marmara (Thracică); 3 - Marea Egee; 4 - Marea
Mediterană; 4 - Marea Mediterană; 5 - Strâmtoarea
Gibraltar; 6 - Apele Oceanului Atlantic care scaldă
coastele Peninsulei Iberică; 7 - Marea Nordului, ale
cărei ape scaldă coastele de est ale Mării Britanii şi
insulele din nordul Scoţiei; 8 - Insula Islanda, scăldată

de apele Oceanului Atlantic în partea de sud şi de cele
ale Oceanului Îngheţat de Nord, în partea nordică; 9 Insula Groenlanda, numită de A.D. - Zhrisolida, scăldată în partea de vest de apele Strâmtorii Davis şi de
cele ale Golfului Baffin. Subliniez că odată cu descoperirea Groenlandei de către Aethicus Donaris, în
anul 462, acesta a descoperit şi America, fapt care sa produs cu 1030 de ani înaintea nredescoperitorului
Cristofor Columb.
În a doua etapă, corăbiile conduse de A.D.
s-au deplasat pe un traseu situat între Groenlanda şi
Peninsula Kamciatka, situată în estul Asiei, astfel: 10
- Strâmtorile Lancaster, Barrow, Melville şi Mac
Clure din nordul Canadei (din zona Polului Nord
Magnetic) care separă între ele insulele devon,
Bathurst şi Melville de insulele Baffin, Pr de Wales,
Victoria şi Banckes; 11 - Marea Beaufort şi Oceanul
Îngheţat de Nord; 12 - Marea Ciukotsk, numită Marea
Chukchi de A.D. şi Strâmtoarea Bering care face legă-
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tura cu Marea Bering din vecinătatea Oceanului Pacific; 13 - Peninsula Kamciatka, numită Chormacinata
de A. D., la fel cum l-a numit şi pe un sat de pescari
amplasat pe litoralul acesteia.
În a treia etapă, expediţia condusă de A.D. a
parcurs drumul dintre Kamciatka şi Insulele Manne,
navigând prin următoarele zone; 14 - Marea Japoniei
care la est se învecinează cu insulele care alcătuiesc
Arhipelagul Nipon (Japonez), alcătuit din patru insule
mari (Hokkaido, Honshu, Ihikoku şi Kyushu şi încă
alte câteva mii de insuliţe. În una din cele patru insule
mari expediţia condusă de A.D. a făcut o escală şi a
fost primită de împăratul YÜRYAKU în vara anului
463 d. H.; 15 - Marea Chinei de Est; 16 - Marea
Chinei de Sud; 17 - Lanţul Insulelor Mariane (Agrihan, Guam, Pagan, Saipan etc), descoperite la
cumpăna anilor 463-464 şi amplasate în vecinătatea
Groapei Marianelor, unde adâncimea apei măsoară
11033 m (cea mai mare de pe Terra). Insulele Mariane
sunt situate la circa 2500 km de est de Insulele Filipine (între 144º şi 148º longitudine estică) şi la circa
2200 km nord de Noua Guinee (între 13º şi 19º latitudine nordică).
În a patra etapă, corăbiile expediţiei au parcurs un drum cu întorsături de la Insulele Mariane
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Malaysia, după cum urmează: 18 - Insulele Filipine,
cu escală la sud de Manilia, în Insulele Mindoro (în
Toponimul Calaopa zis şi Calapan); 19 - Partea estică
a Malaysiei (Malaeziei), reprezentată de partea estică
a Insulei Kalimantan (Borneo) împreună cu imensul
spaţiu indonezian, reprezentat din cea mai mare parte
a Insulei Borneo şi din Insulele Sulawesi (Celebes);
20 - Insula Noua Guinee (coastele din nord scăldate
de apele Oceanului Pacific); 21 - Insulele Solomon şi
Marea Coralilor; 22 - Strâmtoarea Torres, situată între
extremitatea sudică a Insulei Noua Guinee şi partea
nordică a Continentului Australia, reprezentată de
Capul York; 23 - Marea Javei (Djowa) care separă Insula Japa (Djywa) de insula Borneo; 24 - Ocolul în
jurul Insulei Sirtinice de Nord (Sumatra, zisă şi Samatra, dar şi Swarnadwipa - „Insula de aur”); 25 - Marea
Andaman din vecinătatea Peninsulei Malacca.
În a cincicea etapă, corăbiile cu cei 101 Cavaleri Zalmoxieni au parcurs ultimul drum situat între
Peninsula Malacca şi dava-port Histria prin următoarele zone: 26 - Golful Bengal care scaldă coastele
Birmaniei, Bangladeshului şi Indiei de Est; 27 - Apele
Oceanului Indian care separă India de Insula Sri
Lanka; 28 - Apele Mării Arabiei care scălda coastele
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vestice ale Indiei şi Pakistanului, precum şi apele Golfului Oman care scaldă coastele Iranului (Persiei)
unde au făcut o escală în anul 465 iar cu această
ocazie suita marelui explorator a fost primită de
Regele Persan PEROZES I; 29 - Apele Mării Arabiei
dinvecinătatea Arabiei Saudite, inclusiv Golful Aden;
30 - Marea Roşie, Golful Suez şi Istmul Suez, transbordat pe uscat; 31 - Apele Mării Mediterane situate
între Anatolia şi Insula Cipru; 3 - Marea Egee; 2 Marea Marmara şi 1 - Marea Neagră.
Succint, acesta este drumul parcurs de expediţia navală condusă de marele explorator pelasgodac, Aethicus Donares (Ister) în perioada anilor
461-465 când s-a realizat primul ocol al Pământului,
cunoscut până în prezent, cu 1057 de ani înaintea lui
Magellan. La expediţie au participat 101 Cavaleri Zalmoxieni care au asigurat propulsia corăbiilor cu forţa
muşchilor lor în timpul navigaţiei prin zeci de mări,
golfuri şi strâmtori, precum şi prin patru oceane (Atlantic, Îngheţat de Nord, Pacific şi Indian). Ocolul
Pământului este descris amănunţit de conducătorul
expediţiei în opera sa excepţională numită „COSMOGRAFIA”, scrisă în anul 466 şi alcătuită din 10 volume.
2. Escalele de pe traseu
În timpul efectuării ocolului Pământului expediţia navală condusă de Aethicus Dolores (Ister) a
făcut mai multe escale necesare pentru refacerea
forţelor echipajelor, aprovizionării, întreţinerii corăbiilor, obţinerii de informaţii utile de la autohtoni şi
efectuării de cercetări ştiinţifice. Iată, mai jos,pe care
le consider cele mai interesante.
Escala din toamna anului 461 care a avut loc
în Insulele ORCADE (numite în prezent ORKNEY,
situate în nordul Scoţiei. Tabăra s-a instalat în Orcada
cea mai mare din arhipelag iar cercetările s-au focalizat în scopul obţinerii de informaţii de la autohtoni
cu privire la traversarea Atlanticului şi referitoare la
bogăţiile subsolului.
Menţionez că în urma informaţiilor primite,
membrii expediţiei au devenit primii descoperitori de
minereuri de cupru şi zinc din aceste insule.
Tot în cursul anului 461, expediţia a descoperit mai spre nord-vest nişte insule necunoscute,
cu ţărmuri râpoase şi greu accesibile, pe care A.D. lea numit RIFARICE (râpoase), iar în prezent poartă numele de FAROE (Râpele Oilor). În timpul escalei din
aceste insule au fost întâlniţi nişte oameni foarte harnici şi cu trăsături asemănătoare neamului PelasgoDac, iar în subsolul stâncilor au fost descoperite
metale nobile şi pietre nestemate. În plus, în aceste in-
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În primăvara anului 462 Aethicus Donares şi
cei 101 Cavaleri Zalmoxieni au plecat cu toate corăbiile tot spre vest, în largul Oceanului Atlantic, unde au
decoperit Insula Islanda, pe care A.D. a cercetat-o şi
a numit-o RIAKEON deoarece nu purta niciun nume
la data respectivă, cu toate că era locuită de nişte oameni blânzi care se ocupau cu pescuitul, hrănindu-se
cu peşti şi raci. Menţionez că autohtonii numeau insula pe care locuiau „insula noastră”.
În ajunul solstiţiului verii anului 462, A.D. şi
cei 101 Cavaleri Zalmoxieni au descoperit insula
ZHRISOLIDA (Groenlanda) care s-a dovedit a fi
primul pământ al Americii de Nord. Staţionarea pe
această insulă imensă a durat foarte puţin deoarece au
aflat de la autohtoni (numiţi Inuiţi) că pe acele meleaguri vara durează un timp scurt, fapt ce i-a determinat să se grăbească să traverseze Oceanul Îngheţat
de Nord în condiţii cât mai prielnice şi pe mine să subliniez că Aethicus Donares (Ister) a descoperit America cu 1030 de ani înaintea redescoperitorului
Cristofor Columb.
În primăvara anului 463, expediţia a ajuns în
Oceanul Pacific şi a făcut o escală mai lungă într-un
sat de pescari isteţi, situat pe un bot de deal stâncos
aflat pe litoralul peninsulei Kamciatka, botezată de
A.D. cu numele Chomacinata, la fel ca şi pe sat.
Pescarii, în afară de isteţime, au dat dovadă şi de
multă bunăvoinţă deoarece le-au oferit navigatorilor
atât informaţiile necesare continuării drumului planetar, cât şi proviziile necesare traiului.
În vara anului 463 expediţia a făcut o escală
deosebită în Arhipelagul Nipon, unde suita celor 101
de Cavaleri Zalmoxieni a fost primită de împăratul
YÜRYAKU (456-479) i s-a făcut o primire călduroasă
şi i s-a oferit un spectacol de înaltă ţinută la Palatul
Imperial.
În cursul anului 464 expediţia a ancorat la sud
de Manila (capitala Filipinelor), lângă ţărmul insulei
Mindora, în toponimul CALAOPA (Calapan) de unde
echipa de cercetători a făcut numeroase incursiuni de
documentare şi cercetare a mărilor din vecinătate iar
apoi expediţia s-a deplasat într-un spaţiu imens, care
cuprinde insulele Borneo, Celebes, Noua Guinee,
Solomon, Marea Coralilor, Java şi Sumatra, pentru a
face cercetări printre insulele Pacificului Ecuatorial
deoarece în această zonă se află o faună şi o floră deosebită şi au loc fenomene naturale nemaiîntâlnite;
La începutul anului 465 expediţia a făcut o
escală în Persia (Iran) unde marele explorator şi suita
sa au fost primiţi cu multă bucurie şi cu toată cinstea
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de către Regele Persan PEROZES I (457-484), la
Curtea Regală, ca semn de preţuire a realizării ocolului Pământului. Iar după această escală expediţia s-a
îndreptat, în marş triumfător, spre Histria, realizând
ocolul Pământului cu 1057 de ani înaintea lui Magellan.
După efectuarea expediţiei, marele explorator, filozof, medic, general şi om de ştiinţă şi cultură Aethicus Donares (Ister) a întocmit o lucrare
deosebită în anul 466 în limba pelasgo-dacă / valahă,
pe care a numit-o COSMOGRAFIE, alcătuită din mai
multe volume (după un autor - 10 volume) pe baza informaţiilor menţionate atât în notiţele făcute în timpul
călătoriei în jurul Pământului cât şi al infromaţiilor
din jurnalul său de bord numit de către autor „Catalogul lămuritor al ocolului lumii”. Iar în privinţa acestei enciclopedii fac patru menţiuni deosebite:
- lucrarea a fost scrisă în limba strămoşilor
noştri în alfabetul dacic, care se număra printre cele
cinci alfabete sacre ale acelui timp, din care mai
făceau parte cel ebraic, grec, latin şi vechi-germanic,
conform menţiunii vestitului benedictin de la Fulda,
Harabanus Maurus. Precizez că alfabetul dacic era alcătuit din 23 de litere din care făceau parte şi cele
şapte litere care reprezintă sistemul vocalic al limbii
pelasgo-dace / valahe (A, E, I, O, Â/Î ŞI Ă), pe care
le-am scris în paranteză şi subliniat în tabelul se mai
sus.
- după ce Aethicus Donares (Ister) a scris
Cosmografia în limba maternă a tradus-o şi în limbile
greacă şi latină iar în prezent se mai păstrează doar un
manuscris din secolul al VIII-ea, la Biblioteca Publică
a Universităţii din Leipzig, Germania, scris în limba
latină, doar o parte din conţinut a fost haşurat şi şters
în urma cenzurării de către Ieronimul de Fresing-
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Bavaria;
- în Cosmografie, Aethicus Donares (Ister)
menţionează 311 de denumiri acordate de dândul pentru diferite toponime (localităţi), hichonime (ape),
oronime (forme de relief) etc, cu ocazia efectuării
ocolului Pământului şi executării altor expediţii mai
limitate în perioada de pregătire a măreţului eveniment descris la pct. 1 O parte mică din aceste denumiri au fost menţionate şi în acest articol;
- alfabetul dacic era folosit „sub jurământ”
numai în şcolile Zalmoxismului şi numai de Cavalerii
Zalmoxismului în scrieri cu profund caracter secret
iar ceilalţi cetăţeni aveau dreptul doar la semnarea
ideografică.
*
Informaţii mai ample despre subiectul
prezentat pot fi obţinute prin lecturarea lucrărilor publicate pe internet, prin accesarea cuvintelor „AETHICUS DONARES”. Cea mai completă dintre acestea
este a prof. dr. Ion Pachia-Tatomirescu.
Consider că în urma documentării fiecare dintre dumneavoastră va susţine şi va participa în funcţie
de posibilităţi la popularizarea, elogierea şi sărbătorirea eminentului savant Aethicus Donares (Ister),
avându-se în vedere că la anul se împlinesc 1550 de
ani de când acesta a realizat primul ocol al Pămâtnului
d. H.
Bibliografie
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TĂBLIŢELE DE PLUMB
(VII)
Constantin OLARIU ARIMIN

T 60 turnată pe la anii 37 ZURASIEO ON (on:
neam, rude, a aduna, a însoţi) TUN (tuna: a urla, a batjocori)
PIE (piu: credincios, preot) NO (uite! nu) POE (poi: pleavă de
cânepă) ROGUE (a ruga) GOLO (a goli) ARGIU (argea: construcţie simplă ca un bordei, unde se punea vara războiul de
ţesut, bolta unei pivniţe) SCITO LONGIE (lung, îndelungat)
MOLIO (molâu: bleg, molatic, liniştit) DABO (cetate). ON (on:
neam, a aduna) SO (aşa, astfel, a îndemna un câine să atace)
AT (at: cal tânăr, armăsar) TEGE (tăgi: negări) RO (rău) MONGOE (mangă: om încăpăţânat, ambiţios) AO (minune, uimire)
I (i: a merge) ++++ . M (mato: conducător, părinte) ++ -C (cris:
judecată)- X (geto)-X (gio: vioi)- I (i: a merge) NO (uite!) DABO
SCITO RAG (a rage, a răcni) NAOKI (năuci: a înnebuni, a ului,
a prosti) BEZOE (bâzoi: muscă mare, viespe) OM COA (coa:
cată să, trebuie să) RAE (răi: a se înrăi, a duşmăni, a tânji)
BOE (boi: a murdări, a păcăli) IERO (iereu: preot) SO (aşa,
astfel, a ataca). IPEN (ipen: sănătos, tocmai) GOPOE (copoi:
câine de vânătoare) RIUMIONO I (i: a merge) GEO (giu: vioi,
repede) POR (por: stog, căpiţă, şiră) GENA (gina: vină,
răspundere) PATRIA E DABO RAZI (răzi: a se învecina). ANO
(anul trecut) RUP (a rupe) ON (neam, clan, a se aduna) DIEO
(sfânt) KUE (cui: beat mort, ţeapăn) DUSU (a duce) RAGIO
(rage: a plânge, a urla) SOE (soi: neam, a murdări) ANGE
(angel: înger). SOE (soi: jeg, murdărie) ZOISTE (zoişte: zoi
multe) RO (rău) ISTRIO ON (on: neam, rude) TRAKIO SOE
(soi: neam, a murdări). I (i: a merge) NAI (năi: corabie, naos)
NOTA (nota: a înota, a naviga, a pluti) SOE (soi: neam, a
dormi) PIE (piu: preot, credincios) RUMIONU (român) NILOE
(nilă: milă, a milui). PAR (par: a apăra) GIO (giu: viu, energic)
POGON (pogon și pogoni: a alunga) DOE (a da) SCITO BOI

(boi: chip, înşelăciune). ESO (a ieşi) GINOE (gini: a pândi, a
observa) PAZOE (păzie: piatră preţioasă) LOE (a lua) LINU
(încet, pe îndelete). TRACO( traci) EDO (ede: a judeca, a
şterge) AKNO (agnă: bucată de prescură din care se taie nafura pentru împărtăşanie) ON (on: rude, popor) NOLIO (nălăi:
a năvăli) DABO GRONO SO. lll (Mântuitorul) I (a merge)
DUBLOZA (dublă: unitate de măsură de 10 litri, baniţă)
MOLEIU (molâiu: bleg, liniştit). KOTO (a căuta) POLO (polei:
fiinţe supranaturale din basme, zâne, îngeri) ADA (a aduce)
NOUSE (nosa: haide! Hai!) M.(mato: conducător) E.(ede:
preot judecător) DAPISEU. ZURASIEO DO (a da) GROSI
(groşi: monedă de aramă care a circulat în Ţările Române,
Ungaria şi Polonia) AN(anul acesta) OC(oca: pricină, datorie;
oga: a achita restul dintr-o datorie) KITO (chit: achitarea unei
datorii) ARMOSO SKITO.
Zurasieo, rogu-te să te însoţeşti (să pleci) şi să tuni
împotriva preotului necredincios care este o pleavă de cânepă
ce a golit (distrus) îndelungata linişte a argelei (comunitatea
religioasă) din cetatea sciţilor. Astfel neamul, ca nişte cai nărăvaşi s-a întărit (adunat) în jurul acestui om rău şi încăpăţânat
mergând să nege minunea crucii. Aşa, după vioaia judecată
a credincioşilor geţi şi a conducătorului, uite trebuie să mergi
în cetatea sciţilor şi să răcneşti împotriva bâzoaielor nebune
care au fost înşelate de preot şi tânjesc să devină OM. Ca un
câine de vânătoare românesc, vei merge repede şi cu folos
pentru că patria are mare răspundere faţă de cetatea vecină.
Anul trecut, după ce s-au îmbătat cumplit, s-au rupt de neamul
sfânt şi s-au dus să urle şi să-i murdărească pe îngeri. Jegul
şi zoiştea au trecut Istru şi la neamul din Tracia care s-a murdărit rău. Să pluteşti cu corabia, să mergi la aceste neamuri şi
să-i miluieşti cu preoţi români. Să aperi cu energie şi să alungi
înşelăciunea de la sciţi. Ieşirea (plecarea) să fie văzută ca o
piatră preţioasă luată şi cercetată cu grijă. Astfel să năvăleşti
în cetatea Grono la neamul tracilor şi să-i judeci (ierţi) dândule nafură. Înzecita linişte a Mântuitorului merge peste tot.
Haide, caută făpturile de pe cer (zânele) şi adu-le! Dapiseu,
conducător şi preot judecător. Dă groşii armatei sciților să fim
chit pentru datoria din anul acesta, Zurasieo!
T 61 turnată pe la anii 40 DITE (dite: zisa, judecata)
GEMO (geme: a răsufla din greu, a fi plin de ură sau de tristeţe) TOE (toi: a certa) PETO (pită: slujbă, funcţie) SOCOTE
POLCO (polcu: unitate militară în Ţările Române la sfârşitul
evului mediu) DABO (cetate) GETO. CEODO (ciudă, ură) A
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ZERFI (a jertfi) OGO (oco: neam, popor) IGE (ige: a înfrunta,
a avea grijă) O APLO (apla: simplu, fără meşteşug) KAPO LO
DIEO (sfânt) ZOE. OSOE (osoi: tare ca osul, a se osifica) ON
(on: neam, familie, a locui) DO IREZO (irează: stârpitură,
aducător de rele) POPOE (popoi: mălai subţire copt în spuză,
pâine mică de forma unei turtiţe) STO DABO (cetate) GETO
TRASO (trasă: încă odată, lovitură) I (i: a goni, a merge) SOI
(soi: murdărie). PENTO (penţi: pinteni) DE (a da) NOEO
(înnoi) OI ON (on: a strânge) KAPO NODO (nodă: a înnoda)
I (i: a merge, a goni) ZABELO. ON (on: neam, a aduna) KARLOTO (carliţă: covată, albie) ON (on: neam, popor) MONGA
(mangă: om încăpăţânat) TO GETO SO INTEO (întâia: a da
întâietate). – M (mato: conducător). E (ede: preot judecător).
DAPISIO I (i: a merge) M (mato: conducător). E (ede: preot
judecător). ZOIRA- SIEO – KOTO (cotă: a căuta, a cerceta)
POLEO (Pălie: sărbătoare din preajma zilei de Sf. Ilie) ADA (a
aduce) NEO (nouă) IT (iţi: a privi ceva) GII (vii) IR (ire: alifie,
unsoare) +. TIPA (ţipa: a arunca, a fluiera) ROSEO (a se
roade, a se uza) I (i: a alerga) GONI PE GISEO (gisa: a visa)
OI GENO (gena: mic, slab). PILO (pilu: bici din piele, văcar,
murdar). NITOE (nită: uite! iată!) ZOE OI CACO OI NATI (nat:
ins; nate: femeie, raţă, naţi: bărbaţi).
Zisa (judecata) cetăţii geţilor este plină de durere şi
te ceartă pe tine în slujbă să dai socoteală pentru polc. După
capul (înţelepciunea) sincer al sfântului Zoe ai jertfit oastea
neamului cu o ciudă nemăsurată pentru care trebuie să
răspunzi (să fii pedepsit). Cât timp vei sta în cetatea getă vei
fi tras (lovit, târât) şi vei fi gonit cu murdărie şi îi vom da acestui
aducător de rele, pâine subţire şi mică, tare ca osul. Zabelo,
vei da pintenii cu care te-am înnoit (numit comandant) pe care
ţi-i vom lega de cap să fii alergat. La sărbătorile neamului toţi
geţii să aibă întâietate în faţa acestui om încăpăţânat. Conducători şi preoţi judecători Dapisio împreună cu Zoirasieo.
Adusă nouă şi privită cu atenţie vie, a fost cercetată de sărbătoarea Pălii şi unsă cu semnul crucii (judecata sfântă). Acest
înfumurat a fost trântit şi târât apoi alergat şi gonit cu biciul
pentru că este un nimic. Iată Zoe! acest nimic este ori caca
ori maca (raţă).
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T 62 turnată pe la anii 50 MATO BOERO BILTEO
NI (priveşte!) OAK (oacă: spirit necurat care sperie copii)
SOTIE (soţie) FO (fu) PERDUO (a pierde) TUE (tui: nebun,
patimă). UNO (una) AO (durere, suferinţă) EDEO (ede: a ieşi,
a muri, a se ridica) KUO OMO (oama: mamă, femeie) I (i: a
merge, a goni) INDO (inde: unde. când) DU (a duce) REBEIO
(rebela: a se răscula). NUA (no: ia!, iacă!) LO PUE (a pune)
SO AGEIO (agie: conducerea unui ţinut sau oraş) ON (neam,
a însoţi) SONTIO (şonta: a schilodi, a tăia în bucăţi) UNI
OCINO (ocină: a stăpână; pământ moştenit, moşie părintească). RODINO (rodină: neam, familie) AE CILEAR (chelar:
pivniţă, beci; chiler: cameră mică folosită drept cămară sau
locuinţă) KILO (chilă: unitate de măsură pentru cereale de 430
sau 680 litri, impozit pe cereale, surpătură, om de nimica, sărman) RO (rău) DABIO (cetate). SOIE (soi: neam, caracter, jeg,
a murdări, a dormi) E GIEO (giu: viu, vioi) PRINO (prenoi: a
înnoi, a relua, a face să fie astfel cum a fost) LUE (a lua)
BETOE (beţie) MURSA (mursă: băutură fermentată din apă
cu miere) BOIE (chip, înfăţişare) SATRE (şatră: neam, clan)
IO POE (pleavă de cânepă). STOE (a sta) DABO (cetate)
GETO RE (rea) KAONE (caune: ocne, temniţe) MANDUA
(manduc: a orienta, a conduce) SIE (sii: a fi, a se sfii) SOARI
DO (a da) COSOE (cosoi: parte a carului, şiret). ON (neam, a
aduna, a locui, a însoţi) SONTE (şonta: a schilodi) RO (rău)
SOE (soi: neam, fel, jeg, a murdări, a dormi) PLENOE (plenui:
a jefui, a prăda) EDO (ede: a ieşi, a provoca, a da o lovitură)
EGE (eg: a stăvili, a strânge într-o legătură, a cerceta). STO
(a sta) IO AUROA (aorea: uneori, câteodată; auros: auriu, luminos) ON! (on: neam, a aduna, a locui, a însoţi) UE (uliu) RE
(rău) BATOE (a bate) POE (poi: pleavă de cânepă) GENEO
(gena: mic, slab). GAREO (gară: clevetire, calomnie, mulţime
zgomotoasă) [UN! !IU SOA IPUN (ipui: a se înfrăţi , a înnoi)
SO ESE (a ieşi) IO NOE (nume, noi: a înnoi, apă neîncepută
pentru descântece, a tăcea chitic, a se îmbolnăvi) AKUE!
(acuşi: imediat) !OTE STOE (a sta) PIEO (preot, credincios)
DUR (tare) GIEO (giu: viu, vioi) AGI (N) KUE (acina: a-şi găsi
refugiul, a se adăposti) UNO! !POE (poi: pleavă de cânepă)
STOE (a sta) A LOIU (a lua) E ARMO (armă, încheietura braţu-
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lui, coapsă) I? ON (neam, a aduna, a locui, a însoţi sau ION)
MO! !NOI (noi: a înnoi, apă neîncepută pentru descântece, a
tăcea chitic, a se îmbolnăvi), noi) TRASO (trasă: încă odată,
a lovi, a obliga) MAIRO (maier: mic agricultor din jurul oraşelor)
BIRO (bir: impozit, taxe, nenorocire) N! !S! RUNIN (nin: ia!,
uite!; nina: nani) ON (neam, a aduna, a însoţi) IO SOLIE! !UTE
SONIO (a se sminti) SOI (soi: neam, fel, jeg, a murdări, a
dormi sau OSOI: tare ca osul, puternic) OA (uimire) N! !ISIO
(a ieşi?) SILUIE (silui: a obliga, a dispreţui) DAPIESO] Textul
din paranteza dreaptă nu a fost desluşit pentru că imaginea
are lipsă pe laterale câte o literă la ultimele 6 rânduri de jos.
Textul cu alfabet religios nu a fost desluşit.
Priveşte cum o nălucă a speriat soţia conducătorului
boero Bilteo fiind cuprinsă de nebunie şi pierdută. Când eu
am gonit împotriva răsculaţilor, o suferinţă a dus-o la moarte
ca pe orice femeie. Astfel conducerea m-a însoţit la război
pentru că răsculaţii au pus stăpânire pe moşia strămoşească.
Acest neam de oameni de nimic ce locuieşte în căsuţe mici,
a făcut rău mare cetăţii. Murdari şi vioi (gălăgioşi) şi-au reluat
năravul beţiei cu mursă. Chipul neamului meu era murdărit de
această pleavă de cânepă. Cetatea geţilor a cerut să fie conduşi şi să stea la ocnă rea (grea) iar soare să le fie dat cât un
şnur. M-am războit cu acest neam rău şi murdar care prăda,
dar i-am dat o lovitură şi l-am stăvilit. Eu stau acum fericit. Neam adunat ca nişte uli şi am bătut rău mica şi gălăgioasa
pleavă de cânepă. […]

T 63 turnată pe la anii 65 N.(nobalo: conducătorul
neamului, primul nobil) M.(mato: ocrotitor) DAGE (dage:
adunare) BALO (bală: neam străbun) DU (a duce) AN LARMA
(larmă, zgomot) OLORI (olore: a adia uşor, neregulat, vânt
uşor) GEIO (cei: a ţine la dreapta) EMA (ima: a murdări)
NOBALI BOENGEIO (boiangii, vopsitori). DAGIE (dage:
adunare ) OSIE (osi: a se întări ca osul, cu putere) ON (on:
neam, a strânge, a însoţi) SOTI (soţi, însoţitori) GEIO (cei: a
ţine dreaptă) STI (a şti) DO (a da) ARSE – M (mato: conducător) – BOIRE (vopsire) RODU (rod: rezultat, muncă, folos) AE
ZAIO (zai: apă cu gheaţă care se scurge primăvara pe râurile
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de munte revărsate) GEOSO (jos) SE SOEZ (soiuz: bucăţică
de piele cu care se repară încălţămintea, adăugire) FEM (a
face). SURLA (instrument de suflat, râtul porcului) RILO (râlă:
minciună) ROGEA (a ruga) GIGE (gigea: frumos) TUNDO (a
alunga, a pleca) DU (a duce) IGE (ige: ochi, a privi, a înfrunta,
a judeca) IO RIOMUNO (românul) ENIO CAMO (caime: notă,
scrisoare oficială) SOPIO. SAR (vas de bucătărie) SEGO
(sigă: substanţă minerală roşie folosită pentru vopsit) OPRO
(a opri, a pune la popreală) – M (mato: conducător) - DAGE
(dage: adunare) BALO (bală: fiară, strămoş totemic) POR (por:
grămadă de fân, stog) GEZUN DO (a da, a duce). KIEDER
(cheder: pagubă) MEGAO (megal: foarte mare) SEGELO (sigila: a închide, a pune sigiliu pe ceva pentru atestare) LOE
GUNI (gunni: cuptor). DO (a da) O PARGEO (părgan: pânză
subţire şi fină) EN (in) SINO (sini: a vopsi în albastru) ARMOSOA. AGEO (agie: conducerea unei unităţi administrative,
poliţie) SOI (soi: a murdări, jeg) ZOME (zamă: suc pentru
vopsea) OPOZI (opozi: a opune). ESO (a ieşi) STRAGOE (a
striga, strigătură) LOSEO (a lăsa) PURGENDU (a purcede)
SARMISETUZO. AMIG (amic: prieten) LOTE (lude: nebun,
zălud) LO DAGE IO GIILI (ghili: a înălbi o pânză prin înmuiere
în apă şi expunere repetată la soare) ARGI (argea: război de
ţesut) INA (ină: fibră) UM (um: femeie pricepută, plină de dibăcie) FOFEAZOE (fofează: tălpile războiului de ţesut) ++ TALI
(tali: plecăciune, închinări) PIKONI (picni: a atinge, a urmări)
SIBIO ONSO (uns, ales) BABE LO IEO (a lua). GEZINO,
GAIESIO TALI (plecăciune) SARMISETUZO. M – U – E – G
– M (mue: gură; G (Gezuno): M (mato: conducător) DOSE (a
ascunde) ROK (roc: palton scurt care se purta la ţară) – BOI
(a vopsi) GEROMEO (geremea: amendă, lucru de proastă
calitate) DAGE BALO.
Nobilul conducător al adunării neamului a dus la
lucru anul trecut cu multă larmă (zgomot) nobililor boiangii dar
ei au feştelit-o peste tot. Conducătorul puternicei adunări i-a
strâns pe toţi soţii care ştiau că rodul vopsirii (pânza) a fost
dată cu arsuri iar de sus până jos erau făcute numai pete. Pentru că minciuna a fost cântată frumos şi cu rugăminţi, eu
românul Enio, la scrisoarea oficială a Sopiei, am pornit să o
duc pentru verificare (înfruntare). Vasul cu sigă (vopsea roşie)
oprit (pus la adăpost) sub un stog de fân, mi-a fost dat mie de
către Gezino, conducătorul adunării neamului. Pentru marea
pierdere pricinuită, eu le-am închis cuptorul. Le-am cerut să
dea înapoi pânza fină şi subţire din in vopsită în albastru pentru
armată. Poliţia a fost murdărită cu vopsea de cei ce s-au opus
şi au ieşit strigând să fie lăsaţi să meargă la Sarmisetuzo. Pe
aceşti prieteni nebuni eu i-am adunat şi i-am pus să albească
pânza de in vopsită cu pete şi făcută de femeile pricepute la
războiul de ţesut. După sfinte închinări, babele au ales să ia
şi să urmărească lucrarea la Sibio. Gezino şi Gaiseio plecăciuni din Sarmisetuzo. Judecată cu gura conducătorului Gezino:
Pentru că au dosit haine vopsite să fie amendaţi de adunarea
neamului.
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Carlo TROYA - FASTI GETICI O GOTICI
ISTORIE GETICĂ SAU GOTICĂ
Ediţie bilingvă italiană / română
Traducere Paula Voicu
Ediţie îngrijită şi Cuvânt înainte: Gabriel Gheorghe
Perioada a 4-a: Ermanarich cel Mare
277 î.e.n. Borgognonii, popor germanic devenit
gotic (Vezi anul 250? e.n.), s-au unit, după moartea lui
Fastida, cu herulii, popor de la Mlaştina Meotidă, şi au
avansat până spre Rin, împotriva împăratului Probus. Ist.
I. 722. Tab. Cron. p. 291.
277 î.e.n. Probus aşează 16.000 de barbari în
Gallia. Ibid.
278-280 î.e.n. Colonizează 100 000 de bastarni în
Tracia, în acelaşi mod în care mii de persoane au fost
aşezate de Ermanarich în jurul vechii Sarmizegetusa. Noi
şi importante exemple despre succesivele măriri ale
Colonatului roman. Ist. I. 724-727. Tab. Cron. p. 292-293.
278-280 î.e.n. Guatunii, consideraţi popor gotic,
atacă Imperiul împreună cu gepizii şi vandalii. O parte din
aceşti vandali puteau fi dintre foştii aliaţi ai regelui Ostrogota din neamul Amalilor. Ibid.
282 î.e.n. Bononus spânzurându-se, Unila
rămâne văduvă şi Probus o ţine în mare cinste. Ibid.
282 î.e.n. Tiridates al Armeniei luptă pentru
Probus împotriva goţilor. Ibid.
286 î.e.n. Borgognonii, cu toate că deveniţi popor
gotic, se unesc cu alemanii împotriva împăratului Maximian.
Ist. I. 729. Tab. Cron. p. 294.
289-291 î.e.n. Războaiele între iutungi, tervingi,
gepizi, vandali, borgognoni şi alemani; adică între popoare
gotice şi germanice. Ist. I. 731-732. Tab. Cron. p. 295-296.
291 î.e.n. Endinos şi Sinisto ai borgognonilor;
Magistraţi după obiceiul gotic, nu germanic. La borgognoni
continuă să lipsească guidrigildo-ul. Ist. I. 732-733. Tab.
Cron. p. 296.
297-306 î.e.n. Goţii în Armenia. Ist. I. 735-736.
Tab. Cron. p. 299.
320-322 î.e.n. Victorie obţinută de Constantin
asupra goţilor. Ist. I. 743. Tab. Cron. p. 303.
323 î.e.n. Noi năvăliri ale acestora în Tracia. Ibid.
323-331 î.e.n. Convertirea goţilor la creştinism; nu
a tuturor, ci numai a unei mari părţi dintre aceştia. Ist. I. 744749. Tab. Cron. p. 303-305.
331 î.e.n. Alte victorii ale lui Constantin asupra
goţilor, după care el ia în slujba romanilor 40 000 de goţi ca
federaţi, nume devenit atât de celebru cu trecerea timpului.
Aoric şi Ariric domneau asupra triburilor acestor primi goţi
federaţi. Ist. I. 749-750. Tab. Cron. p. 307.
Constantin ridică o statuie unuia dintre aceşti fed-

eraţi în Senatul de la Constantinopol (Vezi anii 365-367).
332? î.e.n. Visumar, regele vandalilor asdingi stabiliţi încă din epoca lui Marc Aureliu (Vezi anul 174) în
Dacia, care acum nu mai era romană, pe Criş, râu ce se
varsă în Tisa, este ucis de Geberic, rege al unui trib de goţi,
toţi supuşi ai regelui Ermanarich din spiţa Amalilor. Ist. I.
750-752. Tab. Cron. p. 307-308.
332? î.e.n. Vandalii asdingi, câţi rămăseseră, au
găsit adăpost în Pannonia, la romani. Ibid.
332? î.e.n. Geberic, rege al geţilor sau goţilor,
pune stăpânire pe pământurile părăsite de vandali în fosta
Dacie a lui Traian. Ibid.
332 î.e.n. Victorie a goţilor asupra popoarelor germanice, descrisă de Iordanes. Ibid. (Vezi mai înainte p. 49,
50, la anul 276).
334?-337 î.e.n. Cuceririle lui Ermanarich cel
Mare, de la Mlaştina Meotidă până în Germania Orientală
şi până la Marea Baltică; şi mai cu seamă asupra venedilor,
primii dintre slavi. Ist. I. 755-756. Tab. Cron. p. 309.
357-358 î.e.n. Împăratul Constanţiu alungă pe
sciţii iutungi (popor considerat de neam gotic) din Rezia,
unde năvăliseră. Ist. I. 769. Tab. Cron. p. 314.
361 î.e.n. Asprimea limbii germanilor de pe Rin, după
afirmaţiile împăratului Iulian. Ist. I. 790-791. Tab. Cron. p. 320.
361 î.e.n. Germanii încep să-şi construiască case
după felul roman, după cum scrie Ammianus Marcellin; o
particularitate pe care o relevă şi care demonstrează cât
era de neînsemnată aţa-zisa lipsă de civilizaţie a geţilor sau
goţilor lui Ermanarich cel Mare, faţă de civilizaţia germană
către mijlocul secolului al IV-lea. Ibid.
361 î.e.n. Traducerea Sf. Scripturi de către Ulfila
în limba getică sau gotică; prima carte oferită la o dată certă
popoarelor neromane din Europa. Ist. I. 791-794. Tab. Cron.
p. 320-325.
361 î.e.n. Iamblichos (nu ştiu dacă cel din
Apamea sau cel din Calcida) scrie că în epoca sa, cultul lui
Zamolxe era încă viu. Şi împăratul Iulian vorbeşte despre
incantaţiile geţilor ca despre lucruri ce se mai practicau în
vremea sa. Ist. I. 794. Tab. Cron. p. 321. Marea naţiune a
daco-geţilor nu dispăruse încă.
361 î.e.n. Ermanarich învinge, după venedi, pe
slavini şi pe anţi, cele mai importante trei triburi ale slavilor.
Daco-geţii săi, cei care nu se convertiseră la creştinism, se
stabilesc la ţărmul Mării Baltice. Ist. I. 795-811. Tab Cron.
p. 325-327.
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361-363 î.e.n. Goţii pe Eufrat. Ibid.
365-367 î.e.n. Războaiele împăratului Valens împotriva geţilor sau goţilor de dincolo de Dunăre. Atanaric,
judecător sau conducător al vizigoţilor tervingi. Temistius
îl numeşte Suveran al geţilor cu numele antic şi nu cu noul
nume naţional. Suerid şi Colia, Fritigern, Iungeric şi alţi
Principi sau Pilofori goţi, supuşi ai îmbătrânitului Ermanarich, al cărui regat se destramă în aceste zile. Ist. I. 803807. Tab. Cron. p. 328-331.
Atanaric jură să nu mai pună piciorul pe teritoriul
roman. Ibid.
Cei doi ostrogoţi, Suerid şi Colia, dimpotrivă, trec
să locuiască în Imperiu, în Tracia. Ibid.
365-367 î.e.n. Statuia ridicată de Constantin lui
Rodestus, tatăl lui Atanaric, în Senatul din Bizanţ. Ibid.
371 î.e.n. Perfidia romanilor împotriva borgognonilor şi răzbunarea acestora. Ist. I. 818-819. Tlab. Cron. p.
336-337.
372-374 î.e.n. Atanaric persecută pe criştini. Martiri goţi. Regina Gaata şi copii săi Arimerio şi Ducilla. Ist.
I. 822-824. Tab. Cron. p. 338-340.
374 î.e.n. Începuturile venirii hunilor şi a marii migraţiuni a popoarelor. Ist. I. 825-832. Tab. Cron. p. 340-342.
375-376 î.e.n. Ultimele fapte ale lui Ermanarich cel Mare
din neamul Amalilor ajuns al 110-lea an de viaţă. Ist. I. 834835. Tab. Cron. p. 343-344.
376 î.e.n. La venirea hunilor, daco-geţii sau goţii
care călăuziţi sau trimişi de Ermanarich pătrunseseră până
la Marea Baltică, adică la ţărmul venedic al lui Ptolomeu,
s-au văzut - după victoriile asupra venedilor - lipsiţi de orice
cale de comunicare cu patria lor de la Dunăre şi de la Pontul
Euxin. Aici începe istoria lor Septentrională, care pentru o
lungă perioadă de vreme a zguduit structura Europei meridionale, făcându-se să se creadă că cuceririle goţilor zamolxieni ai lui Ermanarich în Scandinavia ar trebui puse în
legătură cu epoci foarte îndepărtate şi nebuloase, înainte
de Beric, iar cultul lui Zamolxe ar fi apărut în Suedia. Aşa
au pretins Carolus Lundius şi alţi învăţaţi suedezi, care
vedeau o mare asemănare între religia din Suedia şi cea a
geţilor lui Zamolxe şi Deceneu. Asemănarea este adevărată, dar explicaţia este falsă; căci cultul lui Zamolxe nu
a pornit din Suedia, ci a pătruns aici odată cu goţii lui Ermanarich; cărora această doctrină le fusese împărtăşită în
Tracia, după Herodot.
Goţii sau Geţii, care după moartea lui Ermanarich
s-au răspândit încetul cu încetul în regiunile de la Marea
Baltică, au trecut apoi în Suedia, creând aici o nouă Ostrogoţie şi o nouă Vestrogoţie, deloc diferite de cele ce fuseseră atât de prospere la Dunăre şi la Pontul Euxin. Au adus
aici toate instituţiile lor şi au numit „Dacia” totalitatea cuceririlor lor în Danemarca şi în Suedia, nume care timp de mai
multe secole a fost amintit în actele publice şi oficiale ale
ambelor regate. Ist. I. 862-863.
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Perioada a 5-a: de la moartea împăratului
Valens şi a lui Ermanarich din neamul Amalilor până la
Alaric din familia Balţilor
376 î.e.n. Ostrogoţii, supuşii lui Vinitar, nepotul lui
Ermanarich, sunt învinşi de hunii lui Belamir. Ist. I. 835840. Tab. Cron. p. 344-346.
376 î.e.n. Piloforul Vitimir domneşte asupra tribului ostrogot al gutungilor. Ucis de către huni, lasă regatul fiului său Videric, sub tutela lui Alateo şi Safrax. Ibid.
376 î.e.n. Atanaric, jude sau rege al vizigoţilor tervingi, proiectează construirea unui mare zid contra hunilor,
de la Dunăre la Tyras; planul său rămâne inutil şi el se retrage în Caucaland. Ibid.
376 î.e.n. Ostrogoţii grutungi, vizigoţii tervingi şi
alte popoare gotice, fugind de huni, obţin, de la împăratul
Valens, să se aşeze în Tracia. De aceea trec Dunărea, împreună cu episcopul lor Ulfila. Posedă mari bogăţii. Cei mai
însemnaţi dintre Piloforii tervingilor, după retragerea lui Atanaric, au fost Alariv, Fritigern şi Farnobiu.
376 î.e.n. Perfidia căpitanilor romani împinge pe
goţi să ia armele împotriva Imperiului. Suerid şi Colia, stabiliţi mai dinainte în Tracia, se alătură lor. Ist. I. 841-844.
Tab. Cron. p. 347.
376-378 î.e.n. Oribil război în Tracia între romani şi
goţi. Împăratul Valens este ucis. Tinerii goţi, ţinuţi ostateci în
Imperiu, sunt masacraţi. Ist. I. 845-852. Tab. Cron. p. 349-352.
376-378 î.e.n. Moartea lui Ermanarich. Întinsul
său regat se desmembrează; Goţii se supun unor diferite
căpetenii. Ist. I. 835. Tab. Cron. p. 347-352.
379 î.e.n. Modarex scitul, considerat got. Ibid.
379 î.e.n. Jurământul Goţilor de a face să dispară
numele de roman. Ibid.
379 î.e.n. Ulfila stabilit cu Goţii Minori în Moesia. Ibid.
379 î.e.n. Împăratul Teodosie şi căpetenia
Modarex luptă împotriva goţilor în Tracia. Un mare număr
dintre aceştia intră în slujba Imperiului, sub numele de federaţi. Ibid.
380 î.e.n. Atanaric alungat din Caucaland, poate
că prin acţiunile lui Alateo şi Safrax, tutorii grutungi ai tânărului rege Videric. Ist. I. 860-864. Tab. Cron. p. 356-360.
381 î.e.n. Moartea lui Atanaric, refugiat la Constantinopol. Ibid.
386 î.e.n. Protingii, după Zosimos, adică grutungii
lui Odoteo, despre care se crede că ar fi una şi aceeaşi
persoană cu Alateo, apar la gurile Dunării după o lungă
peregrinare; o parte sunt ucişi de Promotus şi o altă parte
înscrişi printre federaţi. Ist. I. 872-874. Tab. Cron. p. 364-365.
395 î.e.n. Moartea împăratului Teodosie; nu se
mai plătesc stipendiile goţilor federaţi şi federaţi şi de aceea
Alaric, din neamul Bălţilor, invadează şi pradă Macedonia
şi Grecia. Ist. I. 885-890. Tab. Cron. p. 371-376.
395 î.e.n. Pentru a încheia pace cu el, Rufinus,
prefect al pretoriului împăratului Arcadie, cutează să se îm-
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brace ca goţii. Ibid.
395 î.e.n. Unnimund, fiul lui Ermanarich cel Mare
şi tatăl lui Sigismund, îşi duce zilele, lipsite de glorie, sub
stăpânirea hunului Belamir; în timp ce ruda sa Vinitar, din
neamul Amalilor, obosit de acel jug, călăuzea pe ostrogoţi
împotriva slavilor Anţi şi a regelui lor, Box. Ibid.
395 î.e.n. Belamir, hunul, împreună cu Unnimund
şi cu Sigismund merg împotriva lui Vinitar din neamul
Amalilor şi-l ucid. A luat în căsătorie pe Valodamarca, din
familia Amalilor, nepoata lui Vinitar cel ucis. Ibid.
398 î.e.n. După predica Sf. Ioan Crisostomul
mulţi goţi se convertesc la creştinism. Fravitta ilustrul lor
Pilofor, rămâne păgân sau, altfel spus, zamolxian. Marea
autoritate a lui Gaina, şeful lor la Constantinopol. Ist. I. 896899. Tab. Cron. p. 386-388.
399 î.e.n. Oraţia lui Sinesius împotriva goţilor federaţi
de la Constantinopol. Ist. I. 900-907. Tab. Cron. p. 389-393.
399-400î.e.n. Mişcări provocate de Tribigild, conducătorul ostrogoţilor grutungi ce trăiau ca federaţi în Asia
Mică. Dezordine şi insolenţe din partea lui Gaina. Moartea
ambilor. Alaric din neamul Balţilor în Italia. Ibid.
401 î.e.n. Radagais (nu se ştie de ce neam, hun,
alan sau vizigot) se uneşte cu Alaric în dauna Italiei. Ibid.
402 î.e.n. Alaric învins de Stilicon la Pollentia şi
la Verona. Ist. I. 907-910. Tab. Cron. p. 394-396.
404 î.e.n. Sunia şi Fretella, goţi catolici, scriu Sf.
Girolam în Palestina şi obţin din partea acestuia unele lămuriri asupra Psalmilor. Ist. I. 910-914. Tab. Cron. p. 396-399.
404 î.e.n. Înfrângerea lui Radagais, care reunise
numeroase seminţii gotice şi chiar populaţii germanice. Ibid.
406 î.e.n. Vandalii, alanii şi suevii trec Rinul şi invadează Gallia până către Pirinei. Ibid.
406 î.e.n. Popoare gotice, indicate în Ştirea despre
Imperiu drept federaţi ai romanilor. Vandali şi iutungi în
Egipt, iutungi şi goţi în Siria şi pe Eufrat. Ibid.
407 î.e.n. Borgognonii ajung la Rin şi se opresc în
regiunea numită astăzi Alsacia. Ibid.
Scrie Procopiu că vandalii şi goţii vorbesc aceeaşi
limbă; şi Agatia că borgognonii şi goţii ar fi un unic popor.
Adică deveniseră. Ibid.
408-409 î.e.n. Reîntoarcerea şi luptele lui Alaric
în Italia. Cucereşte şi pradă Roma, dar nu lipsesc multe exemple de mărinimie. Ist. I. 918-928. Tab. Cron. p. 400-405.
409-410 î.e.n. Prăzile lui Alaric în Italia. Marile sale
proiecte. Moartea sa. Ist. I. 973-974. Tab. Cron. p. 432-434.
Perioada a 6-a: Vizigoţii în Gallia şi în Spania;
Ostrogoţi supuşi hunilor lui Munzduc şi Attila
Înainte de a ne referi atât la vizigoţi cât şi la ostrogoţi,
trebuie să menţionăm pe goţii sau dacii lui Ermanarich,
răspândiţi până spre Marea Baltică şi care au trecut în Suedia.
409-410? î.e.n. Dacă Asii, însoţitorii lui Sigge, care
în sec. IV şi V al erei noastre lasă să se creadă că el ar fi

zeul Odin, ar proveni din cei ai lui Decebal? Dacă cultul lui
Odin semăna cu cel al lui Zamolxe, întrucât trecuseră
amândouă în Scandinavia? Ist. I. 941-943. Tab. Cron. p.
412-414.
409-410? î.e.n. Noii Capnobati din miazănoapte
sunt asemănători cu cei ai geţilor descrişi de Posidonius.
(Vezi anul 129 î.e.n.). Ibid.
409-410? î.e.n. Gut-emiul, Mann-emiul şi Liutharii
sau Cântăreţii Goţilor în Miazănoapte. Ist. I. 947-955. Tab.
Cron. p. 417-422.
409-410? î.e.n. Răspândirea cântecelor şi
poveştilor gotice în legătură cu foarte marea vechime a
acestui popor. Ibid. Perioada rugurilor numită Brunahold;
Vaalla şi Bersekersii sau furioşii. Ibid.
409-410? î.e.n. Lipsa guidrigildo-ului germanic la
geto-dacii din Scandinavia şi în primele culegeri ale
străvechilor lor legi. Ist. I. 957-958. Tab. Cron. p. 423-425.
409-410? î.e.n. Aşezări ale ostrogoţilor în Scandinavia, după Iordanes. Vagotii şi gautigotii- Dacă alfabetul
ulfilian a pătruns în Scandinavia? Goţii în insulele britanice.
Tradiţii asupra originei gotice a Pittilor. Scitismul Sf. Epifania. Ist. I. 960-965. Tab. Cron. p. 426-429.
409 î.e.n. Unnimund, fiul lui Ermanarich cel Mare
din neamul Ama-lilor, care în mod ruşinos slujea hunilor, se
spune că ar fi învins pe suevi. Lasă regatul ostrogoţilor, nu
lui Sigismund, care poate că murise înaintea sa, ci lui Torrismund, care a dat naştere lui Berismund, tatăl lui Viteric
din neamul Amalilor. Între timp, Vinitar, vlăstarul din aceeaşi
spiţă care fusese omorât de hunul Belamir, lăsase trei copii
- şi unuia dintre aceştia i s-a născut Teodemir, tatăl lui
Teodoric, regele Italiei. Ist. I. 965-968. Tab. Cron. p. 429-430.
409 î.e.n. Goţii Psatiriani şi Buccellari. Selina episcopul, discipolul lui Ulfila. Ibid.
409-410 î.e.n. Alanii, suevii şi vandalii trec în Spania
şi o devastează. Ist. I. 971-973. Tab. Cron. p. 431-432.
411 î.e.n. Paulus Orosius spune că goţii nu erau
alt popor decât geţii şi distinge cu luciditate Dacia, unde
situează Goţia, de Germania. Ist. I. 984-997. Tab. Cron. p.
437-448.
411 î.e.n. Moare Torrismund din neamul Amalilor,
regele ostrogoţilor, iar fiul său Berismund împreună cu
nepotul Vitteric plănuiesc să fugă dintr-un regat asupra
căruia stăpâneau hunii. Ibid.
412 î.e.n. Ataulf, cumnatul lui Alaric din neamul
Baltilor, după noi devastări, părăseşte Italia ca urmare a
înţelegerilor încheiate cu împăratul Honoriu, care trimite pe
vizigoţi să lupte împotriva barbarilor ce prădau în Spania şi
Gallia. Ibid.
414 î.e.n. Sigesario, episcop got din şcoala lui Ulfila, pleacă cu vizigoţii. Ataulf nutreşte visuri prea mari, de
a da o ultimă lovitură Imperiului, dar se căsătoreşte cu
Placidia, sora împăratului Honoriu. Ibid.
- va urma -
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Taina Kogaiononului - Muntele Sacru al dacilor
Cristina Pănculescu

Capitolul III - CENTRUL SUPREM
Cel mai important Centru Energetic-Informaţional natural al planetei
SE AFLĂ ÎN MUNŢII BUCEGI
LEGEA FUNDAMENTALĂ A ANALOGIEI DINTRE MICROCOSMOS ŞI MACROCOSMOS
„Ceea ce e sus este la fel cu ceea ce e jos şi
ceea ce e jos este la fel cu ceea ce e sus, pentru a împlini miracolul unui singur lucru” - se afirmă în Tabula
Smaragdina (Tabla de Smarald), text legendar atribuit lui
Thot-Hermes Trismegistus. Toate tradiţiile la unison
proclamă acest adevăr primordial, în formulări diferite, dar
fără echivoc: Totul este în Tot şi reciproc; partea este conţinută în întreg - întregul este conţinut în parte. „În
Mesopotamia (afirmă Mircea Eliade), poate mai mult ca în
altă cultură arhaică, concepţia fundamentală poate fi astfel
definită: omologia totală între cer şi Lume”(1). Dar oare nu
acelaşi principiu este revelat în rugăciunea din Evanghelia
creştină când se zice: „Precum în Cer aşa şi pe Pământ”?
„«Omul e un univers mic şi Universul este un om mare»
spune un dicton sufi(2). De aceea, în toate tradiţiile, Creaţiunea este numită Omul Universal”(3), „fapt exprimat în textele greceşti prin: «Tot ce posedă macrocosmosul posedă
şi omul»”(4). „Asemenea Universului, omul întruneşte în
sine toate legităţile acestuia ca efect al său (conchide dr.
Dumitru Constantin). Analogia merge până la niveluri surprinzătoare şi incredibile pentru modul nostru de a gândi”(5).
Ştiinţa modernă a ajuns să se apropie de legea
corespondenţei dintre microcosmos şi macrocosmos prin
mijloacele care îi sunt proprii, şi acest fapt nu este singurul
care demonstrează că drumurile ce duc spre un adevăr sunt
multiple şi nici unul dintre ele nu trebuie dispreţuit sau ignorat. Prin integrarea cunoştinţelor celor vechi şi a metodelor lor de investigare în ştiinţele moderne umanitatea va
putea face paşi uriaşi în cunoaştere, şi multe din problemele
care se ridică astăzi în faţa ei şi par de nerezolvat îşi vor
găsi rezolvarea. Lucrul acesta nu este simplu de realizat,
deoarece este necesar un uriaş efort pentru depăşirea unor
prejudecăţi adânc înrădăcinate, a unor mari complexe - pe
de o parte, de inferioritate sau, pe de altă parte, de superioritate - şi pentru depăşirea resentimentelor datorate unor
mari şi grave erori săvârşite de-a lungul istoriei - urmare a
interpretărilor aberante date unor scrieri şi simboluri
tradiţionale - erori inerente rătăcirii prin Labirint fără lumina
unei autentice Crengi de Aur şi în absenţa Firului Ariadnei.

Efortul necesar este uriaş, însă merită preţul: câştigul va fi
integrarea Omului în Umanitate şi a Umanităţii în Univers.
MICROCOSMOSUL - OM ÎN ŞTIINŢELE
TRADIŢIONALE
Existenţa structurilor bioenergetice, deci proprii viului, este o realitate pe care astăzi nu o mai contestă nimeni. Încă din ultimul sfert al secolului al XX-lea,
academicianul Eugen Macovschi a elaborat teoria biostructurală a pluralităţii nivelurilor structurale ale materiei în
univers; valabilitatea acestei teorii fiind parţial demonstrată
experimental încă de atunci.
În tradiţia hindusă acest fapt este cunoscut din timpuri imemoriale. Din ea aflăm că fiinţa umană este alcătuită,
pe lângă structura fizică, dintr-o serie de structuri energetic-informaţionale (corpuri subtile); morfologia şi fiziologia acestor structuri fiind expuse în textele fundamentale
ale tradiţiei. În descrierea lor este folosit limbajul simbolic
specific ştiinţelor tradiţionale. Relativ la acest subiect aflăm
de la Mircea Eliade: „Corpul - înţelegând prin acesta corpul
fizic şi cel subtil (energetic) totodată - este constituit dintrun anumit număr de nadis (canale) şi chakras-uri (centri).
Se poate spune, simplificând puţin, că energia cosmică se
găseşte latent în chakras şi că energia vitală sub formă
de sufluri circulă prin nadis”(6). Cel mai important dintre
aceste „canale subtile” este Shusumna care este situată
în axul coloanei vertebrale (Muntele Meru) pe care o parcurge. În stânga şi în dreapta coloanei vertebrale sunt situate alte două „canale subtile” considerate de primă
importanţă, numite Ida şi Pingala, care sunt reprezentate
şerpuind în jurul canalului principal Shusumna.
Chakras-urile sunt centre de conştiinţă, transformatoare de energie specifică (pranică) şi deschideri ale microcosmosului asupra macrocosmosului, a umanului asupra
cosmosului. Hatha-yoga dă 49 (7x7) de chakras, ce corespund la 49 de glande endocrine în plan anatomic. Între
glandele endocrine şi chakras-uri există corespondenţă şi
nu identificare: glandele aparţin structurii fizice, chakrasurile structurii energetice. Din cei 49 de centri subtili
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(chakras), 7 sunt consideraţi principali; localizarea lor este
prezentată în imagine, unde sunt numerotaţi de la 1 la 7.
Aceşti centri poartă numele simbolic de lotuşi; centrul florii
se ascunde sub petalele închise. Kundalini, care desemnează forma statică a energiei creatoare inmagazinate în
partea inferioară a coloanei vertebrale, mai este numită
„şarpele de foc” sau „trăsnetul”, fiind uneori reprezentată
de o zeitate feminină; când Kundalini îşi începe ascensiunea în lungul coloanei vertebrale şi atinge lotuşii, petalele
lor (simbol care desemnează spiţe energetice diferenţiate)
se îndreaptă. Rezultă de fiecare dată un câştig energeticinformaţional.
Cel mai important dintre aceşti centri este Sahasrara Padma sau Lotusul cu 1000 de petale. Localizată în
creştetul capului, deasupra terminaţiei canaluui subtil
Sushumna, Sahasrara reprezintă realizarea supremă a
chakras-urilor minore etajate pe cele 7 planuri ale cauzalităţii. Tot ceea ce există în centrii subtili inferiori sau în
Univers rezidă aici în stare virtuală; Sahasrara desemnează
Centrul Suprem unde umanul se integrează în absolut;
ea deschide viziunea asupra unei alte lumi diferite, cosmice. „Trebuie remarcat (afirmă Mircea Eliade) că Sahasrara nu mai aparţine nivelului corpului, ea desemnând
deja un plan transcendent - şi acest fapt explică de ce se
vorbeşte în general de doctrina celor «şase chakras»”(7).
Mircea Eliade redă - dintr-un cânt al tradiţiei hinduse - descrierea în limbaj simbolic a penetrării Lotusului
cu 1000 de petale de către energia Kundalini: Lotusul şi
trăsnetul se întâlnesc; [...] se pătrunde în cer prin vârful
Muntelui Meru”(8). Acelaşi autor subliniază: „Focul aprins
prin ascensiunea lui Kundalini se siteauă la un cu totul alt
nivel decât cel al magiei şi al şamanismului [...]. Cu ajutorul
principalelor «sufluri» şi a principalelor canale subtile (nadis)
se poate distruge timpul”(9). În budism Shusumna este
considerată drumul Nirvanei.
„În regiunea capului - ne spune medicul şi zoginul
indian Srimat Swami Shivanada Saraswati - se află Mahat
Granthi, care are 5 centri principali de operare. Aceşti
centri sunt laboratoarele unde se nasc serii de sentimentele
subtile şi profunde, prin care un om se transformă într-o fiinţă divină, înzestrată cu calităţi şi sentimente divine. Persoanele cu o predominanţă a acestor glande sunt adorate
ca mari oameni sau încarnări divine. Ei sunt realmente zei
pe Pământ”(10). Aici se face analogia cu nivelurile supranoesice de care vorbeşte academicianul Eugen Macovski,
niveluri care intră în evoluţia firească a tuturor fiinţelor
umane. „Chiar în vârful lui Mahat Granthi se află Brahmarandra (deschizătura lui Brahma). Aceasta asigură şi
menţine legătura între microcosmosul fiinţei umane şi
macrocosmos. Această Brahmarandra sau regiune a lui
Sahasrara este asemeni unui ocean de conştiinţă pură.
Chiar în centrul acestui ocean se înalţă muntele Kailasa
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al tradiţiei yogine, care este piscul, încununarea şi întruchiparea conştiinţei cristalizate”(11).
LOTUSUL CU 1000 DE PETALE AL TERREI CENTRUL SUPREM
- CURTEA PRIMORDIALĂ Făcând apel la legea fundamentală a analogiei
dintre microcosmos şi macrocosmos, se poate admite că şi
Pământul - care este un organism macrocosmmic -are o
structură energetică analogă structurii energetice a fiinţei
umane şi, în consecinţă, canalele subtile (nadis) şi centrii
energetici-informaţionali (chakras) - despre care am vorbit
- trebuie să aibă corespondenţi în structura energetică a
Terrei; aceste structuri vor trebui să păstreze ca amplasare
aceleaşi poziţii relative între ele ca şi în microcosmosul om,
şi să prezinte aceleaşi virtuţi şi funcţiuni la scară planetară.
Cu siguranţă, această realitate a constituit obiectul uneia
dintre ştiinţele tradiţionale - demult pierdute - numite Geografia Sacră.
Prin identificarea unuia dintre aceşti centri planetari se vor putea localiza ulterior toţi ceilalţi. Prin unificarea
celor două căi de cunoaştere, cea tradiţională conservată
în Orient şi cea modernă născută în Occident, acest lucru
devine realizabil. Beneficiul umanităţii va fi inestimabil.
Aceşti centri sunt Porţile care vor da acces Omului Mare care este Umanitatea - la oceanul infinit al energiei şi informaţiei cosmice.
Numai că, după cum în alchimie transmutaţia
nu se poate realiza fără ajutor divin, tot astfel aceste
Porţi nu vor putea fi deschise nici prin constrângere
magică, nici prin puterea tehnologiei moderne, nici prin
conjugarea celor două. Toate tradiţiile dau avertismente
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în privinţa unor astfel de tentative luciferice cu consecinţe teribile, pentru că, după cum se ştie, Fructele
Arborelui Vieţii sunt păzite de heruvimi cu Sabia de Foc.
Numai prin trezirea Frumoasei Adormite - care este
Spiritul Cunoaşterii tradiţionale - miracolul se va produce; iar Spiritul Cunoaşterii tradiţionale străbate
Cărţile Sacre ale tuturor marilor religii şi presupune în
primul rând iubirea de Dumnezeu, cunoaşterea Lui,
cunoaşterea şi asimilarea Legilor - ceea ce înseamnă
supunere totală, voluntară şi necondiţionată în faţa lor.
Numai atunci, şi numai prin Graţie divină Porţile se vor
deschide, oamenii vor fi primiţi ca fii legitimi ai Cerului,
iar Arborele Vieţii le va oferi Fructele râvnite.
După descrierea succintă pe care am făcut-o Centrului Suprem al fiinţei umane - Sahasrara Padma sau
Lotusul cu 1000 de petale - rezultă în mod evident următorul fapt: funcţiunile care îi sunt atribuite sunt aceleaşi
cu funcţiunile care se atribuie Centrului Suprem semnalat de toate tradiţiile, şi care se raportează la planetă.
În consecinţă acest Centru planetar mai poate fi numit şi
Lotusul cu 1000 de petale al Terrei. În scopul susţinerii
acestei afirmaţii, în continuare, voi prezenta o serie de argumente provenite din diverse tradiţii.
* După cum am arătat, conform tradiţiei hinduse,
fiecărui centru subtil (chakra) îi corespunde pe plan
anatomic o glandă endocrină. Lotusului cu 1000 de petale
(Sahasrara Padma) îi corespunde glanda pineală. Glanda
pineală este o formaţiune nepereche, cu aspectul unui
con mic de brad (aşa este descrisă în manualele de specialitate). Arborele Vieţii este unul dintre simbolurile cele
mai răspândite ale lui Axis Mundi şi implicit ale Centrului,
bradul reprezentând cel mai frecvent acest simbol. Bradul
face parte din familia pinaceelor şi chiar de aici derivă
denumirea de „corpus pineale” adoptată pentru
această glandă, iar forma de con de brad pe care o are
nu este departe de piramidă - simbolul geometric spaţial
al Centrului. Centrul Suprem al Terrei, conform legii fundamentale a analogiei microcosmos-macrocosmos, trebuie să prezinte o formaţiune de acest tip, care nu poate
fi altceva decât Colina Primordială, Muntele Cosmic sau
Muntele Sacru. Acest Munte va avea deci rolul de Glandă
Pineală a Terrei.
Vasile Lovinescu, referindu-se la acelaşi Centru, îl
numeşte „Curtea Primordială” şi îl identifică după cum
urmează: „În esoterismul musulman este «Muntele Polar»,
«Muntele Qâf» [...]. În India şi Tibet [...] i se zice Agartha,
«Inviolabila» sau Ciang-Sambala, Sambala din nord sau
Sweta-dwipa, Insula Albă, imobilă, în jurul căreia se operează rotaţia Lumii; e de asemenea Muntele Meru a cărui
poreclă occidentală este Montsalvat (Muntele Salvării),
sediul Graalului, «acolo unde timpul se preface în
spaţiu», cum scrie Wagner în Parsifal. [...] în vechile tradiţii
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greceşti Hyberboreea era unul din numele Centrului în
chestiune”12).
*Referitor la acelaşi subiect, Robert Charroux
spune: „Thule se găsea la poarta sasului de ieşire din universul terestru, sau postul de comandament al
curenţilor telurici. Capitala Hyperboreei ocupa deci o
poziţie cheie; [...] este de altfel ceea ce spunea patriarhul
Enoch care înainte de potop s-a dus în ţara primilor părinţi,
la limitele Septentrionului unde se găsesc porţile care dau
acces la Cer [...]. În cosmologia lamaistă din Tibet se
spune: «În mijlocul discului terestru se ridică spre cer
Muntele Meru» [...]. Pe Meru se înalţă castelul Regelui
Lumii [...]. Din cei patru versanţi ai săi pleacă în cele patru
direcţii cardinale patru drumuri care duc spre alţi patru poli.
Aceşti poli sunt foaiere de intensă energie magnetică,
acţionând periodic asupra evoluţiei popoarelor şi a istoriei
lor”13). Deci 4 poli + vârful muntelui = 5. Aici analogia cu
Mahat Granthi din regiunea capului fiinţei umane este evidentă, pentru că, după cum am văzut, Mahat Granthi are
5 centri principali de operare din care unul în regiunea Sahasrarei - vârful muntelui Kailasa; în plus, cifra 5 este
simbolul numeric al Centrului corespunzător piramidei.
* După cum arată M. E. Matie 14), unul dintre cele
mai vechi mituri ale Egiptului - mit care a devenit mai târziu
una din versiunile oficiale ale cosmogoniei egiptene - spune:
„Pruncul Soare «luminând pământul cel în beznă cufundat» şi-a făcut apariţia ieşind dintr-o floare deschisă de
lotus, ce creştea pe colina înălţată din haosul primitiv,
din «lotusul cel în obârşia timpului născut, [...] lotusul
cel sfânt de pe marele lac». Această legendă era larg
răspândită. Despre lotusul ce creştea pe colina de lângă
oraşul Şmunu vorbesc cele mai vechi mituri [...]. Numele
grecesc al oraşului era Hermopolis; denumirea veche
egipteană (Şmunu) înseamnă Opt (8) şi provine de la
numărul zeităţilor venerate în acest oraş. Potrivit mitului
aceşti 8 zei erau de faţă la naşterea Soarelui din lotus”
15); ei compun aşa numita ogdoadă şi „apar ca zei primordiali străvehi, care au creat Lumea şi sunt părinţii oamenilor
şi ai Lumii”16). Este de remarcat faptul că se evidenţiază
simbolul numeric al Centrului - 8 - precum şi 9 (numărul
zeităţilor care erau de faţă plus pruncul Soare).
În ştiinţele tradiţionale, prin denumirea de zeu - de
cele mai multe ori - este desemnat un aspect al Principiului,
aspect manifestat printr-o forţă sau principiu cosmic. Cei 8
zei erau de fapt patru perechi, fiecare pereche reprezentând un principiu cosmic diferenţiat, incluzând activul şi pasivul, masculinul şi femininul, Yang şi Yin, (+) şi (-),
respectiv: „1. Nun, apa primordială, şi soţia sa Naunet; 2.
Huh, infinitul spaţial, şi soţia sa Hauhet; 3. Kuk, întunecimea
şi soţia sa Kauket; 4. Amon, «cel ascuns», cu soţia sa
Amaunet”17). Rezultă deci şi simbolul numeric 5 (patru
perechi de zei + pruncul Soare) - corespunzător simbolului
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geometric spaţial al Centrului, piramida - după cum în microcosmosul om sunt 5 centri principali de operare ai lui
Mahat Granthi din regiunea capului. În plus, apare şi simbolul lotusului care este specific centrilor energetici ai fiinţei umane. Mai mult decât atât, în scrierea hieroglifică
numărul 1000 se reprezintă printr-o floare de lotus 18), iar
caracterul rebusist al scrierii hieroglifice este cunoscut.
Rezultă că, în esenţă, mitul conţine următoarele informaţii:
Soarele, simbolizând manifestarea Luminii divine care
împrăştie bezna de orice fel, a început să acâioneze prin
intermediul Lotusului cu 1000 de petale, deci prin Sahasrara terestră, ce se află plasată în obârşia timpului,
pe Colina Primordială înălţată din haosul primitiv.
______________
1. Mircea Eliade: Cosmologie şi alchimie babiloniană, Ed. Moldova, Iaşi,
1991, pag. 16.
2. Sufismul este o ramură - împreună cu şiismul - a esoterismului şi iniţiaticii islamice (conf. Pierre Riffard: Dicţionarul esoterismului, Ed.
Nemira, 1998).
3. Vasile Lovinescu: Al patrulea hagialâc, Ed. Cartea Românească, Bu-
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cureşti, 1981, pag. 31.
4. Julius Evola: Tradiţia Hermetică, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1999, pag. 44.
5. Dr. Dumitru Constantin: Un posibil model funcţional al omului, inspirat
de medicina tradiţională, Almanah Anticipaţia al rev. Ştiinţă şi Tehnică,
Bucureşti, 1988.
6. Mircea Eliade: Le yoga immortalité el liberté, Ed. Payot, Paris, 1960,
cap. VI.
7. Ibidem, cap. VI.
8. Ibidem, cap. VI.
9. Ibidem, cap. VI.
10. Srimat Swami Shivananda Saraswati: Yogic therapy or yogic way to
cure diseases, Umachal series - 10.
11. Ibidem.
12. Vasile Lovinescu: Al patrulea hagialâc, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1981, pag.87-88.
13. Robert Charroux: Le livre du Mystérieux Inconnu, Ed. Robert Laffont,
Paris, 1969, pag.186-187, 306.
14. M. E. Matie: Miturile Egiptului Antic, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1958,
pag. 17.
15. Ibidem, pag. 17.
16. C. Daniel: Cultura spirituală a Egiptului Antic, Ed. Cartea românească,
Bucureşti, 1985, pag. 255.
17. Ibidem, pag. 255.
18. Ibidem, pag. 47

Bogdan Petriceicu Hasdeu, piatră de hotar (II)
Mihai Sporiș
Motto: „Ce este românismul? Prima condițiune
să putem iubi Umanitatea. El este pentru noi prima
condițiune să putem iubi libertatea. El este pentru noi
prima condițiune să putem iubi adevărul. Românismul
este: Umanitate, Libertate, Adevăr.” B. P. Hasdeu
Cercetarea fenomenului istoric, ca manifestare a
unei legități, și identificarea acestor legități în folosul istoriografiei românești, devine un lucru posibil după fundamentarea metodei de cercetare. Atunci când savantul
recomandă metoda, o aplică în cercetarea sa, susținută de
date și dovezi materiale, poate obiectiva și impune adevărul
în câmpul disputelor partizane. Problemei controversate a
hiatusului milenar în Dacia, părăsită de romani, Hasdeu îi
aduce demonstrația continuității viețuirii inclusiv a formelor
de statalitate coagulată, a vieții de obște (vezi și romaniile
populare ale lui N. Iorga, vlahiile lui Gabriel Gheorghe! Valah, Fundația GÂNDIREA, 2012.) și a unor conducători
ai tradiționalei clase nobiliare a dacilor, (denumită de Hasdeu: castă!) identificați în Oltenia ca Basarabi (vorbind despre marile neamuri boiereşti din plin ev mediu românesc,
Hasdeu le consideră continuatoare ale celor dacice, în spiritul tradiției românești de foarte târziu, unde noii veniți erau
venetici… și destul de greu intrau în voia celor demult

așezați!). Aducem ca argument afirmația lui Ion Donat :
„funcția istorică a pământului (…) n-a fost întotdeauna
aceeași ci a stat în legătură cu viața …”[10].
Viața este linie firească de continuitate, una neîntreruptă, dacă avem în vedere tradiția statalității românești,
inclusiv sub protectorat otoman, în condițiile în care întreaga
vecinătate își pierduse acest atribut. Atunci când ne referim
la istoria noastră foarte veche s-a constatat că teoria vidului
nu este valabilă nici pentru alte perioade, mult mai îndepărtate; „se știe azi, că vestita concepție a unui hiatus între paleolitic și neolitic s-a spulberat pretutindeni unde s-au făcut
săpături” ne spune istoricul Dumitru Berciu[11]. Din punct
de vedere al continuității substratului etnic, unul bine individualizat cultural, Hasdeu face constatarea ariei largi de
răspândire a filonului lingvistic latin, mai extins în acest
Răsărit de la vărsarea Dunării, mult peste vremelnicele
limesuri ale măreței Rome pravălită şi în Dacia. „Să nu
uităm că românii singuri formează întreaga ramură romanică orientală, a căreia formare înfățișează o mulțime de particularități specifice…”[12] Și mai constată vitalitatea
extraordinară și capacitatea de resorbție a accidentelor.
Pune chiar o întrebare interesantă: ,,Oare unde mai sunt
cumanii din Moldova?”[13] (se vor fi găsit în treabă mercenarii de profesie, să ceară vandalizarea/profanarea
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mormintelor Basarabilor, și să identifice în marele aisberg
al substratului nostru de acum o mie de ani, culmea!, tocmai
infima dominantă cumană, pentru că i s-a năzărit cuiva, că
s-ar trage din… maimuțele, văzute de el prin Africa!) Substratul, care le conține pe toate, și din care răsar și rezistentele forme nedorite, are dominantă informația puternic
impregnată și cu energia manifestării, la sorocul prielnic,
maximă. Diversitatea, topită în întreg, este procesată după
legea pământului, una în care natura a învățat omul optimul
viețuirii sale. Transformările obișnuite din viața oamenilor,
acumulările de noutate în aceste transformări, sunt foarte
lente ca însăși transformările obișnuite din natură, observabile în generații. Divers fiind substratul, diverse trebuie să
fie și științele chemate să-l cerceteze. Dar ca să observi trecerea de la acesta la chipul viu al realității prezente de sub
priviri, trebuie să refaci filmul și să-l derulezi credibil etapă
cu etapă. Stratul de sub priviri are în el povestea ascunsă,
uneori mitizată, ori poate… canonizată. Credem că B.P
Hasdeu a intuit, cu geniul său, mecanismul prin care aceste
lumi, coexistente, se determină prin puterea inferențială a
unei minți omenești. Deși studiul istoriei pare o întoarcere
în trecut, prin informația vie de lângă noi (pentru că numai
metaforic putem asocia substratul cu ascunsul subpământean, derutați de arheologie!), cel mai adesea în capul savantului doldora de informații, reguli, legi, principii și abilități
dobândite, constatăm că trecutul este prezent la judecata
prezentului, prezent fiind. Iar apoi, cel despre care spuneam
undeva că a fost chemat, (să dea verdicte, soluţii, să-şi
reprezinte vremea!) știe să le confrunte, să le decanteze,
să le rafineze, să le reașeze, să le reambaleze… și să le
dea preparate gata, vieții. Mintea lui Hasdeu va fi încercat
apoi și ceea ce este peste posibilitățile noastre de înțelegere
(greșit, după părerea noastră, etichetat ca mistic!). Să stabilească legătura, nu în spate, cu convenționalul trecut tezaurizat în materialul cu memoria sa, ci în față, în acord cu
spiritul eliberat din… rânduiala structurii materiale. Într-un
dialog cu convenționalul viitor, adus la sfat, înainte, nu după.
Adică nu cu convenționalul subteran/underground, ci cu
lumea plutind, spuneam, deasupra vieții, adică una virtuală,
în aisbergul eteric al spiritelor. Așa văd, în altă perspectivă,
evident speculativă, pe Bogdan Petriceicu Hasdeu stând
între lumi, piatră de hotar, între ceea ce putem și ceea ce
vrem să înțelegem din vasta sa operă.
Hasdeu, luptătorul
Tânărul Hasdeu înrolat în armata ţarului, ca ofiţer,
Basarabia fiind sub ocupaţie rusească din 1812 (cum astăzi
Hotinul se află înglobat în… Ucraina!), trece în Moldova, în
sudul Basarabiei (1856!), în ciuda interdicţiilor şi pierderea
unor drepturi materiale. Este momentul în care va fi schimbat armele şi natura cetăţii apărate. Ţara neamului său avea
nevoie de cetăţi informale şi de oşteni pregătiţi să le apere.
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Hasdeu va fi militantul de serviciu, inclusiv ca om politic în
parlamentul ţării. El cunoaşte rolul dar şi efectele nedorite
induse de politică în adevărul istoric, lucruri care-l ajută săşi înţeleagă vremea şi să acţioneze. Spune savantul şi omul
politic: ,,Acestea sunt problemele cele mari de limpezit (…
), probleme pe cari demult le-ar fi dezlegat ştiinţa, dacă întruna (şi azi! s.n), fel de fel de căi piezişe nu s-ar fi silit să
le încurce politica. Negreşit politica unui stat, poate şi chiar
trebuie să se folosească de istorie la aşezarea instituţiunilor
interne şi a raporturilor externe ale naţiunii…”[14]. Înţelege
importanţa luptei de idei şi că adevărul, omeneşte posibil,
se impune foarte greu, cu atât mai greu în lumea geopolitică, sensibilă la adevărurile convenite şi susţinute de
propaganda necesară. Înţelege, ca nimeni altul până la el,
că fără o carte de vizită credibilă (evident printr-o demonstraţie ştiinţifică, cu metode unanim acceptate!), nu te poţi
recomanda şi nu te poţi face cunoscut lumii şi apoi respectat. Această atitudine o constatăm la Hasdeu chiar din
spusele sale[15]: ,,Imediat după publicarea Studiilor
româneşti ale lui Rosler, zguduit prin acea măiastră lucrare,
eu m-am apucat a scrie şi am publicat la 1873 prima ediţiune la Istoria critică, după care a urmat apoi a doua ediţiune
,,revăzută şi foarte adaosă” în 1874. Titlul special al volumului era totodată ca o programă”. Din programul, intuit ca
o necesitate, concomitent cu pregătirea oştirii pentru
războiul ce va asigura neatârnarea faţă de imperii a
României, se va fi inspirat politica vremii. ,,Din acea programă apăruse numai primele trei punturi, iar primul punct,
singur, întinderea teritorială, foarte amplificat în mai multe
privinţe, a fost publicat franţuzeşte la 1878, fiindu-mi cerut
atunci de Ion Brătianu pentru Congresul de la Berlin”[15].
Lupta internă pentru promovarea Istoriei critice, realizează
un vremelnic şi de bun augur consens al societăţii
româneşti. Principele Carol I îl decorează pe Hasdeu, Parlamentul votează un buget pentru continuarea lucrării, ,,d.librar Socec s-a grăbit din propria iniţiativă a ne oferi hârtie
în condiţiile cele mai înlesnitoare.”[16], ,,D. Prim-ministru
Lascăr Catargiu (adversar conservator, Hasdeu fiind în
tabăra liberală! s.n) a încuviinţat a se tipări a doua ediţiune
la Imprimeria Statului iar d. General Tell, atunci ministru la
culte, luă prin prenumeraţiune un număr însemnat de exemplare pentru a fi distribuite la examene scolastice”[17].
Hasdeu, piatră de hotar?
Hasdeu și-a ales în nume componenta pietrei, una
de temelie… domnească: Petriceicu, amintind de Ștefan
Petriceicu, domnul moldovean, aliat lui Ian Sobieski, în
1673, într-o luptă dusă chiar la Hotin. Hotinul s-a situat la
hotarul nord-estic, pe Nistru, cetate de… hotar. Hasdeu
aparține unei generații de frontieră pe hotarul în care timpul
și-a marcat răbojul. Timpul țării își trasa principatul/regatul
României pentru că țara își câștigase, prin luptă și diplo-
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mație dreptul suveran de-a își apăra singură, fără biruri,
fruntariile. În lupta aceasta Hasdeu va fi pus umărul și
mintea să ne arate legitim așezați, cu cele ale noastre, milenar permanenți, ca și piatra Carpaților, curgători ca Dunărea
și Nistrul, ca toate râurile noastre limpezi, povestitori în
limba lor atât de veche și trăitori ai obiceiurilor și credințelor,
venind de dincolo de mituri și legende. Hasdeu este momentul unei sinteze și propunerea unei noi teze. România,
după unirea cea mică, nutrea o Românie Mare, legitimată
de Marea Dacie, teama imperiilor vremii care puseseră
ghearele și pe glia strămoșilor noștri… ascunșii daci. Hasdeu ni s-a așezat simultan între substrat și starea noastră
de participanți la viață, precum și între aceasta și spiritul nemuritor, ocrotitor din vecinătatea lumii drepților de deasupra
noastră. El ne este o piatră de hotar ca… un jurământ, ca
un blestem[18]. Contestarea acesteia ne poate situa sub
blestemul pe care nu îl putem mântui decât, asumându-ne
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jurământul iubirii necontenite a neamului nostru viu de când
lumea și statornic în crezul său. Piatra, o va fi ales și Brâncuși, să vorbească prin ea în opera sa: „eu am făcut piatra
să cânte pentru UMANITATE”[19].
Bibliografie:
[10] op. cit.[5] ,,Date principale din istoria Olteniei…” pag.299, Ion Donat;
[11] op. cit.[5] ,,Din problemele preistoriei Olteniei”, pag.244, 247, Dumitru
Berciu;
[12] op. cit [2], pag.80;
[13]op..cit.[2] ,pag.21;
[14] op.cit. [2], pag.7
[15]op.cit. [2], pag.663
[16] idem
[17] idem
[18] De la ,,Piatra de hotar” din neolitic la ,,Piatra de hotar” a lui Constantin
Brâncuși și după…, Dumitru Dănău, Editura MĂIASTRA, Tg.Jiu, 2012, pag.12;
[19] Brâncuși,cititorul în duh, Ștefan Stăiculescu, Editura ,,Academica
Brâncuși”, 2008, pag.131

IPOTEZE PRIVIND ORIGINEA
ZEULUI DIONYSOS ŞI A CULTULUI DIONISIAC
Eugeniu Lăzărescu
Considerente generale
Zeul Dionysos a fost semnalat ca prezenţă în cult
în perioada 1500-1100 î. H. în civilizaţia miceniană şi anterior acesteia în civilizaţia minoică (14).
Din punct de vedere genealogic, mitologia greacă
antică îi consideră descendenţa în succesiunea
Uranus/Gaya, Cronos/Rhea, Zeus/Semele. Aceiaşi mitologie greacă îl consideră, sub raport chtonic, ca provenind din
Zeus şi Persefona (Demetra). Prezenţa lui este semnalată
în Misterele Eleusine sub numele de Iaccus.
Multiplele şi confuzele atribuţii acordate de către
mitologia greacă antică conduc la concluzia că provenienţa
acestuia este din afara spaţiului grecesc, preexistent perioadei venirii triburilor greceşti în acest areal. Există posibilitatea ca existenţa zeului Dionysos să fie anterioară
perioadei civilizaţiei miceniene şi cretane (1500 î.H.).
Cultul zeului Dionysos este semnalat de istoriografie a fi fost în sincretism cu cultul zeului Sabazius (16pag. 152).
În mod similar, cultul lui Dionysos a fost în sincretism cu cultul lui Zalmoxe (16-pag. 520). O particularitate
a cultului lui Dionysos, spre deosebire de cultul celorlalte
zeităţi ale panteonului grec, era adresat nu numai sub forma
venerării lui ci şi spiritualizării fiinţei umane. Dacă în mitologia greacă evenimentele la care participau aceste zeităţi
erau dominate de genuri de comportamente negative tipic
umane (aversiuni, ambiţii, răzbunări) în care de cele mai

multe ori cădea victimă fiinţa umană, în cultul lui Dionysos,
în forma sa originară, acesta se adresa fiinţei umane, laturii
ei morale.
Forma originară a cultului lui Dionysos, preluată
de lumea grecească şi „croită” după genul temperamental
şi caracterul grec, a fost pervertită, alterându-i-se semnificaţiile şi scopurile ei originare iar ritualurile sale publice au
fost demantelate de conţinutul lor spiritual şi împinse la limitele extreme ale banalităţii şi vulgarităţii.
Însuşi modul de descriere a sacrificiului zeului
făcut de mitologia greacă sugerează şi oglindeşte adversitatea sacerdoţilor greci faţă de principiile originare ale acestui cult.
Aceiaşi adversitate faţă de acest cult s-a manifestat şi faţă de celelalte forme cultice de acelaşi gen, precum
cele de genul Misterelor. Acestea, prin formarea de către
ele de personalităţi bazate pe un fundament moral şi spiritual şi mai ales independent, au fost mai întâi dezavuate de
către autorităţi şi apoi supuse extreminării.
Specificul aparte al acestui cult afirmat mai sus a
fost evidenţiat şi de către istoriografie, dar atribuit şi interpretat într-un alt sens. Dionysos era prezentat drept „Eliberatorul” (Eleutherios), dar ca „cel al cărui vin, muzică şi
dans conduce la starea de posedare de zeu”(15–pag. 2).
După Xavier, cultul lui Dionysos era caracterizat
ca un „cult al sufletelor”, „un cult al comunicării între vaţă şi
moarte”(18-pag. 105). Este de relevat faptul că din inter-
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pretările fondului cultului lui Dionysos, istoriografia modernă
a preluat drept autentice modurile cum acestea au fost
prezentate de către istoriografia greacă antică, preluând aspectele sale deformate, banalizate şi chiar vulgarizate.
Istoriografia greacă antică îl prezintă pe Dionysos
într-o dublă postură ca personaj mitico-istoric:
-în prima variantă, mitologia îl prezintă pe
Dionysos ca un personaj care a fost persecutat de când era
copil de regele Lykourgos,. Dionysos „era îngrijit de către
nimfe pe muntele Nysa”(25).
Conform opiniei lui W. S. Fox, originea denumirii
lui Dionysos ar proveni de la termenul „Dios” (zeu) şi termenul Nysa” din legenda lui Lykourgos (7-pag. 217) (21).
în cea de-a doua variantă, Dionysos a fost persecutat de către rege „atunci cănd zeul călătorea instruind oamenii în... arta vinificaţiei”. Această prezentare este o
ilustrare a ceea ce grecii au înţeles şi transpus în legendă
privind folosirea vinului în ritualurile cultice ale zeului.
Probabil, vinul, ca şi planta neuroleptică Soma în
cultul vedic primar în arealul carpato-dunărean, în perioadele străvechi era folosit în producerea artificială a stării de
transă. Inerent, depăşindu-se măsura admisă, aceasta a
dus la ceea ce este cunoscut în istorie drept cultul bacchic.
Conform istoriografiei greceşti antice, Lykourgos
ar fi fost fiul personajului mitico-istoric Boreas (6- part.
5.50.2). Acest fapt face trimitere la ţinuturile nord-dunărene
Hiperboreea, la zeul hiperborean al vântului din nord cu
acelaşi nume. Drept mamă, zeului îi este atribuită o driadă,
o nimfă - copac, un spirit femenin, o semi-zeiţă, o nimfă a
stejarului (în greacă, „dry” înseamnă „stejar”) (20) (9-6.1.
29) (3) (8-13.2).
Această origine face trimitere la cultul practicat în
spaţiul carpato-dunărean, moştenitor al cultului vedic, al
aryenilor. În cultul vedic, arborele, în special stejarul, era
simbolul Arborelui Cosmic, Skambha, cel care face legătura
între Cer şi Pământ. Acest cult al stejarului este adânc înfiripat în Memoria Colectivă a popoarelor aryene europene.
La celţi, druizii făceau divinaţie interpretând foşnetul produs
de vântul Boreas trecând prin frunzişul stejarilor.
În concepţia cultului vedic, structura subtilă a fiinţei
umane era o reflectare la nivelul microcosmosului ceea ce
Arborele Cosmic era la nivelul macrocosmosului. In tradiţia
populară a românilor, omul este adesea asemănat cu stejarul, ca reprezentând simbolul puterii. O aceiaşi origină
hiperboreană este şi legenda personajelor mitico-istorico–
religioase Orfeu şi Euridice. Conform legendei, Euridice era,
deasemenea, o driadă, o nimfă a stejarului (24) (26). Legenda însăşi este o reflectare a unui cult naturist, dendriform,
arhaic. „Reînvierea” şi răspândirea de către Orfeu în spaţiul
numit de greci „tracic” şi în cel grecesc, a „cultului lui
Dionysos” este de fapt o continuitate a unui cult arhaic. Face
o trimitere chiar la o formă de şamanism.
Etimologia denumirii de Dionysos în istoriografia
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Istoriografia modernă atribuie denumirea zeului
Dionysos unei origini străvechi.
Termenul de „Dio” a fost asociat cu numele lui
Zeus (Dios).
Cea mai veche atestare s-a găsit în:
1. limba miceniană sub forma „di-wo-Nu-aşa, în
caracterele alfabetului numit liniar B, în caractere silabice.
2. -limba micenienă Pylos, sub forma
„Diwo(h)nūsos (1300-1200 î.H.) (1) (5-pag. 97) (23).
Termenul de „Diwo” provine de la „Dii” iar termenul
de „nūsos” ar indica locul de naştere al zeului. În greaca
arhaică, „nūsos” înseamnă „copac” (2- 3.178).
Cercetătorul M. Jada, interpretând cosmologic termenul de „nysa” legat de denumirea muntelui Nysa, consideră că el face referiri la Arborele Lumii, Arborele Cosmic,
ca însemnând „ca un arbore cât un munte” sau ca „Muntele
Lumii” (12–pag.16-44).
Privitor la termenul „nis”, Spoken Sanskrit Dictionary indică următoarele înţelesuri legate de: acţiunea de „a
restabili”(engl. retrieve), de „a scoate la lumină”, „a revela”
(farth), de „continuarea unei acţiuni începute” (away), de
„scoatere la iveală” (out) (22).
Termenul de „dio” provine de la termenul de „devi” (zeu).
În concluzie, toate acesta opinii conduc la corelarea zeului Dionysos şi cu cosmogonia vedică a Arborelui
Cosmic, Skambha, cu originea sa vedică, precum şi a cultului dionisiac cu cultul vedic din spaţiul carpato-dunărean.
Paralelism între cultul lui Dionysos şi cultul creştin
şi teologia creştină. (19)
Asemănările între elementele cultului dionisiac şi cele ale
cultului creştin au atras atenţia unei mari serii de cercetători
printre care F. Hölderen (1800-1801) şi G. S. Williamson
(1800-1809) (10) (11) (17).
W. Bukert a făcut studii comparative între mitolodia
dionisiacă şi teologia creştină privind moartea şi învierea
precum şi transformarea apei în vin la nunta dela CanaGalileia (4-pag. 64, 132).
O serie de cercetători precum M. Hengel, B.
Power, R .M. Price, P. Wick au făcut, deasemenea, studii
comparative între religia dionisiacă şi creştinism.
E. Kessler a efectuat o serie de lucrări privind monoteismul
păgân. Studiile au făcut referiri la mithraismul păgân şi
creştinismul timpuriu. Studiul, deasemenea, s-a îndreptat
asupra exprimării iconografice ce asociază pe Hermes
Trimegistrus (Hiperboreanul) şi Dionysos cu Botezul Domnului (13).
Studiile efectuate s-au concentrat pe spaţiul grecesc cu trimiteri la cel anatolian şi Orientului Mijlociu având
ca sursă documentară exclusivă istoriografia greco-romană
antică.
Cercetătorii nu au luat în considerare mitologiile şi
tradiţiile populare altele decât cea grecească şi de aici lim-
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itele acestei cercetări.
În concluzie, cercetătorii nu au luat în considerare
existenţa:
1. cultului zalmoxian din arealul carpato-dunărean,
principiile şi conceptele lui, corespondenţele lor cu cele ale
cultului creştin.
2. corespondenţele care există între modul de iniţiere zalmoxian şi cel al Misterelor dionisiace.
3. originea hiperboreană a zeului Dionysos (denumirea originală probabilă, Dionisie), zeu pe care s-au concentrat majoritatea studiilor, fapt care ar fi condus la
explicarea modului natural, paşnic, al actului creştinării,
mod cu deosebit ce cel ale celorlalte popoare.
4. distincţia clară care există între zeul vedic Mitra
şi zeul oriental Mithra, cu consecinţele care au decurs din
aceasta.
5. originea în arealul carpatic a personajului miticoreligios Orfeu, promotorul cultului zeului Dionysos în spaţiul
sud-dunărean.
6. formei originare a Misterelor dionisiace care se
afla în spaţiul hiperborean nord-dunărean. Atenţia acestora sa îndreptat asupra formei deformate relatate de mitologia grecească, fapt cu impact negativ asupra înţelegerii de fond a lor.
7. continuitatea pe linia etico-morală a cultelor zalmoxian-dionisiac-orfic-creştin conservat în tradiţia populară
a românilor.
8. originei inerente a acestor forme de cult pe
latura comună doctrinară monoteistă.
Concluzii
Cultul zeului Dionysos îşi are originea în spaţiul
nord-dunărean hiperborean. Forma originară a Misterelor
dionisiace îşi are originea în arealul carpato-dunărean. Con-

ceptele etico-morale ale cultului dionisiac au intrat în Memoria Colectivă, în tradiţiile poporului român, fapt care a avut
drept consecinţă pe acest fond săvârşirea paşnică a actului
de creştinare a acestuia.
[Textul integral al lucrării are 6 pagini şi are la bază
26 surse documentare. Textul integral se află la Biblioteca
Centrală a M. Ap. N.]
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COLUMNA LUI… DECEBAL!
(I)
Mariana Pirtea
De sute de ani auzim şi vedem peste tot afişat,
scris şi fotografiat despre columna lui Traian şi rămânem
impresionaţi şi uimiţi. Dar ce este această columnă?
În linii mari, toată lumea ştie că strămoşii noştri
daci s-au bătut cu romanii şi au purtat războaie cu ei,
deoarece romanii tot vroiau să ne cotropească ţara şi să ne
jefuiască bogăţiile, în special aurul.
După lupte grele şi îndelungate romanii au reuşit
să ocupe o parte din teritoriul Daciei străbune. Pe acea
parte romanii s-au instalat vremelnic şi au început să-i
asuprească pe daci.
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Împăratul Traian, care era capul răutăţilor, după o
vreme a părăsit Dacia şi s-a dus înapoi acasă la el la Roma.
Ca să vadă senatul şi cetăţenii romanii cât a fost el de viteaz
în aceste războaie, a pus să se construiască o columnă de
piatră, pe care erau săpate scene din luptele cu dacii, pe
care a aşezat-o în mijlocul Romei. Pe această columnă sunt
reprezentate nenumărate chipuri de daci. Deşi ea glorifică
puterea Romei şi pentru noi ca popor ea nu este nici bună
şi nici benefică, deoarece reprezintă punctul de vedere al
învingătorului, totuşi în ea există o dovada a puternicei culturii şi civilizaţiei dacice, care s-a transmis peste timp şi care
este păzită cu străşnicie tocmai la… Roma!
Astfel, noi ştim de pe această columnă cum arătau
dacii, cu ce haine se îmbrăcau, cum îşi făceau casele, cu
ce arme luptau şi toate acestea deoarece dacii erau foarte
cuminţi şi modeşti şi niciodată nu se glorificau ei pe ei.
Noi ne uităm la această columnă, dar cu jale şi cu
lacrimi în ochi pentru cele ce vedem, pentru tragediile care
s-au întâmplat atunci în neamul nostru şi pentru jertfele deosebite care s-au dat… Şi mai vedem dincolo de piatra
aceasta cât de buni şi viteji ne-nu fost strămoşii şi ce răi,
lacomi şi hapsâni au fost romanii…
Pe romanii actuali nu îi mai interesează această
columnă, dar pe noi da. Privind-o cu atenţie, noi vedem cu
totul altceva. Din fiecare metopă (imagine) a ei reiese clar
cine erau dacii şi care era tradiţia lor şi a conducătorilor lor.
De aceea, în cele ce urmează noi vom scrie şi vom ridica
din această veche columnă romană o altă columnă, aceea
a dacilor, văzută din punctul nostru de vedere.
Adevărul despre Dacia şi despre acest popor viteaz
al dacilor, precum şi despre războaiele lor de apărare în faţa
romanilor, în cele două campanii militare, a fost alterat în
timp cu informaţii şi cu ipoteze false. Cine a făcut aceasta?
Unii oameni politici, istorici sau lingvişti, au luat datele
cunoscute parţial şi le-au ,,răsucit” cum le-a convenit lor
,,politic, strategic şi militar”, numai şi numai ca să găsească
o justificare prin care noi să fim consideraţi ca făcând parte
din ,,elita” Europei, să fim consideraţi din spiţă de romani
sau măcar romanizaţi şi latinizaţi. Falsificându-se mereu şi
mereu adevărul istoric, s-au adus argumente de aşa natură
încât, s-a afirmat că poporul român se trage din poporul
roman. Aceasta este un mare fals, deoarece romanii sunt
cei care se trag din ,,creuzetul din Carpaţi” de unde ei au
migrat cu mult timp înainte spre alte meleaguri, unde şi-au
făcut noi aşezări, evoluând apoi independent.
Noi românii suntem aici de multe, multe veacuri,
aşezaţi în cununa Carpaţilor, de când a făcut Dumnezeu pe
om şi i-a dat drumul pe Pământ ca să-l stăpânească. Romanii au revenit după multe secole în Dacia cu gând de
cucerire, dar ei erau de fapt fraţii plecaţi de demult. Ei au
găsit în Dacia o ţară pe care nu au putut-o cuceri nici politic,
nici militar şi nici cultural, ci numai au staţionat aici vremel-
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nic. Ei nu le-au putut schimba dacilor nici limba, nici portul,
nici obiceiurile şi nici credinţa. Romanii nu numai că nu
aveau nevoie de aşa ceva, dar nici nu şi-au propus acest
scop. Ei, romanii, aveau nevoie numai de bogăţiile din Dacia
şi în special de aurul ei. Ei multe lucruri nu-şi mai aminteau…
Adevărul despre războaiele cu romanii, intenţiile
acestora, situaţia politică şi economică a Daciei pe vremea
regelui Decebal, noi românii le aflăm astăzi cu cea mai mare
obiectivitate de la nimeni altul decât de la… Traian! Din
scrierile sale pe care le-a intitulat Dacica sau De bello
dacico, noi aflăm multe.
Traian, în timpul campaniilor militare în Dacia, în anii
101-102 şi apoi 105-106, dicta nenumărate note de război,
care descriau situaţia găsită, informaţiile pe care le primea
şi evoluţia evenimentelor, unui prieten al său pe nume Sura.
După încheierea războaielor şi întoarcerea sa la Roma, pe
baza acestor note de război, a acestui jurnal de campanie,
s-a apucat şi a scris o carte pe care a denumit-o Dacica
sau De bello dacico şi mai apoi a dat ordin ca ea să fie
ilustrată şi aşezată pe o columnă de piatră. Aşa s-a ajuns
la columna lui Traian.
Noi am privit şi columna şi am citit şi cartea, dar nu
am văzut în ele duhul învingătorului, ci am văzut în ele, din
loc în loc imagini preţioase despre neamul nostru, care au
rămas peste secole. Documentul acesta în piatră, dar numai
alături de jurnalul de război al lui Traian, restabileşte adevărul despre Dacia şi ce anume au făcut romanii aici. Concluzia după ce citeşti această carte De bello dacico este
că romanii de abia s-au putut ţine pe ei aici, darămite să
mai şi romanizeze un popor atât de numeros şi atât de dârz
cum au fost dacii, pe care nu i-au putut domina defel.
Chiar dacă cu regret, trebuie să spunem şi să recunoaştem, că nici un istoric, cu toate ipotezele sale savante nu este mai plauzibil decât Traian însuşi, care a trăit
evenimentele de atunci, a fost prezent, a fost implicat în ele
şi care a scris acest jurnal de răzbi.
Încă o dată subliniem, că această carte De bello
dacico împreună cu imaginile de pe columnă, aduc la
suprafaţă din colbul uitării adevărul despre un popor mare
şi viteaz, care a fost poporul dac.
În memoria strămoşilor noştri şi în numele a ceea ce
suntem noi astăzi, avem datoria morală de a arăta aceste
lucruri şi aceste aspecte deosebite. Avem datoria de a îndemna pe toată lumea să le recerceteze cu atenţie. Până
acum aceste războaie cu romanii au fost privite unilateral,
numai din punctul de vedere al romanilor şi este cazul să
vedem şi cealaltă parte, cealaltă columnă… a dacilor!
Acest demers considerăm că este perfect justificat, din toate
punctele de vedere: şi istoric şi moral şi lingvistic.
Citind cu atenţie acest document, De bello dacico,
care a apărut sub îngrijirea atentă a domnului Simion Lu-

27

DACIA
magazin

Nr. 100 (anul X), aprilie 2014

gojan, cu adnotările sale pertinente şi importante, la Editura
de Vest din Timişoara cu adresa – Piaţa Sf. Gheorghe nr. 1
- în anul 1996, se poate vedea că se răstoarnă nenumărate
ipoteze greşite, care s-au instalat în cărţile de istorie şi nu
numai, cu privire la strămoşii noştri traco-geto-daci.
Câteva idei mari şi late, câteva aspecte surprinzătoare pe care istoricii le-au ignorat până acum, le vom reda
în cele ce urmează, deoarece vin dintr-o sursă demnă de
crezare, bineînţeles după ce le dezbrăcăm de ,,patriotismul
local roman”.
Mergând pe firul însemnărilor lui Traian şi respectând cele două părţi ale înscrisurilor sale, vom consemna
şi noi cele ce vom găsi tot în două părţi.

obstacol în calea romanizării!
17. Traian a suferit o pierdere uriaşă la Adamclisi!
18. Munţii Carpaţi au fost arma de tărie a dacilor, în
războaiele cu romanii!
19. Dacia era o ţară foarte bogată, locuitorii ei aveau mare
credinţă în cel Preaînalt, iar sistemul de organizare al societăţii era desăvârşit!
20. Preoţii daci erau mari iniţiaţi!
21. Luptătorii daci erau impecabil organizaţi!
22. Romanii făceau poduri de piatră, iar dacii poduri de...
piele!
23. Marele secret al dacilor invincibili era… disciplina!
24. Traian avea ,,turnători”, iar Decebal avea viteji!
25. Cum au pus dacii lupul paznic la oi?
26. Dacii făceau negoţ înfloritor pe Mureş!
27. Dacii aveau şi scrieri şi alfabet propriu!
28. Romanii nu i-au putut învinge pe… ciobani daci!
29. Caşul dacilor avea termen de valabilitate… 5ani!
30. Decebal a fost declarat de către romani un rege… isteţ!
31. Cine a furat… stâna şi oile?
32. Romanii nu au putut luat decât… farfuria!
33. La apa Sargeţiei, romanii au sunat retragerea!
34. Farsa de la Sarmisegetuza!
35. Dacia şi-a păstrat întotdeauna tradiţiile străvechi şi nu
a existat romanizare!

PARTEA I

PARTEA a II-a

Campania militară 101 – 102

Capitole:
1. Împăraţii romani plăteau tribut regilor daci!
2. Traian voia Dacia pentru a împiedica prăbuşirea imperilui
roman şi destrămarea lui!
3. Traian a fost un cotropitor, care nouă ca neam ne-a făcut
mult rău şi nicidecum nu a fost un erou naţional!
4. Romanii erau înspăimântaţi de luptătorii daci!
5. Traian nu urmărea cucerirea întregii Dacii, ci numai regiunile aurifere!
6. În Dacia nu au fost aduşi nici sclavi şi nici colonişti!
7. Regele Decebal s-a născut în localitatea Diupa!
8. Dacii erau renumiţi tămăduitori!
9. Dacii se tratau de reumatism la Clocota!
10. Metodele de luptă ale dacilor, erau extrem de eficiente!
11. Toaca şi tulnicul – străvechi instrumente de origine tracogeto-dacă!
12. Oştenii daci nu-şi părăseau pe câmpul de luptă nici
morţii, nici răniţii!
13. Dacii i-au bătut pe romani la Tape cu…copaci!
14. Romanii nu au fost nişte civilizatori, ci au fost nişte distrugători!
15. Veteranii de război romani nu voiau pământ în Dacia!
16. Iarna a fost cel mai mare aliat al dacilor şi cel mai mare

Campania militară 105 – 106

Capitole:
1. Dacia nu era provincie romană şi nici Decebal nu era
rege clientelar!
2. Dacii foloseau arma… încuscririi!
3. La ce îi trebuia lui Traian un pod?
4. Dacii le-au făcut romanilor zile grele!
5. Romanii au atacat şi jefuit populaţia civilă lipsită de
apărare!
6. Pacea de la Costeşti şi tentaţia aurului!
7. Geniul dacilor este admirat de împărat la cetatea
Sarmisegetusei!
8. Marea trădare!
9. Sanctuarele dacice erau spaţii sacre!
10. Zamolxe, înalt Trimis Ceresc în poporul dac, aducătorul
legii!
11. O mare parte a Daciei a rămas liberă!
12. Marele jaf!
13. Lăudatele castrele romane, au avut rol de jaf şi asuprire!
14. Incognito în Dacia!
15. Decebal şi-a retras luptătorii în Dacia liberă la Oaşa!
16. Cetăţenilor romani le trebuia ,,viză” pentru a intra în
Dacia!
17. Pe ce stătea gloria Romei?
18. Reabilitarea dacilor!
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Cetatea getică Tiras (Cetatea Albă)
istoric Nicolae Nicolae
Aflată acolo unde Tirasul îşi varsă apele în Marea
Getică, stă de strajă la hotarul getic de mai bine de 3000
de ani. Sunt mulţi „ştiinţifici” sau „culturinici” ce minimalizează existenţa cel puţin trimilenară a cetăţii Tiras, considerând că cultura greacă sau/şi romană trebuie scoase în
evidenţă cu orice chip. Prin acest comportament ocoleşte
adevărul care în scrierile vechi ne demonstrează că aceste
culturi au luat peste 90 % din cultura pelasgică sau/şi
tracică. La fel ca toate cetăţile din Pont, şi aceasta a fost
vizitată prin secolul al VII-lea î.Hr. de barcagii din Milet, de
neam ionian, numiţi de „culturnicii” de aiurea ca fiind greci,
şi aceasta cu mult înainte ca triburile ce au format la un moment dat poporul grec să se unească într-un fel anume, formând o naţiune. Forma care i-a împins pe aceşti venetici
să vâslească prin toate coclaurile Mării Getice sau Tracice
a fost FOAMEA.
Este inadmisibil ca aceşti flămânzi să fi întemeiat
vreo cetate în pont atâta timp cât ei nu erau în stare să-şi
procure hrana de zi cu zi prin muncă. Adevărul este că
aceştia au fost admişi din milă să facă comerţ cu cetăţile
getice din Pont, iar pentru această îngăduinţă ei plătau
tribut. A nu se uita episodul cu REX HISTRANORUM care
a arestat 60 de persoane tot militieni la Histria, pentru neplata tributului. Comerţul făcut de ionienii din Milet cu toate
cetăţile din Pont se rezumă la mărfuri aduse din alte părţi,
mai puţin din Milet, iar în schimb se aprovozionau din aceste
cetăţi cu următoarele bunuri:
1.Stejarul pendiculat, materie primă pentru construcţia de
corăbii;
2.Grâne din belşug la preţ fix în fiecare an (istoria culturală
a Chinei - capitol general Ban Zao);
3.Miere de albine;
4.Peşte sărat de apă dulce;
5.Icre de tot felul, inclusiv icre negre de sturioni.
Este adevărat că ambalajele pentru transportul
acestor mărfuri erau într-o oarecare măsură făcute de ei
(amfore şi chiupuri). Această situaţie a durat până în anii
54-57 d.Hr. când alţi venetici veniţi tot de aiurea şi tot
flămânzi, adică romanii, l-au învins pe regele Mitridade Eupator (regele Bizanţului), iar cetăţile pontice trec în administrarea romanilor până la venirea pe tronul Bizanţului a
dacului Constantin cel Mare în anul 313 d.Hr.
De la Constantin cel Mare până la Focas, anul
602, Imperiul Bizantin se dezvoltă armonios, iar în această
perioadă de 300 de ani, de la Constantin la Focas, toţi împăraţii au fost de origine daco-getă. După această dată,
toate cetăţile pontice regresează din cel puţin două cauze:
1.La conducerea Imperiului vin împăraţi de sorginte gre-

cească, ce pierde imperiul la un moment dat (1454);
2.Încep invaziile slave din nord-estul continentului, care distrug totul în calea lor, ca şi în zilele noastre.
Începând cu secolul XI până în secolul XII, cetatea
Tiras este refăcută, adăugită şi întărită de toţi domnitorii
Moldovei, până în anul 1484, când Ştefan cel Mare pierde
cetatea în faţa Imperiului Otoman. Din acest moment, al anului 1484 şi până în anul 1812, cetatea este administrată
de turci, iar prin Pacea de la Bucureşti (Hanul lui Manuc),
un fanariot cu numele de Moruzzi (ministerul de externe al
turcilor) cedează teritoriul dintre Prut şi Nistru, deci şi
cetatea Tiras, cunoscută în epoca medievală ca Cetatea
Albă, Imperiului Rus. Faptul că sultanul l-a condamnat la
moarte pe acest Moruzzi pentru fapta sa, pe noi nu ne
încălzeşte cu nimic, pentru simplul motiv că acel cap de
Moruzzi nu poate avea valoarea teritoriului cedat.
Începând cu anul 1918, Cetatea Albă şi întreaga
Basarabie revin la patria mumă până în 1940, când acelaşi
imperiu ugrofinic răpeşte Basarabia, Bucovina, Herţa şi
Cadrilaterul şi dăruieşte aceste teritorii statului artificial creat
Ucraina, iar Cadrilaterul Bulgariei. Rămâne de văzut ce se
va întâmpla cu teritoriile ce încă mai sunt în componenţa
statului Ucraina, având în vedere fapte recente.
Date tehnice
Cetatea Albă (Tiras) are o lungime a zidurilor de 2
km, o înălţime a zidurilor ce variază între 5 şi 15 m liniari
(datorită reliefului accidentat), iar grosimea zidurilor este de
0,8 m în interior şi 5 m în exterior.
Vechea cetate Tiras a dispărut în fundul mării datorită fenomenului de transgresiune. Ceea ce vedem noi
astăzi este Cetatea Albă construită pe limanul râului Nistru,
din piatră de calcar, începând cu secolul XI d. Hr.
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III. DOCUMENTAR, DEZBATERI, POLEMICI

Am fost la „Aquincum” - Budapesta
Dr. Simona Condurăţeanu
La începutul erei noastre (anii 41-54)
graniţele „Limes” imperiului roman au ajuns la
Dunăre, unde armatele cuceriseră şi ataşaseră acestuia
provincia cunoscută sub numele de Pannonia. Populaţia autohtonă iliro-celtică, care aparţinea triburilor
de evarisci, nume regiunea Ak-ink. Pe teritoriul
cartierului vechi Obuda din Buda (componenta capitalei Ungariei) s-a edificat atunci un castru pentru
6000 de soldaţi (anul 89 d.C.), care era înconjurat de
oraşul civil „oppidum” rebotezat Aquincum. Acesta
a devenit între sec. I-V capitala Pannoniei Inferioare
şi reşedinţa guvernatorilor imperiali, care şi-au ridicat
palate grandioase. În regiunea muntoasă din Buda
drumurile principale romane late de 11m şi pavate cu
dale, ce legau Aquincum cu alte provincii ale imperiului, erau flancate de vilele propietarilor funciari ex.
Villa Hercules, satele populaţiei autohtone şi de mici
magazine. Canalizarea acoperită paralelă cu drumul
drena apele reziduale în Dunăre. Împăratul Hadrian a
ridicat oraşul la rang de „municipium” (124), iar Septimiu Sever (194) l-a investit cu titlul şi dreptul de
„colonie”. Devenit port dunărean cu un trafic intens,
Aquincum cu perspective promiţătoare atrăgea din
diferitele părţi ale imperiului numeroşi negustori şi
meşteşugari – tăietori în piatră, pictori, mozaicari.
Locuitorii îmbogăţiţi au început să construiască edificii publice, apeducte şi canale. Tocmai când lucrurile
păreau a fi intrat pe un făgaş bun, la sfârşitul sec. II
au început năvălirile şi devastările cauzate de migraţiile barbare. În anul 260 datorită crizei economice din
imperiu şi unei noi invazii oraşul distrus nu şi-a mai
revenit şi s-a depopulat. Casele incendiate şi ruinate
au fost abandonate; iar numele acestei faimoase capitale s-a scufundat în uitare după o existenţă relativ
scurtă. În sec. V hunii au pus capăt stăpânirii romane
în regiune.
Vestigiile de la Aquincum, care au început să
fie descoperite în 1778, sunt grupate la exterior într-o
grădină de ruine şi un muzeu. Muzeul arheologic
construit în stil clasic, păstrează: amintiri de război;
obiecte importate din Europa de vest – sticlărie, ceramică cu email roşu ornată cu desene, amfore pentru
transportul vinului şi uleiului, un butoi roman pentru

depozitarea acestora; instrumente de chirurgie şi farmacie, cântare şi greutăţi; ceramică locală, cărămizi
scobite, chei, zăvoare de uşi, mozaicuri. Uneltele agricole – secere, greble, brăzdare, foarfece pentru tăiatul
viţei, piese de jug şi cătuşele pentru sclavii ce lucrau
în domeniu, atestă o activitate intensă.
Unul din exponatele cele mai interesante ale
muzeului este orga de apă/ hidraulică romană, unicat din anul 228, care a fost reconstituită pornind de
la elementele metalice găsite de arheologi. Aceasta
cântăreşte cca 4 kg, este portativă, iar un mozaic ilustrează cum se cânta la ea cu ocazia spectacolelor. Orga
hidraulică, cel mai timpuriu mecanism automat muzical cu tuburi de lungimi inegale, care cântă 30 de
minute, a fost inventată în sec. III de Ctesibius din
Alexandria Egiptului. Urmaşele acestui tip de mecanism muzical s-au perpetuat şi în epoca medievală a
Renaşterii italiene (ex. Tivoli, Palatul Quirinal etc).
Muzeul conservă: uneltele unui pictor de fresce; pereţi
cu fragmente de fresce; mozaicuri cu peşti, delfini,
luptători şi scene mitologice aflate pe pardoseala
încăperilor. Statuarul este reprezentat din: piesele
altarelor votive oferite diferitelor divinităţi - zeul solar
Mithra, zeiţa răzbunării Nemesis (anul 162), Jupiter,
de la care s-a recuperat un cap din calcar, dar şi o statuie înălţată pe o columnă originală lângă muzeu; un
Hercule de bronz şi capul împăratului Marc Aureliu.
În oraş erau sanctuare Mithraeum dedicate lui Mithra
- agreat de soldaţi, unde aceştia se iniţiau în ceremonii
secrete. Unul dintre temple a fost ridicat de Marcus
Antonius Victorianus înalt funcţionar al cetăţii (sec.
III). Stelele funerare au inscripţii ce arată origina, profesia, religia şi vârsta defunctului, ca şi imaginea sa
sculptată în costum de epocă. Sunt vizibile sarcofagele romane (sec. II-III), dar şi resturile bazilicii,
a cărei intrare corespundea pe decumanus - calea principală orientată E-V dintr-un oraş, castru sau colonie
romană. Ruinele amfiteatrului militar cu o arenă eliptică 130x110 m, dotat cu 13000 de locuri, atestă că
era una din cele mai mari construcţii de acest fel dintre
cele provinciale. Amfiteatrul civil mai mic cu axele
arenei de 53x46 m putea primi 6000 de spectatori. În
ambele situaţii rândurile inferioare, unde stăteau no-
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tabilităţile, erau construite din piatră, iar cele superioare erau de lemn. Pista era înconjurată de un zid
înalt de 2 m, care apăra spectatorii de eventualele atacuri ale animalelor. Tribuna era acoperită cu şindrilă,
ce proteja de ploaie şi soarele intens. S-au păstrat
camerele unde erau cuştile leilor şi cele ale gladiatorilor.Vizavi de amfiteatru sunt ruinele vechiului
apeduct cu trei etaje, ce transporta apa temală în oraş
şi la castru. Existau trei băi publice - terme, clădiri de
mare importanţă pentru higiena zilnică, socializare şi
convorbirile de afaceri. Acestora li s-au conservat o
parte din instalaţii. Hala de alimente - macellum dreptunghiulară cu arcade avea în mijlocul pieţei un bazin
cu apă, ce asigura spălatul alimentelor, oamenilor şi
al locului. Apa uzată era preluată de canalul colector

acoperit de dale. Majoritatea caselor de locuit era cu
un singur nivel, existau însă şi mici blocuri.
Locuinţele în general cu patru-cinci camere puţin voluminoase dispuneau de canalizare, încălzire centrală
subterană cu tubulatura îngropată şi un mozaic pe pardoseala garderobei. Străzile oraşului, care avea 30-40
000 de locuitori (sec. II-III), se întretăiau în unghi
drept. O vizită la Aquincum este o întâlnire cu istoria
apropiată ţării noastre, o ţintă arheologică de mare interes pentru studierea stilului de viaţă al oamenilor de
atunci.
_____________________
Cifrele referitoare la numărul de spectatori,şi, al locuitorilor poate diferi după bibliografia consultată. Autoarea le-a folosit
pe cele considerate recente.

Cum a făptuit mincinosul şi nevolnicul Sigismund Bathory

„Unirea” Ţărilor Dacice
Prof.dr. Alexandru Cristian Marin
Av. Adrian Iscru

– un răspuns la alte denigrări, adresate marelui Voievod Mihai Viteazul, promovate de revista „Historia” –
Motto: Bucură-te, Mihaile, fericite Voievod!
(Acatistul Fericitului între Voievozi, Sfântul Mihai – Vodă
Viteazul)
După evenimentele incerte din decembrie 1989,
care tind, mai degrabă, a fi definite ca fiind o lovitură de
Stat, bine organizată din afara ţării şi reuşită cu complicitatea unor „cozi de topor” de la noi, din securitate, armată
şi partid, s-a deschis în planul ştiinţific şi cultural, dar şi în
alte planuri, orizontul larg al dezinformărilor pe toate planurile. Să se înţeleagă bine: o schimbare trebuia efectuată
în Statul Român, atunci, dar nu în felul în care s-a produs
iar înlocuirea trebuia făcută cu elemente româneşti autentice în favoarea naţiunii române, în nici un caz cu ceea ce
s-a realizat atunci dar şi mai târziu. Singura forţă pozitivă
în acest „joc” de putere din a doua jumătate a lunii decembrie 1989, l-a constituit acţiunea maselor populare din marile
oraşe ale ţării, dar care, după 25 decembrie 1989, au început, uşor, uşor, să dispară din vizorul noilor reprezentanţi
ai puterii, de atunci şi de mai târziu. Din aceste motive, succint menţionate, anumite structuri ale Statului român sunt
profund vinovate de ajungerea la situaţia de atunci, decembrie 1989 dar şi de ceea ce s-a întâmplat după această altă
dată fatidică din istoria României.
Astfel, în plan istoric, au fost luate „în vizor”, de
către diverşi exponenţi ai lumii universitare, urmaţi îndeaproape şi cu „seriozitate” de diverşi alogeni, prezenţi
mai dinainte dar şi pripăşiţi pe la noi după această dată (22
decembrie 1989), unii dintre ei plătiţi cu bani publici şi
deţinând funcţii importante, mari valori ale istoriei naţionale,

ale literaturii, faptele acestora şi mai ales memoria lor. Ţintele predilecte ale celor amintiţi sunt alese „pe sprânceană”
şi ne referim la Mihai Eminescu, Mihai Viteazul, Tudor
Vladimirescu, Vlad Ţepeş, Alexandru Ioan Cuza, Mareşalul
Ion Antonescu etc. De asemenea, evenimentele extrem de
importante ale naţiunii române, sunt, fie luate în derâdere,
fie se încearcă minimalizarea lor, fie se încearcă o înlocuire
a celor ce au participat în mod direct la înfăptuirea lor, aceştia fiind autorii de facto ai anumitor evenimente benefice
naţiunii române. Spre exemplificare ne îndreptăm privirile
spre momentul 1 Decembrie 1918, atât de contestat de diverşi universitari şi anumiţi minoritari; momentul 11 februarie
1866, care este, nu de puţine ori, dat ca exemplu ca fiind
„linie de start” în făurirea României moderne sub directa
conducere a lui Carol I „îngăduitorul” (cum l-a gratulat Eminescu); momentul 23 august 1944, ca fiind, la rândul lui,
un punct de cotitură pozitiv în evoluţia politică a naţiunii
române, fostul rege Mihai I de Hohenzolern Sigmaringen
fiind elogiat, decorat şi primit cu onoruri de noua putere instalată la Bucureşti după 22 decembrie 1989 iar de curând,
ampalsându-i-se şi un grup statuar impresionant în capitala
ţării pentru „serviciile nepreţuite” aduse naţiunii române. Am
putea continua şi cu multe alte exemple, dar ne oprim la
subiectul pe care ni l-am propus să-l dezvoltăm şi care se
încadrează pe aceeaşi linie a dezinformărilor publicului larg
şi mai ales a tineretului, atât de bulversat în cei aproximativ
24 de ani de antieducaţie naţională la care factorul politic a
participat cu zel.
De curând, revista „Historia”, în numărul 141/octombrie 2013, publică două articole, amândouă „de esenţă”,
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bineînţeles, semnate de Dan Falcan, unul, şi al doilea de
către Corneliu Riegler. Dacă dl. Dan Falcan încearcă o denigrare perfidă la adresa unor mari voievozi ai naţiunii
române – şi amintim aici doar pe Mircea cel Bătrân şi Mihai
Viteazul (p. 14) – minimalizându-le rolul atât de mare pe
care l-au avut nu numai în istoria românilor dar şi în istoria
universală, fără a mai intra în textul articolului unde sunt
amintiţi, cu o uşoară urmă de ironie, alţi mari voievozi
români, dl. Corneliu Riegler dezvoltă un articol în care
încearcă o înlocuire a personajelor istorice, minimalizând,
împotriva adevărului istoric, rolul lui Mihai Viteazul în istoria
românilor, faptele sale reale, dovedite cu documente de
epocă ce nu pot fi combătute, „împingând” pe scena istoriei
un personaj a cărui „personalitate” nevolnică a fost una mai
mult decât mediocră în epocă, dar care, în opinia „ştiinţifică”
a d-lui Riegler, ar fi înfăptuit „Unirea” celor trei Dacii, cele
trei Ţări Româneşti, înaintea lui Mihai Viteazul. Nimic mai
fals! Se observă, în acelaşi articol al d-lui Riegler, o fobie
des întâlnită astăzi vis-a-vis de caracterul <<„unitar”>> al
statului. Din păcate, această fobie apare frecvent, în ultimul
timp, la diverşi universitari cu pretenţii, diverşi politicieni, diverşi extremişti ai anumitor minorităţi naţionale sau aşa-zişi
formatori de opinie pe anumite posturi TV ori în presa scrisă,
ţinta fiind articolul 1 din Constituţia României(1). Nu vom
intra în detalii pe acest subiect, rezumându-ne doar la tema
noastră şi anume unirea de la 1600 înfăptuită de Mihai
Voievod Viteazul şi nicidecum de nevolnicul şi mincinosul
Sigismund Bathory, atât de preţuit de unii profesori de istorie
ori universitari de astăzi, din motive doar de ei ştiute.
Încă de la începutul anului 1594 craiul ardelean,
Sigismund Bathory, a fost sfătuit de Ştefan Josika şi de
duhovnicul său Alfonso Carrillo „să se înstăpânească”
principe al celor trei ţări dacice. Deşi – ne spune Gheorghe
Şincai – „nu era harnic de a cârmui Ardealul singur, totuşi
şi-a băgat în cap să stăpânească şi alte ţări”(2). Gândul că
ar putea să devină suveranul Moldovei şi al Valahiei a început să pună stăpânire şi pe Sigismund Bathory. Astfel, a
început o campanie de denigrare împotriva lui Petru Aron
şi a lui Mihai Vodă prin scrisori expediate la Praga şi Roma.
Într-o scrisoare amintea de „necredinţa acestor voievozi” şi
de nevoia de a se lua „măsuri din veme ... chiar dacă ar fi
ca ei să fie înlăturaţi ...”(3).
În acest context, Sigismund Bathory a început
să-şi aroge drepturile asupra Moldovei şi Valahiei. Într-o
scrisoare adresată, la 24 noiembrie 1594, arhiducelui Mathias, fratele împăratului Rudolf al II-lea, craiul ardelean arăta:
„După ce l-am adus pe voievodul transalpin până acolo
încât, întorcând spatele împăratului turcesc, să mi se
supună şi după ce am văzut că în cele din urmă este
copleşit, şovăielnic şi nesigur din pricina izbânzilor vrăjmaşilor săi... pe dată am trimis în acea provincie o ceată
de oşteni ai noştri prin a căror strădanie, în mai puţin de opt
zile au fost ucişi toţi turcii care în acea vreme veneau în
număr mare, chiar din tabere spre lăcaşul voievodului ca
să ierneze”(4). De altfel, încă din iarna anului 1594 craiul
Ardealului se intitula „Sigismund al doilea din mila lui Dumnezeu principe al Sfântului Imperiu roman, al Transilvaniei,
Moldovei şi Valahiei Transalpine, conte al secuilor, precum
şi domn al unei părţi din Ungaria”(5).
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Papa Clement al VIII-lea i-a solicitat craiului
ardelean încă de la începutul anului 1594 să facă o alianţă
cu Moldova şi Valahia în cadrul Ligii Creştine(6). Legatul
papal, Alexandru Camulovici, aflat la Alba Iulia, scria la 28
februarie 1594 nunţiului Cesare Speciano: „Acest principe
<Sigismund Bathory> mi se pare că nu vrea să se alieze
cu moldoveanul <Petru Aron> şi cu cel din Ţara
Românească <Mihai Vodă>. Doreşte să ocupe Moldova şi
Ţara Românească, să-i ucidă pe cei doi principi şi să ia pentru el acele ţări”(7) . Sesizând pretenţiile oneroase ale lui
Sigismund Bathory de a deveni suveran de drept în
Moldova şi Valahia, papa Clement al VIII-lea, informat, era,
pe drept, nedumerit arătând că „...nu ştiu ce fel de prietenie
poate fi între acei principi, dacă unul ocupă Statul
celuilalt”(8).
La 28 ianuarie 1595 Sigismund Bathory, în timp
ce se afla în vizită la Praga, i-a cerut împăratului Rudolf al
II-lea să încheie un tratat prin care să-l recunoască pe el
principe al Ardealului, Moldovei şi Valahiei(9). În schimb,
craiul ardelean a oferit împăratului creştin teritoriile din vestul Transilvaniei: Bihorul, Solnocul, Sălajul, Crasna, Hustul
şi Maramureşul(10). La rândul său împăratul se obligă să-i
ofere în căsătorie pe Maria Christierna, fiica unchiului său,
arhiducele Carol de Stiria(11).
La 27 martie 1595 Sigismund Bathory a întocmit
câte un convocator pentru boierii din Moldova şi Valahia
care urmau să semneze tratatele de supunere a ţărilor lor
în cadrul lucrărilor Dietei din luna mai(12). Titulatura însuşită
de craiul ardelean la semnarea convocatoarelor a fost:
Sigismund Bathory „principe al Ardealului, Moldovei şi
Valahiei Transalpine”. Iezuitul Alfonso Carrillo, duhovnicul
craiului ardelean, nota la 5 aprilie 1595 că „Sigismund fusese silit să-şi asume acest titlu de principe al celor două
Valahii fiind convins de către boierii înşişi care afirmau că
nu pot fi siguri de acestea în alt chip, deoarece poporul îl
va asculta mai mult pe principe când va purta acest
titlu...”(13).
Îndemnat de cancelarul Ştefan Josika, Sigismund Bathory a început înstăpânirea celor trei ţări dacice
cu Moldova. Cu complicitatea ungurului Mihai Tolnay, comandantul gărzii personale a voievodului moldovean, a
marelui vistier Caloghera şi a marelui hatman Ştefan Răzvan, Sigismund Bathory l-a arestat pe Aron Vodă în noaptea
de 22/23 aprilie 1595. În locul acestuia l-a aşezat în scaunul
domniei pe Ştefan Răzvan care, desigur, a acceptat fără
rezerve să-i fie vasal principelui ardelean(14). În context cu
cele arătate mai sus, căpitanul cetăţii Sătmar a scris în procesul verbal de acuzare a cancelarului transilvan Ştefan
Josika: „Şi tot cu asemenea vicleşuguri a vrut să purceadă
Josika şi cu Mihai voievodul folosind ca pârâş pe nunţiul
papal <Alfonso Visconti> şi pe un călugăr Francesco, care
a fost confidentul transilvanului. Însă Mihai voievodul, care
era mai isteţ ca Josika, a băgat de seamă şi deci a îndulcit
pe trimisul papal şi pe alţi domni cu bani şi cu alte daruri,
încât a trebuit ca acela să se lase de cele puse la cale”(15).
Comisarul imperial, Giovanni de Marini Poli, a sesizat foarte
bine că Ştefan Josika dorea „... a-i schimba pe aceşti domni
din Moldova şi Ţara Românească”. Pentru una dintre ţări el
era potrivit ca Domn „...mai ales fiind din acelaşi neam ...
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Şi pentru cealaltă <ţară> umbla Simon Genga pentru fratele
său <Fabio>, care a luat de soţie <pe Velica Norocea> din
neamul voievozilor din Ţara Românească şi Moldova”(16).
La 20 mai 1595 boierii valahi au semnat Tratatul
de la Alba Iulia prin care Mihai Vodă devenea vasalul lui
Sigismund Bathory care s-a intitulat „principe al ţărilor Transilvaniei, Moldovei, Valahiei Transalpine”(17). Comisarul
Giovanni de Marini Poli, aflat în acel timp la Alba Iulia, scria
că o parte dintre boierii din Valahia s-au plâns „că împotriva
voinţei lor au încuviinţat şi au confirmat capitolele <tratatului>”(18). O înţelegere asemănătoare au semnat şi boierii
moldoveni la 3 iunie 1595. Aceste tratate au fost încuviinţarea concretizării titlului adoptat pentru Sigismund de
către Curtea Aulică de la Viena. Astfel, autointitulatul
„Principe” al celor trei Ţări Dacice a bătut monedă cu inscripţia „Serrenisim principe al Transilvaniei, Moldovei şi
Valahiei”. Pe steagurile folosite la investitură era scris „Sigismund Rex Ungariae”, lucru care a nemulţumit diplomaţia
imperială întrucât craiul Ardealului recunoscuse această calitate împăratului Rudolf al II-lea(19). Mihai Viteazul, în discuţia cu pan Lubieniecki, citată deja, arăta că boierii valahi
trimişi la Alba Iulia l-au „trădat, că nu au transmis ceea ce
am poruncit eu şi nu au făcut aşa cum le-am spus eu”(20).
Totuşi voievodul Valahiei a acceptat condiţiile impuse de
Sigismund Bathory în tratat. La 10 iunie 1598, a doua zi
după depunerea jurământului faţă de împăratul Rudolf al IIlea în Biserica Sfântul Nicolae de la Târgovişte, comisarul
imperial Nicoale Istvanffi scria, într-u raport către majestatea
sa Cezaree, că Mihai Vodă „se plânge mult de transilvăneni
care îl deposedaseră de domnie şi îl trataseră în chip
nevrednic”(21). Într-un alt raport din 11 iunie întocmit de
Nicolae Istvanfii şi Ştefan Szuhai, aceştia notau: „Voievodul
s-a plâns cu cea mai mare vehemenţă de transilvani... că a
fost împiedicat de la orice ispravă strălucită de către aceia
ce revendicau cu orice prilej o glorie neadevărată; ei l-au
lipsit de propria lui ţară cu cea mai mare ocară”(22). Rămas
singur în faţa pericolului otoman, Mihai Vodă a fost nevoit
să recunoască vasalitatea faţă de craiul Ardealului. Aportul
desoebit pe care Mihai Vodă l-a avut în obţinerea victoriilor
în luptele cu turcii de la Călugăreni, Târgovişte şi Giurgiu la determinat pe Sigismund Bathory să renunţe tacit la pretenţia de suveranitate prevăzută în tratatul semnat la 20 mai
1595 de către boierii din Valahia. În Moldova, Sigismund
Bathory s-a rezumat la supunerea lui Ştefan Răzvan. La
26 august/5 septembrie 1595 cancelarul Poloniei, Jan
Zamoiski, a intrat în Moldova cu sprijinul moral al papei
Clement al VIII-lea şi l-a înălţat pe Ieremia Movilă pe tronul
Moldovei.
Aşadar, „unirea” Ţărilor Române „realizată” de
Sigismund Bathory nu a depăşit limitele hârtiei semnată şi
parafată pentru că nu se dovedeşte în nici un fel faptul că
principele transilvan ar fi intervenit în administraţia principatelor dunărene.
Eşuarea mariajului cu arhiducesa Maria
Christierna, din cauza faptului că Sigismund Bathory nu a
fost capabil să-şi satisfacă obligaţiile bărbăteşti(23), l-a determinat pe principele Transilvaniei să intre în tratative cu
imperialii. La 2/12 ianuarie 1597 Sigismund Bathory a mers
într-o vizită diplomatică la Praga, însoţit de 140 de persoane
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printre care episcopul Dimitrie Napragy, cancelarul Ştefan
Josica şi Gaspar Korniş(24). Dezamăgit de căsătoria cu
Maria Christierna(25), Sigismund Bathory şi-a exprimat dorinţa de a ceda Ţara Ardealului pentru două ducate Oppeln
şi Ratibor(26). La rândul său, Rudolf al II-lea se obliga să-i
obţină principelui divorţul de Maria Christierna, verişoara
sa. Sigismund Bathory a avut, în zilele de 14 şi 15 februarie
1597, o întâlnire cu arhiducele Maximilian, fratele împăratului creştin, la Bohmischbrad, o localitate aflată în apropiere
de Praga, căruia i-a oferit „principatul şi soţia” în schimbul
ducatelor sileziene(27). În primăvara anului 1597, craiul
ardelean Sigismund Bathory, bolnav de epilepsie, a fost
cuprins de o criză psihică acută care a devenit de notorietate publică. Principatul transilvan era condus, de fapt, de
cancelarul Ştefan Josica. Acesta spunea în faţa judecătorilor, în anul 1598, că a fost „Principe al Ardealului fără
titlu”(28).
Influenţat de boala care se agravase, Sigismund
Bathory insista prin emisarul său Alfonso Carrillo să predea
Ardealul lui Rudolf al II-lea pe care îl ruga „să primească
oferta şi credinţa (supunerea) mea cât mai curând, căci e
primejdie în întârziere şi de temut, căci neprimit, se va căi
în zadar de cele ce va aduce timpul”(29).
La sfârşitul lunii decembrie 1597, împăratul de
Habsburg trimitea înapoi la Alba Iulia pe Alfonso Carrillo cu
instrucţiuni privind perfectarea înţelegerii cu Sigismund
Bathory. Tratatul încheiat între reprezentanţii diplomaţiei
ardelene şi miniştrii Casei de Austria a fost datat din 23 decembrie 1597, dar împăratul Rudolf al II-lea l-a ratificat abia
la 31 ianuarie 1598. Prevederile convenite în tratat au
rămas aproximativ aceleaşi esenţializate de Sigismund
Bathory când s-a aflat la Praga la începutul anului 1597. Pe
prim plan craiul ardelean punea cedarea Ardealului pentru
ducatele Oppeln şi Ratibor şi obţinerea divorţului de
principesa Maria Christierna. La 10 aprilie 1598, Sigismund
Bathory a renunţat la principatul transilvan. O zi mai târziu
s-a deplasat la Micfalud pentru ca la 16 aprilie să pornească
spre Oppeln unde va ajunge în iunie 1598.
Nemulţumit de unele rezerve manifestate de baronii locali de la Oppeln şi mai ales datorită faptului că Sigismund Bathory a revenit în Ardeal la 20 august 1598, Dieta
întrunită la Turda l-a acceptat şi l-a votat, din nou, principe
al Ardealului. La 29 august 1598, acesta depunea jurământul de credinţă în cadrul Dietei, după care s-a deplasat la
Alba Iulia(30).
Situaţia din Ardeal a surprins diplomaţia Casei
de Austria. Maiestatea sa Cezaree nu excludea, încă, intrarea arhiducelui Maximilian cu armata în Ardeal. Se miza
şi pe ajutorul oştilor valahe conduse de Mihai Viteazul. Giovanni de Marini Poli este cât se poate de direct: „Apoi de la
Mihai Vodă se poate aştepta toată isprava dorită”(31).
În ciuda faptului că Sigismund Bathory se comportase în chip „nevrednic” cu Mihai Viteazul, acesta a avut
faţă de craiul ardelean o atitudine inedită şi neaşteptată.
Fapta se poate observa limpede din raportul emis de
„Sfatul” „intim” al împăratului în urma unei scrisori trimise
prin emisarul său Gheorghe Racz la începutul lunii septembrie 1598: „Românul doreşte totuşi fără a trece de măsura
cuvenită supunerii sale şi lăsând la mai buna cunoaştere a
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maiestăţii sale prea milostive, ca maiestatea sa să
binevoiască a lua pe Transilvanul iarăşi în mila sa, în speranţa că se va îndrepta şi că nu se va mai despărţi de maiestatea sa şi de toată creştinătatea la care el, românul, va da
ajutor cu toate mijloacele de servicii”. Raportul diplomaţilor
imperiali continua: „Şi dacă lucrurile ar ajunge la margine
şi Transilvăneanul s-ar lepăda de maiestatea voastră, dânsul îl va face să simtă puterea sa pe calea ce o va porunci
maiestatea voastră împărătească”(32).
La 14 septembrie 1598, Mihai Vodă îl trimite pe
emisarul ungur Ştefan Petnehazy la arhiducele Maximilian
ca să-l asigure că dacă i se va cere „încă s-ar năpusti
asupra Transilvaniei cu încuviinţarea alteţei sale”(33).
Punând, înainte de toate, interesul Valahiei,
Mihai Vodă i-a scris împăratului Rudolf al II-lea, la 12 noiembrie 1598, cu rugămintea de a păstra o atitudine
binevoitoare faţă de Sigismund Bathory. Pentru a fi
convingător aducea argumente: „toate stările au închinat
spre el, l-au primit din nou, l-au pus principe şi i-au arătat
multă fidelitate; şi acum i se supun ca propriului lor principe,
nicidecum nu vor să se lepede de dânsul...; regele Transilvaniei, cu noi împreună nu puţin am servit Maiestăţii Voastre
şi întregii creştinătăţi; pe când împărăţia Maiestăţii Voastre
era în mare primejdie când turcii luaseră Gyor <ul>…, Sigismund a scos sabia pentru Maiestatea voastră şi contra turcilor, a ieşit din ţara sa, a prădat împărăţia turcească, a luat
castelele lor; a venit în persoană aici în Ţara Românească
a respins, împreună cu mine, din ţară, puterea neînvinsă a
sultanului, pe Sinan paşa …; tot în persoană a ieşit din ţara
sa cu oştile şi la ruda Maiestăţii Voastre <arhiducele Maximilian>, s-a luptat cu însuşi împăratul turcesc şi este ştiut
de toţi cum Dumnezeu a întors norocul spre Maiestatea
Voastră”(34). În virtutea acestor raţionamente Voievodul
valah continua: „...eu nu ştiu dacă a greşit Maiestăţii Voastre
sau nu, însă chiar dacă ar fi greşit ceva ce poate era din a
lui pripită nesocotire, Maiestatea Voastră să-i arătaţi părintească îndurare şi pentru puţin lucru nu respingeţi un atât
de bun servitor”. În final Mihai Vodă scria: „...mă rog cu
supunere Maiestăţii Voastre să luaţi sub protecţia de mai
înainte pe regele Transilvaniei împreună cu ţara lui, pentru
că purtând război cu Maiestatea Voastră împotriva acestei
ţări socotesc că este peste putinţă, ca ţara mea să poată
rămâne scutită de mari primejdii”(35). Voievodul valah detalia: „Ba chiar şi boierii şi toate stările sociale din ţara mea,
fiindcă au fost totdeauna uniţi şi înţeleşi întru toate cu Transilvania, prea sunt străini de ideea ruperii legăturilor cu Transilvania, şi nici nu cred că dezlipită de Transilvania, Ţara
Românească ar putea să rămână singură sub protecţia
creştinătăţii”(36). După două săptămâni, la 27 noiembrie
1598 Rudolf al II-lea îi răspundea lui Mihai Vodă de la reşedinţa din Podebrady: „Sigismund Bathory ar fi anunţat o solie
trimisă la curtea imperială ...”, ceea ce însemna o posibilitate de negociere. Împăratul creştin îi mai comunica lui
Mihai Viteazul să „aibă grijă ca în Transilvania şi în provinciile învecinate să nu se întreprindă nimic împotriva intenţiilor
imperiale şi să caute să zădărnicească orice acţiune
potrivnică”(37).
Fiind în cunoştinţă despre o eventuală înţelegere
cu Habsburgii, iezuiţii i-au reproşat lui Sigismund Bathory
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„că a păcătuit contra lui Dumnezeu”(38) şi l-au convins să
abdice şi să predea Ardealul cardinalului de Varmia, Andrei
Bathory, iar el să devină persoană particulară cu domiciliul
în Polonia. Nedumerit, Sigismund Bathory l-a consultat pe
cumnatul său, cancelarul Jan Zamoisky, căsătorit cu
Griselda (sora craiului), care l-a sfătuit să renunţe la tron şi
să cedeze principatul vărului său Andrei Bathory decât săl doneze Habsburgilor. Toate aceste cereri diplomatice s-au
făcut în taină. În ianuarie 1599, Ştefan Bocsksay şi episcopul Dimitrie Napragy au fost trimişi de Sigismund Bathory
în solie la împăratul creştin. În acelaşi timp, iezuitul Ştefan
Kaboş a primit misiunea de a se deplasa în Polonia, la
Varmia, pentru a-l convinge pe Andrei Bathory să vină şi să
se aşeze pe tronul crăiesc de la Alba Iulia. La 20 februarie
1599, cardinalul a ajuns la Cluj, iar mai târziu la Sibiu unde
a fost primit de Sigismund Bathory. Dieta întrunită la Mediaş
l-a recunoscut pe Andrei Bathory, la propunerea lui Sigismund Bathory, principe al Ardealului. În această calitate a
depus jurământul la 29 martie 1599.
Vestea că Andrei Bathory a fost recunoscut
principe de Dieta Ardealului a căzut ca un trăznet la Praga
la începutul lunii aprilie 1599. Emisarii lui Sigismund
Bathory, Ştefan Bocskay şi Dimitrie Napragy, care
ajunseseră la o nouă înţelegere cu diplomaţii austrieci, au
fost aruncaţi în închisoare. Habsburgii au fost surprinşi de
evenimentele care au avut loc în Ţara Transilvană. Generalul Gheorghe Basta a primit ordin să se pregătească pentru
a înăbuşi tulburările care s-au ivit. „Pe lângă aceasta, împăratul socotise că este indicat să-l înzestreze pe voievodul
Mihai cu aceleaşi depline puteri ca şi pe Basta. Pentru a fi
însă mai sigur de succes şi pentru a-l onora pe Mihai pentru
numeroasele fapte strălucite, împăratul însărcină pe acesta
şi îl autoriză să aducă Transilvania la supunere pe orice
cale. Foarte bucuros de această însărcinare, care îi deschide, formal, aşa cum dorea de mult, calea în lupta împotriva Bathoreştilor, voievodul începu să supravegheze în
modul cel mai zelos toate mişcările cardinalului precum şi
planurile şi pe solii acestuia”(39). Într-o corespondenţă din
aprilie 1599 împăratul Rudolf al II-lea îi făcea cunoscut lui
Bartholomeo Pezzen că generalul Gheorghe Basta trebuie
„să vegheze cu mare grijă” şi că este necesar „să fie îndemnat chiar şi voievodul valah să se preocupe... de schimbările
care se pun la cale în Transilvania”(40).
După ce s-a instalat în scaunul crăiesc de la Alba
Iulia, Andrei Bathory şi-a arogat prerogativele fostului
principe intitulându-se „principe al ţărilor Transilvaniei,
Moldovei şi Valahiei Transalpine” devenind, din principiu,
suveranul lui Mihai Viteazul şi al lui Ieremia Movilă. De fapt,
numai voievodul valah era socotit vasal pentru că, de altfel,
Andrei Bathory se înţelesese cu Ieremia Movilă să-l alunge
din domnie. În acest context craiul Andrei Bathory a delegat
pe „cel dintâi sol al său”(41), Tamaş Csomortany în luna
aprilie 1599, să meargă la Târgovişte şi să ceară lui Mihai
Vodă să părăsească domnia Valahiei(42). De asemenea,
în luna septembrie 1599 Ieremia Movilă a trimis „un om la
Mihai Voievod ca să lase Ţara Românească în seama
fratelui său Simion”(43).
Andrei Bathory, asociat cu Ieremia Movilă, la îndemnul leşilor şi turcilor aveau oştile pregătite pentru alun-
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garea lui Mihai Vodă din Valahia. Faptul este confirmat de
o ştire transmisă, la 11 iulie 1599, de nunţiul Filippo Spineli
către Cinzio Aldobrandini, că un emisar al lui Mihai Viteazul
„a primit bani pentru leafa mercenarilor angajaţi să lupte împotriva turcilor şi moldovenilor conduşi de Ieremia Movilă
care să invadeze Ţara Românească cu sprijinul marelui
cancelar al Poloniei”(44).
La începutul lunii iulie 1599 împăratul Rudolf al
II-lea îl primea în audienţă pe Petru Armeanul, solul lui Mihai
Vodă. Acesta din urmă a făcut cunoscut Majestăţii sale că
Andrei Bathory, în înţelegere cu polonii şi moldovenii s-a
supus Porţii otomane, „voind a trăi sub ocrotirea ei”(45). Din
acest motiv avea poruncă să ceară ajutor în bani şi arme
pentru Mihai Vodă care voia să intre cu puterea armată în
Ardeal. Împăratul creştin nu numai că a acceptat
„oferta”(46) dar a acordat concursul participării trupelor din
Ungaria superioară.
În ultima decadă a lunii iulie 1599 George
Ravazdy şi Nicolae Vitez, solii craiului din Ardeal, se aflau
la Târgovişte în misiune diplomatică. Andrei Bathory i-a
impus lui Mihai Vodă şi boierilor săi, prin cei doi emisari, să
semneze două diplome prin care se îndatorau faţă de
acesta, recunoscându-i suveranitatea asupra Valahiei.
Mihai Viteazul a consimţit să se supună şi împreună cu
boierii ţării au făcut jurământ de credinţă la 26 iunie 1599,
prin care se obligau să fie vasalii lui Andrei Bathory (47).
Voievodul Valahiei, de bună voie dă „...de ştire tuturor, precum că înainte când principele Sigismund a avut în
stăpânire principatul Transilvaniei şi ne-am legat cu fidelitate, dreptate şi supunere faţă de alteţa sa, mă leg cu
aceeaşi fidelitate, dreptate şi supunere faţă de alteţa sa Andrei Bathory rânduit acum de Dumnezeu, principe al Transilvaniei, Moldovei şi Ţării Româneşti”(48).
Cu toate necazurile şi supărările provocate de
Andrei Bathory, Mihai Viteazul a consimţit să-l sprijine pe
cardinal la împăratul Rudolf al II-lea, aşa cum i-a cerut prin
solul ardelean Gheorghe Pălătici aflat în luna septembrie
1599 la Târgovişte. Secretarul lui Mihai Vodă, Ion Darahi, a
scris împăratului la îndemnul şi sub privirea atentă a voievodului care i-a dictat: „Eu am avut bună grijă asupra cardinalului Bathory ... dar nu aflu nimic în el potrivnic credinţei
lui. El însuşi şi supuşii principatului vreau să fie credincioşi
sfintei Majestăţii voastre. Drept aceea mă rog ca turcul să
nu se poată bucura de aceste tulburări, dacă aveţi vreo
mânie grea împotriva lor să o astâmpăraţi şi să-l primiţi în
milă şi în ocrotirea voastră”(49). Avem certitudinea că Andrei
Bathory a cunoscut această scrisoare(50).
Iată, d-le Corneliu Riegler „adevărata” unire pe
care a făcut-o Sigismund Bathory. Privitor la faptul că <<Nimeni nu-şi mai pune problema „conştiinţei naţionale” „la
români” în 1599-1600...>> ne rezervăm prilejul de a vă
răspunde printr-un alt studiu când vom dovedi, pe bază de
documente, că unirea realizată de Mihai Viteazul nu este
un mit fabricat, cum eronat credeţi şi cum cred şi alţi semeni
ai dvs. ori, mai de grabă, cum încercaţi să-l „creionaţi” şi
dvs., după alte asemenea tentative, nereuşite, ale unora
mai titraţi ca dvs. în asemenea fapte „de vitejie”.
Pe aceeaşi linie a denigrărilor şi cu aceleaşi pretenţii de „ştiinţă” ca Corneliu Riegler, Dan Falcan, în pagina
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14, amintită mai sus, într-un articol la fel de „documentat”
ca şi al colegului său, Riegler, face o afirmaţie şi iresponsabilă, dovedind, prin aceasta „solidele” sale cunoştinţe în
ale istoriei, dar şi meschină, în acelaşi timp: „Iar Mihai
Viteazul ar fi oare acelaşi fără inegalabila performanţă actoricească a lui Amza Pellea din filmul realizat de Sergiu
Nicolaescu în 1971?” (s.n.). Vai, Vai, Vai!!!
Domnule Falcan, pentru a vă răspunde acestei
infamii – o insinuare grosolană! – foarte pe scurt vă aducem
în vedere următoarele aspecte vis-a-vis de „nedumerirea”
dvs.: Excludem din discuţie performanţele actoriceşti ale lui
Amza Pellea (nea Mărin, cum mai este cunoscut publicului
larg care l-a îndrăgit enorm şi etern), performanţe actoriceşti
inegalabile pe care nu numai că le-am recunoscut mereu
dar le şi admirăm şi le lăudăm cu aceeaşi constanţă de
fiecare dată, fără rezerve.
Filmul realizat de Sergiu Nicolaescu a beneficiat,
la momentul producerii sale, de o trupă de actori de excepţie, fapt dovedit de audienţa uriaşă pe care a avut-o atât
la premieră dar şi în anii ce au urmat. De asemeni, este bine
ştiut faptul că acest film, într-un clasament al celor mai bune
filme istorice din toate timpurile, a ocupat locul trei (de acest
loc trei a rămas plăcut surprins însuşi regizorul Sergiu Nicolaescu). Puţin a lipsit să nu ocupe locul unu, având în
vedere care au fost producţiile ce au ocupat primele două
locuri.
Oare cum puteţi crede, d-le Falcan, că s-ar fi
putut realiza un asemenea film, dacă faptele istorice de la
vremea respectivă nu erau cele prezentate cu un minim de
acurateţe, aşa cum se cere unui profesionist în domeniul
artelor? Consilierea regizorului, din punct de vedere istoric,
a fost, pe ansamblu, una foarte bună. Evenimentele istorice,
în scurtul metraj al producţiei (203’), au fost prezentate în
mod real, scoţând la iveală o realitate istorică ce nu poate
fi contestată din punct de vedere ştiinţific de nimeni, niciodată. Această realitate istorică poate fi denigrată, bineînţeles, ascunsă şi înlocuită cu altceva, cum a încercat să facă
şi dl. Riegler, colegul dvs., în acelaşi nr. al revistei „Historia”.
Mihai Viteazul a fost un om extrem de puternic, din toate
punctele de vedere. Statura lui impresionantă, caracterul
său dârz, hotărârea sa fermă permanentă şi mai ales vitejia
acestuia în luptele la care participa de fiecare dată în prima
linie – vezi exemplele de la Călugăreni şi Şelimbăr –, etc.,
etc., erau atribute ce trebuiau prezentate nu din dorinţa de
a face celebru un personaj istoric, cum insinuaţi dvs. ci din
dorinţa de a arăta o realitate istorică. Filmul, la care tot dvs.
faceţi trimitere, de o valoare incontestabilă, aşa cum am
spus şi anterior, se apropie cât de cât de realităţile istorice
crunte ale acelei epoci, trăite atât de voievod şi apropiaţii
săi, dar mai ales de către românii din cele trei ţări româneşti
ce le-au aparţinut şi le aparţin din vremuri imemoriale, dar
nu arată pe de-a-ntregul starea de fapt şi de drept de atunci,
aceasta nefiind posibil decât abordând profesional documentele de epocă. Aceste denigrări se practică de aproximativ 24 de ani încoace, pe plan cultural şi ştiinţific, având
girul tacit şi extrem de vinovat al factorului politic, iar epoca
marelui Voievod Mihai Viteazul, personalitatea sa şi mai
ales faptele sale, sunt un subiect predilect al acestor denigratori, în rândul cărora, şi dvs., din păcate, vă încadraţi, cu
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devotament. În această scurtă producţie nu au fost prezentate şi alte aspecte extrem de importante ale domniei marelui Voievod, ceea ce ar fi făcut, din acest film, o producţie
fabuloasă, poate de neegalat. De exemplu, ce aţi fi spus
dacă s-ar fi prezentat în acest film insistenţele papei
Clement al VIII-lea pe lângă Voievodul Mihai ca acesta, cu
ţara sa, să treacă la religia catolică în schimbul unui ajutor
financiar atât de necesar lui Mihai pentru o luptă comună
benefică întregii creştinătăţi? Sau, dacă s-ar fi prezentat refuzul ferm şi categoric al lui Mihai la aceste insistenţe papale, el, Mihai, rămânând singur în faţa uriaşei forţe
otomane, fără ajutorul nimănui, cu atât mai puţin ajutorul
papei, dar făcând faţă, în acelaşi timp, şi presiunii papalităţii
şi Habsburgilor şi vicleniilor polone? Sau cum aţi fi
reacţionat dacă s-ar fi prezentat minunea Dumnezeiască
întâmplată la Alba Iulia, în prezenţa marelui Voievod Mihai
Viteazul şi menţionată de vrednicul de pomenire, Sfântul
Petru Movilă, mitropolitul Kievului? Sau cum ar fi fost dacă
în film s-ar fi arătat că niciodată armatele imperiului otoman
nu l-au înfrânt pe Mihai Voievod ci a fost înfrânt, datorită
unor trădări, de „fraţii” lui creştini, poloni ori Habsburgi, de
la care Voievodul întregitor de ţară, aştepta ajutor pentru un
ţel comun şi nicidecum piedici, precum şi multe, multe alte
fapte ce nu puteau încăpea în spaţiul şi bugetul alocat unei
asemnea producţii de excepţie. Iată, deci, d-le Falcan, esenţa acestui film, structura sa de bază: faptele istorice,
bazate pe documente, pe realităţi istorice trăite tragic de o
mare naţiune dreptmăritoare, naţiunea română, din toate
teritoriile sale: Ardealul, Moldova şi Ţara Românească,
„pohta” ce-a „puhtit-o” marele Voievod Mihai Viteazul.
Nu va mai trece mult timp, d-le Falcan şi d-le
Riegler, şi datorită acestor fapte istorice unice în istoria
noastră dar şi cea universală, ale Voievodului întregitor de
ţară de la 1600, grijii sale ce a purtat-o Bisericii Ortodoxe
strămoşeşti a naţiunii române, fiind restauratorul acesteia,
alături de restaurarea Daciei, Mihai Viteazul, prin mila lui
Dumnezeu, va fi canonizat de Biserica Ortodoxă Română
iar noi, cei ce i-am păstrat o vie recunoştinţă pentru ceea
ce a făcut în numele creştinătăţii şi al naţiunii valahe/
române, din rândul căreia s-a ridicat şi pe care a apărat-o
până la asasinarea sa, ne vom închina cu evlavie şi smerenie în faţa icoanei sale. Oare cei ce l-au denigrat constant,
cu o ură demnă de numele şi „credinţa” celor ce i-au dorit
moartea şi au şi realizat-o în final, vor avea aceeaşi atitudine şi pe mai departe? Pentru că, păstrarea aceleiaşi atitudini, în atari condiţii, se numeşte blasfemie, iar pentru hula
asupra celor sfinte pedeapsa este pe măsură atât în cer cât
şi pe pământ! Amin!
1 decembrie 2013
___________
1) A se vedea pe larg, G.D.Iscru, Naţiune, Naţionalism, Stat Naţional, în
revista „Valahia – Dacia Nemuritoare”, nr. 2/oct. 2013, p. 12-13; Ibidem,
nr. 3/nov. 2013, p. 12.
2) Gheorghe Şincai, Hronica Românilor, tom II, Editura pentru literatură,
Bucureşti, 1969, p. 341. Referindu-se la Sigismund Bathory, Mihai
Viteazul arăta, într-o scrisoare din 20 decembrie 1599, că acesta „nu ştie
nici ce face, nici ce vrea” (Mihai Viteazul în conştiinţa europeană, vol. I,
Documente externe, Editura Academiei, Bucureşti, 1982, p. 322).
3) Călători străini despre ţările române, Editura Ştiinşifică, Bucureşti,
1971, vol III, p. 310.
4) Mihai Viteazul în conştiinţa europeană, vol. V, Mărturii, Editura Acad-
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emiei, 1990, p. 45. În urma minciunilor difuzate de craiul Ardealului, o
ştire apărută la Roma la 12 noiembrie 1595 îl elogiază pe Sigismund
Bathory: „Mare a fost, fără tăgadă, înfrângerea ce a suferit-o sultanul
anul acesta în Valahia, ... în faţa principelui Transilvaniei...” şi se vede
nevoit „...din nou să i se ceară principelui Transilvaniei să facă pace...”
(M.V.C.E., vol. IV, Realtări şi presă, Editura Academiei, Bucureşti, 1986,
p. 83, 84). Răspunzând unei solii valahe în toamna anului 1598,
arhiducele Maximilian, la curent cu evenimentele, spunea „că în acţiunile
trecute multe au fost puse pe seama transilvanului <Sigismund Bathory>
care în realitate au fost înfăptuite de el, românul <Mihai>” (M.V.C.E., vol.
I, p. 211, 212).
5) Ibidem, vol. IV, p. 86.
6) Vezi Marin Alexandru Cristian, Mihai Viteazul, apărător al creştinătăţii,
în Revista „Studii Slătinene, Anul IV, vol. XI, nr. 2, 2012, p. 38, 39.
7) Călători străini despre ţările române, vol III, p. 365.
8) Ibidem, vol. IV, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1972, p. 70.
9) Marin Alexandru Cristian, Unirea Valahiei, Ardealului şi Moldovei, încununarea afirmării conştiinţei naţionale a lui Mihai Voievod Viteazul, în
Revista „Studii Slătinene”, anul VII, vol. XII, nr. 1, 2013, p. 110.
10) Iancu Moţu, Mihai Viteazul un principe renascentist, Editura Dacia,
Cluj, 2008, p. 112.
11) Contractul de căsătorie a fost semnat la 5 martie 1595 de arhiducele
Carol şi emisarii principelui ardelean Ştefan Bocskay şi Michael Weiss
(M.V.C.E., vol. III, Istoriografia străină din secolul al XIX-lea, Texte alese,
Editura Academiei, Bucureşti, 1984, p. 347.
12) Vezi mai pe larg Marin Alexandru Cristian, Mihai Viteazul, Restauratorul Daciei şi al Bisericii Strămoşeşti, Casa de Editură şi Librărie „Nicolae
Bălcescu”, Bucureşti, 2011, p. 83-88.
13) Călători străini despre ţările române, vol. IV, p. VIII; Ibidem, vol. III, p. 311.
14) Referindu-se la detronarea domnului Moldovei, Mihai Vodă spunea
emisarului polon Lubieniecki, la 27 iulie 1595, că în ciuda făgăduielilor
ce i se făcuseră Aron Vodă „a fost răsturnat din domnie în favoarea celui
<care s-a> hiclenit <Ştefan Răzvan>. A pierdut toate şi a fost aruncat în
închisoare. Acelaşi lucru aştept să mi se facă şi mie” (M.V.C.E., vol. I, p.
106, s.n.).
15) Călători străini despre ţările române, vol. III; p. 239.
16) Ibidem, p. 256.
17) M.V.C.E., vol. I, p. 92.
18) Călători străini despre ţările române, vol. IV, p. VIII.
19) Iancu Moţu, op. cit. p. 116, 117.
20) M.V.C.E., vol. I, p. 106.
21) Ibidem, p. 196.
22) Ibidem, p. 205.
23) Ion Sîrbu, Istoria lui Mihai Viteazul domnul Ţării Româneşti, Editura
Facla, Timişoara, 1976, p. 250. Călători srăini despre ţările române, vol.
III, p. 466.
24) M.V.C.E., vol. II, p. 57.
25) Andrei Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului şi Moldovei şi
Ţării Româneşti, vol. V, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1932, p. 79.
26) Vezi Marin Alexandru Cristian, op. cit., p. 159.
27) Călători străini despre ţările române, vol.III, p. 465.
28) Andrei Veress, op. cit., vol. V, p. 182.
29) Apud. Ion Sârbu, op. cit., p. 279.
30) Andrei Veress, op. cit., vol. V, p. 178.
31) Hurmuzaki, vol. XII, p. 381, 382.
32) Ibidem, p. 390.
33) Ibidem, p. 393.
34) M.V.C.E., vol. I, p. 220.
35) Ibidem.
36) Ibidem, p. 219, s.n.
37) Ibidem, vol. III, p. 375.
38) Ibidem.
39) Ibidem, p. 378, 379.
40) Ibidem, vol. V, p. 180.
41) Ibidem, vol. IV, p. 252.
42) Ibidem, vol. I, p. 322, 323. După plecarea solului craiului ardelean,
Mihai Viteazul a spus „nu-mi las nimănui ţara şi moşia pîn <ă> ce nu mă
vor smulge de acolo tîrîndu-mă de picioare” (Ibidem, p. 329, s.n.). Privitor
la ameninţarea expusă de Tamas Csomortanyi de a părăsi Valahia, Mihai
Vodă a replicat cu alt prilej: „cu care veste, printre altele, a socotit că a
băgat spaima în sufletul nostru <?>” (Călători străini despre ţările române,
vol. IV, p. 125).
43) M.V.C.E., vol. I, p. 329.
44) Andrei Veress, op. cit., vol. V, p. 243.
45) Ibidem, p. 225.
46) Ibidem, p. 232.
47) M.V.C.E., vol. I, p. 236, 237.
48) Ibidem, p. 236.
49) Apud, Marin Al. Cristian, op. cit., p. 190.
50) Ion Sârbu, op.cit., p. 510.
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WWW.DACIA.ORG
Al XV-lea Congres Internaţional de Dacologie 2014
18 si 19 Iulie 2014 ——— ORADEA, România
Organizator: DACIA REVIVAL INTERNATIONAL SOCIETY
21-26 Broadway, New York, NY 11106, U.S.A./ Tel: 031.810 6172
E- mail: daciacongres2014@gmail.com, mail@dacia.org
Doamnelor şi domnilor,
«Dacia Revival International Society» are deosebita onoare de a vă invita să participaţi cu lucrări
ştiinţifice la cea de-a XV-a ediţie a Congresului Internaţional de Dacologie 2014, cu tema:

«DACOLOGIA LA COŞBUC»
Lucrările Congresului vor incepe la ORADEA, în ziua de 18 iulie 2014, în Sala Filarmonicii de Stat şi vor
continua în salile Hotelului Continental Forum de pe malul Crisului.
Cu aceeaşi pasiune pentru adevăr, cu aceeaşi dorinţă de a releva rolul primordial al strămoşilor daci
în făurirea istoriei poporului nostru, sesiunile şi programele asociate Congresului vor acoperi multiple aspecte
ale istoriei Daciei. Aceste variate oportunităţi de schimb intelectual vor marca stadiul actual al cercetărilor şi
vor sugera direcţiile lor viitoare dând, în acelaşi timp, atât cercetătorilor consacraţi, cât şi celor mai tineri, un
forum în cadrul căruia să-şi prezinte comunicările.
Programul ştiinţific al Congresului se va desfăşura în următoarele secţiuni:

Secţiunea 1 – Dacologia la George Coşbuc
Secţiunea 2 – Dacii în conştiinta lumii
Secţiunea 3 – Semnificaţia martiriului Sfinţilor Brâncoveanu - Basaraba
Cu stimă,
Directorul comitetului de organizare,
Andrei BĂNICĂ
Vizitaţi www.dacia.org pentru noutăţi, schimbări şi adăugiri.
Aşteptăm confirmarea participării dumneavoastră, precum şi un rezumat al prezentării pe care doriţi să o susţineţi la Congres, rezumat care să nu depăşească 2 pagini (font TIMES NEW ROMAN, preferabil
cu diacritice), în format electronic, pe adresele:

daciacongres2014@gmail.com

și

mail@dacia.org

Telefon de contact : +40 730 61 31 51
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INFORMAŢII DESPRE ÎNSCRIERE

Data limită pentru trimiterea lucrărilor – 01.07. 2014
Data limită pentru confirmarea participării la Congres şi rezervarea unui loc pentru deplasarea
la Oradea – 23 mai 2014
Costul deplasării la Oradea va fi anunţat ulterior şi va fi UNIC indiferent dacă participantul
este lector sau nu.
Locurile sunt limitate la 150 persoane şi prioritate la înscriere o vor avea lectorii ce vor avea
lucrări aprobate. Toţi ceilalţi doritori se pot înscrie urmând să fie contactaţi de către comitetul de organizare ulterior datei de 23 mai pentru confirmarea sau infirmarea participării, funcţie de prioritatea
ce o vor avea pe lista de aşteptare şi de numărul de locuri rămase dupa înscrierea lectorilor.
Programul deplasării (în linii generale):
- 17 iulie – plecarea din Bucureşti spre Oradea, cu autocarele – ora 7:00
- 18 iulie – deschiderea şi lucrările congresului
- 19 iulie – lucrările şi închiderea congresului
- 20 iulie – plecarea de la Oradea spre Bucureşti
Programul complet îl veţi primi cu puţin timp înaintea congresului.
Valoarea şi modalitatea de plată a taxei de participare vor fi anunţate ulterior.
Datele necesare pentru înscriere sunt:
- nume, prenume, CNP, obligatoriu 2 modalităţi de contact (telefon fix şi mobil, 2 telefoane
mobile, telefon şi adresa de email, etc…), tipul de cameră solicitată, dublă (veti împărţi camera cu
altcineva) sau single.
ÎNSCRIERILE SE FAC NUMAI PE EMAIL!!! (daciacongres2014@gmail.com)

NORME DE REDACTARE A TEXTELOR PENTRU PUBLICARE
l Textele trimise la redacţie pentru publicare vor fi redactate cu mijloace moderne: fişier
word, pe o singură coloană, text cu diacritice, Times New Roman, mărime 12 pct;
l Fiecare text va avea la sfârşit numele autorului, localitatea şi telefonul fix sau mobil de contact;
l Trimiterile vor fi scrise la sfârşitul materialului, evitându-se generarea lor automată ca
notă de subsol, fiind numerotate normal în text şi la final, încadrate în paranteze pătrate;
l Articolele vor fi însoţite de 1 - 3 imagini sugestive;
l Materialele mai lungi de 4-5 pagini vor fi fragmentate de autori, trimiţându-ni-le succesiv sau
toate în acelaşi grupaj;
l Pentru fondul de imagini al revistei se vor trimite fotografii, filme, precizându-se locul,
data, evenimentul, participanţii şi realizatorul imaginii;
l Materialele trimise prin mail vor avea la rubrica SUBIECT numele autorului şi titlul pe scurt;
l Corespondenţa se primeşte pe adresa: GETIA MINOR, str. Florilor, nr. 37, Tulcea, cod poştal:
820035, jud. Tulcea, România.
l Materialele se vor trimite la următoarele adrese de mail:
revistadaciamagazintulcea@gmail.com; pozerevistadaciamagazintulcea@gmail.com
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Adresele distribuitorilor revistei «Dacia Magazin» în ţară şi în străinătate
DACIA REVIVAL INTERNATIONAL SOCIETY
Dr. Napoleon Săvescu
21-26 Broadway, New York 11106 USA
Tel. 7189321700, 0318106172 Fax. 7187287635
e-mail: nsavescu@nyc.rr.com
2. Ilie Enciu, director DRIS
str. Arbustului nr. 2B
Bucureşti, sector 2
Telefon: 021 240 1218; 0745033960
3. Asociaţia Dacologică Barboşi – Galaţi,
Prof. Aurel Manole
Str. Serei Nr. 4, bl. A 14, Sc. B, et. 4, ap. 36, Galaţi ,
Jud. Galaţi
Tel. 0754022616
4. Clinica de Medicină Integrată,
Dr. Corneliu Băbuţ
Comuna Maşloc, Jud. Timiş
5. Ing. Eugen Ciobanu
B-dul Nicolae Bălcescu, bl. 2, sc. D, et. 3, ap. 65
Buzău, cod 210246, Tel. 0760176649
6. Maria Pruteanu
str. Basarabia, nr. 11, sat Corlăţeni,
Raion Răşcani, MD - 5616, Republica Moldova
E-mail: marielaprut@gmail.com
7. Domniţa Raţiu
str. Freziei nr. 12, bl. 10, sc. A, ap. 5
Braşov, jud. Braşov
8. President prof. Alexandru Stan,
Asociatia «Dacia-Helvetia» Case postale 78,
CH-1800 Vevey 1.
Tel. 004021 944 93 36;
E-mail: titanget@hispeed.ch
Site: www.facebook.com/DaciaHelvetia
9. Eugenia Semenciuc
Spania - Madrid
Telefon: 00346 440 65 372
10. Societatea Culturală Română „Dacia”
Plushkis Nicolae - preşedinte
Republica Kazahstan
100017, Or. Caraganda, str. Tulepova, 17-14
Telefon: 7212/42-14-85, 476848
Mobil: +77012189472, +77776931280
Telefon: +40743939727
E-mail: romani_kazahstan@yahoo.com
11. Comunitatea Românilor din Serbia
(Zajednica Rumuna U Srbiji)
Ion Cizmaş - preşedinte
str. Vasco Popa, nr. 16, cod. 26300
Oraş: Vrsac, Serbia
Telefon: +381 13 837 336
Mobil: +381 63 38 22 23
E-mail: comunitatea@gmail.com
www.comunitatea-romanilor.org.yu
12. Ion Gâju - preşedinte Marisdava
Str. Ion Buteanu nr. 14, Ap. 17

Târgu Mureş, jud. Mureş
Tel: 0721 59 48 79
13. Vladimir Brilinsky preşedinte Filiala Transilvania,
Str. Carpaţi nr. 12, Bl. F, Ap. 11
Deva, jud.. Hunedoara
Telefon: 0254 223 853
e-mail: malus_dacus @yahoo.com
14. Asociația Româna din Valenciana
“Ulpia Traiana” – Alicante
Adresa: Centro Social “José llorca Linares” C/Goya,
s/n Benidorm, 03502, Alicante, Spania
Tel: (0034) 625258732; 600096220
E-mail: contact@ulpiatraiana.es,
www.ulpiatraiana.es
Președinte: Dorina Apostol
15. Asociația Rumania Euskadi Decebal
Țara bascilor Spania
Președinte : Nicu Denisov
Adresa : Serapio Mujika ,39, 1b, Bidebieta, Donostia,
Gipuzkoa, Pais Vasco.
Web : www.asdecebal.org
E-mail : asdecebal1@hotmail.com
16. Asociatia Dacia-Mediterranee
Adresa: 170 Chemin de la Valcaude, B.P.353, 34204
Sete Cedex, Tel: +33467742355E-mail:
pernin.claude@libertysurf.fr
www.dacia-mediterranee.org
Președinte asociație: Claude Pernin
17. Filiala Getia Minor – Tulcea,
Preşedinte Nicolae Nicolae
Str. Florilor Nr. 37, Tulcea, Cod 820035, Jud. Tulcea
Tel. 0729011003, 0752104184,
e-mail: getiaminor@yahoo.com
18. Valentina Găluşcă
Str. Zadnipru 7/3, ap. 65
Chişinău, Republica Moldova
E-mail: galusvalenta@yahoo.com
19. Maricica Ciubara
Republica Moldova, Chişinău,
strada Şoseaua Hinceşti, 58, apartamentul 40
Telefon: 00373 69 32 75 94
20. Dumitru Ciobanu
Basarabia, satul Horodiște, raionul Călărași
21. Carmen Trentea - Librăria Spirituală
Str. Frumoasă, nr. 28 B
sect. 1, Bucureşti
Telefon: 0723 54 32 79
22. Ştefan Stăiculescu
Com. Nicolae Bălcescu, jud. Vâlcea
Telefon: 0723 412 030
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Fundaţia DACIA REVIVAL, Filiala Geţia Minor - Tulcea,
A N U N Ţ Ă:

Se primesc comenzi pentru livrarea celor două cărţi:
NOI NU SUNTEM
URMAŞII ROMEI,
vol. I
şi
NOI, DACII, vol. II,
autor
dr. NAPOLEON SĂVESCU.

Informaţii:
dl. Nicolae Nicolae,
telefon:

0729011003, 0752104184,
Str. Florilor Nr. 37, Tulcea, Cod 820035,
Jud. Tulcea

e-mail: getiaminor@yahoo.com
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