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Prefaþã

CUVÂNT ÎNAINTE
Intrând într-o librãrie sã cumperi o carte, curiozitatea de a ºti despre ce
subiect trateazã e fireascã. Eºti ispitit sã o rãsfoieºti sau sã încerci, din
prefaþã sau din „cuvântul înainte”, sã rezolvi aceastã curiozitate. Am sã vã
spun de la început despre ce este vorba în lucrarea de faþã:
-pe vechiul teritoriu al þãrii noastre s-au nãscut primii oameni ai civilizaþiei
actuale din Europa;
-aici s-a nãscut prima limbã vorbitã în Europa;
-tot aici s-a nãscut ºi prima scriere din Europa;
-ºi tot din acest areal geografic au iradiat primele elemente de civilizaþie.

* * *
Fiecare om, trãind în mijlocul unei societãþi, simte nevoia sã aibe o
identitate cât mai precisã, care va fi consemnatã în acte doveditoare. Prin
acestea va spune cine este ºi care îi este obârºia. Popoarele la fel.
Documentele de identificare în acest caz sunt strânse în cãrþi, de obicei,
scrise de cronicari, numiþi astãzi istorici. Începând din clasele primare ale
ºcolii, fiecare copil va învãþa aceastã istorie a poporului cãruia îi aparþine.
Aceastã istorie, dacã este cea adevãratã, trebuie sã constituie coloana
vertebralã a poporului respectiv. În cazul cã istoria este falsificatã, acel
popor va pãrea cocoºat. Din istoria oficialã, predatã la ºcoalã, noi, românii,
trebuie sã ºtim cã ne-am nãscut, ca popor, la anul 106 dupã Hristos, din
amestecul dintre romanii cuceritori ºi dacii bãºtinaºi.
În afara manualelor de ºcoalã, fiecare are posibilitatea sã afle ºi alte
informaþii din alte surse, ceea ce mulþi oameni chiar o ºi fac. Pentru asta
existã biblioteci în toatã lumea. În funcþie de pasiune, ai astfel ºansa sã afli
mult mai multe detalii din subiectul care te intereseazã. În afara profesiei, pe
mine m-a pasionat trecutul istoric al neamului în care m-am nãscut ºi, când
am avut timp, am citit tot felul de cãrþi care vorbeau de acest trecut. M-a
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surprins faptul cã diferiþi autori nu au aceeaºi pãrere despre acest trecut ºi
am încercat sã aflu cine are dreptate, care este adevãrul adevãrat ºi de ce
unii ocolesc adevãrul.
Am luat în seamã ºi basmele, legendele ºi poveºtile auzite de la bãtrâni.
Lucian Blaga, nu cred cã întâmplãtor, a afirmat cã "de multe ori memoria
istoricã se refugiazã în poveºti". Victor Kernbach culege într-o lucrare
"miturile esenþiale", fascinante prin ineditul lor. Indiferent de þarã sau de
meridian, oamenii socot cã viaþa a fost adusã pe pãmânt de cãtre zei din
ceruri. Asta reiese din aceste mituri. ªi ca o culme, Vechiul Testament
pleacã tot de la aceastã premizã. În situaþia aceasta, evenimentul de la
Roosewelt, din 1947, devine credibil ºi te îndeamnã sã nu mai priveºti cu
scepticism relatãrile despre OZN-urile din zilele noastre.
În lucrarea de faþã am cules informaþiile pe care le-am adunat într-un
interval de timp foarte lung, le-am pus unele lângã altele, le-am comparat cu
datele oficiale ºi uneori le-am interpretat. Pãrerea mea nu o impun nimãnui,
lãsând fiecãruia posibilitatea sã judece dupã mintea sa care ar fi adevãrul.
Am avut grijã sã consemnez sursele de informare ºi autorul care le
semneazã. Eu, nefiind istoric de profesie, nici nu mi-aº fi putut îngãdui sã
intru în disputã cu specialiºtii, sã-i judec, iar sã dau verdicte nici atât. Am
consemnat în final o bibliografie selectivã, deoarece materialele de unde
m-am informat au fost mult mai numeroase, dar nu toate "piese de
rezistenþã". De multe ori au fost articole din presã, reviste, almanahuri sau
ºtiri din audio-vizual. Le-am compilat, le-am analizat ºi am încercat sã le
sintetizez într-un rezumat.
Am vrut sã ofer, mai ales tinerilor, o poveste alternativã a neamului
nostru, cât mai condensatã, observând cã tinerii au din ce în ce mai puþin
timp de citit lucrãri dezvoltate laborios ºi tratate exhaustiv.
Aceastã cãrticicã este aproape o broºurã ºi se poate citi în doar câteva
ore. Punerea între douã coperþi a ideilor mai multor autori poate trezi interes
ºi, ghidaþi de bibliografie, cititorii pasionaþi pot identifica ºi ajunge mai lesne
la sursã pentru detalii. Având în vedere cã povestirea privind lunga perioadã
istoricã preelenã sau antehomericã se bazeazã preponderent pe mituri,
legende sau poveºti ºi mai puþin pe dovezi arheologice, lucrarea în întregul
ei poate fi calificatã ºtiinþifico-fantasticã, fãrã a greºi.
Autorul
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NAªTEREA UNEI PLANETE
În cãrþile de religie se începe cu fraza "La început a fost o întindere" sau
"La început a fost cuvântul". În Biblie, capitolul întâi, GENEZA, începe cu
fraza "La început Dumnezeu a fãcut Cerul ºi Pãmântul".
Eu am sã încep cu o poveste originalã. În Univers existã cantitãþi
incomensurabile de apã. Acest lichid banal este "în fapt" un lichid vital.
Aºadar, fãrã el nu poate exista viaþã. Este o minune Dumnezeiascã. ªtiinþa
chimiei a stabilit cã molecula de apã este compusã dintr-un atom de oxigen
ºi doi atomi de hidrogen (H20), dar adevãrata compoziþie chimicã a apei
rãmâne încã o tainã. Când va fi aflatã ne vom putea explica
nemaipomenitele însuºiri ale apei. Pânã atunci ºtim doar cã cea mai mare
densitate o are la 4 grade Celsius, sub zero grade îngheaþã ºi devenind
solidã îºi mãreºte volumul ºi pluteºte pe apa lichidã ºi cã la 100 de grade
fierbe ºi transformându-se în vapori pluteºte în aer. Ca fapt divers, marele
savant H. M. Coandã a observat cã aºezarea cristalelor în fulgii de zãpadã
diferã în funcþie de zona geograficã a planetei. Condiþionând viaþa nu este o
exagerare sã fie privitã ca un organism viu, alãturi de aer, foc ºi sol.
Starea de agregare a apei în cosmos nu poate fi lichidã, temperatura în
spaþiul sideral variind în jurul lui zero absolut. În mod firesc, apa din univers
este, în consecinþã, concentratã în mase imense de gheaþã de diferite
dimensiuni, uneori cât ale unei planete (vezi Pluton cu diametrul de 5800 de
Km) sau doar de câteva sute de km, cum este Varuna (planeta descoperitã
de o echipã condusã de americanul David Jewitt în anul 2001), tot în
sistemul nostru solar (Revista Formula AS din 20-27 august 2001).
Poate cu 4,6 miliarde de ani în urmã, la cât se estimeazã vârsta
pãmântului, viitoarea planetã Terra era un imens bolovan de gheaþã. O
bucatã de materie incandescentã ruptã din soare (ca o cometã) a fost
proiectatã, întâmplãtor sau deliberat, cãtre acest bolovan de gheaþã.
Rezultatul acestui fenomen cosmic, teoretic ºi chiar practic, a putut
determina naºterea Terrei. Îmbrãþiºarea celor douã corpuri a fãcut posibil
transferul reciproc de temperaturã. În masa de lichid rezultatã prin topirea
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gheþii, masa incandescentã a pãtruns în adânc ºi s-a centrat în marea
cantitate lichidã, fãrã însã a se rãci complet. Ce nori s-au format prin
evaporare, câtã gheaþã ºi vapori de apã vor fi scãpat în spaþiu, nu are rost
nici sã estimãm. În final, s-a ajuns la un echilibru relativ, deasupra nivelului
apei rãmânând ºi o suprafaþã de uscat, o suprafaþã compactã ºi durã pe o
întindere de circa o treime din suprafaþa totalã a globului respectiv.
Specialiºtii au botezat acest uscat continent ºi l-au numit PANGEEA.
N-a fost martor decât bunul Dumnezeu la acest eveniment, ca ºi la
transformãrile care au precedat naºterea Pangeei, continentul unic, iniþial,
pe care va fi apãrut vegetaþie, iar în mediul lichid, în oceanul planetar, primii
mormoloci ai vieþii. ªtiinþa a botezat "coacervat" primul grãunte viu. Dupã
cum amar de mii de ani n-au fost alþi martori la alte evenimente planetare ºi
la urmãtoarele, martor a fost doar Dumnezeu care nu ne-a transmis tainele
genezei. În mod sigur au mai avut loc multe alte evenimente, unele, cred,
teribile, ca reacþii termonucleare însoþite de fantastice explozii ce au
frãmântat masa aceea incandescentã din care s-au format (prin rãcire
treptatã) plãcile tectonice, plãci care nici pânã astãzi nu ºi-au gãsit un
echilibru stabil.
Acest fapt trebuie sã ne bucure ºi este dovada peremptorie cã planeta
este încã vie, nu s-a rãcit, n-a murit ºi încã ne mai poate suporta pe scoarþa
ei, cu toate pãcatele noastre. E drept cã activitatea vulcanilor ºi cutremurele
pot avea efecte catastrofice, cu pierderi de vieþi omeneºti ºi imense pagube
materiale, dar trebuie sã fim conºtienþi cã plãcile tectonice plutesc pe o
magmã aproximativ fluidã, stare în care este menþinutã de colosala
temperaturã din nucleul pãmântului. Rãcirea nucleului ar însemna
solidificarea magmei, în consecinþã stabilizarea plãcilor tectonice ºi
dispariþia erupþiilor vulcanice, dar ºi rãcirea pãmântului, pe care viaþa nu va
mai fi posibilã. Aceasta se va întâmpla la sfârºitul lumii. Noi însã vorbeam de
începutul vieþii planetei ºi despre ceea ce va trãi pe ea.
În masa lichidã a oceanului planetar, coacervatul s-a multiplicat dând
startul evoluþiei de care s-a ocupat Charles Darwin. Scufundarea celor douã
continente, Atlantida ºi Mu (sau Pacifica, sau Lemuria), este un eveniment
de datã recentã în raport cu vârsta planetei. Fenomenul este consemnat ºi
în legende ca "vremurile când se bãteau munþii cap în cap". Dacã noi, astãzi,
cunoaºtem configuraþia geograficã a Terrei, putem presupune cã în istorie
nu a fost dintotdeauna la fel. Nu prima fragmentare a Pangeei a creat
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configuraþia actualã a uscatului, ci ultimele erupþii vulcanice de mare
anvergurã, probabil mai multe simultan, ºi cutremurele consecutive care au
scufundat cele douã continente.
Se presupune, logic, faptul cã în urma continentului Mu a rãmas
Micronezia ºi/sau Polinezia, dar în urma Atlantidei? E o enigmã care
frãmântã mintea oamenilor din totdeauna. Observând planiglobul, Americile
s-ar plia aproape perfect pe coastele de vest ale Europei ºi Africii luate la un
loc, nelãsând o fereastrã unde sã fi încãput un continent. Cele câteva insule
(Azore, Canare) nu ne ajutã prea mult în rezolvarea acestei ecuaþii,
cãutarea Atlantidei rãmânând, încã, un obiectiv în atenþia arheologilor
marini. Poate Atlantida nici nu a fost un continent în accepþia actualã a
cuvântului, mai degrabã o insulã mai mare. Poate la antici anvergura era
mai micã decât astãzi. De exemplu, grecii antici numeau Dunãrea de Jos,
„Ocheanos”, pentru cã era mult mai latã ca astãzi. La Turnu Mãgurele, la
Zimnicea, se pot vedea ºi astãzi urmele fostului mal stâng, la circa 1,5 km de
malul actual. Clivajul Americilor de Europa ºi Africa este un fapt credibil,
deoarece depãrtarea lor prin Atlantic continuã ºi astãzi, destul de lent, câþiva
centimetri pe an, dar continuã. Despre ridicarea masivului Himalaia cu
vârful Everest la 8884 de metri sunt ceva informaþii, ca ºi despre Podiºul
Tibetului, evenimente care au trimis Marea Moartã sub nivelul oceanului
planetar cu circa 392 de metri.
Transformãri ale reliefului au loc continuu, dar nu sunt aºa de
spectaculoase ca scufundarea celor douã continente. S-au întâmplat ºi alte
fenomene cum au fost crearea strâmtorilor Bering, Gibraltar, Bosfor,
Dardanele, tãierea Dunãrii la Cazane etc. Unele s-au produs cu mulþi ani
înainte de catastrofa Atlantidei ºi Lemuriei, care au însemnat încheierea
unei civilizaþii.
Între civilizaþia noastrã ºi cea anterioarã au avut loc mai multe glaciaþii,
datoritã deteriorãrii grave a climei ºi ca urmare a numitului cataclism
planetar, inclusiv prin efectul de serã. Oamenii de ºtiinþã au descoperit
existenþa în timp a acestor glaciaþii cercetând straturile geologice ºi calotele
polare, fiind totuºi evenimente de datã mai recentã. Mai mult, s-a stabilit ºi
câte au fost ºi cam cât a durat fiecare. Ultima a fost cea numitã a lui Würm,
care este clasatã de geologi a IV-a ºi a durat aproximativ 75.000-100.000 de
ani. Dupã care s-a nãscut civilizaþia în care ne aflãm, de aproximativ 12.000
de ani încoace.
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Afirmam, mai devreme, cum presupun eu cã s-a format Terra ca suport
al vieþii, fãrã a avea pretenþia cã aºa s-a ºi întâmplat. Martor a fost numai
bunul Dumnezeu. Pânã sã ajungã "frumoasa planetã albastrã", cum au
numit-o astronauþii actuali, îmi închipui cã mii de mii de ani i-au trebuit sã
capete parametri necesari vieþii.
În primul rând, acea materie incandescentã venitã din soare sau din
altã parte a cosmosului a topit cea mai mare parte din bolovanul de gheaþã ºi
a dus apa pânã dincolo de punctul de fierbere producând un nor gros de
vapori în jurul globului prin care lumina soarelui nu putea pãtrunde pânã la
nivelul solului.
În masa acelei materii fierbinþi au avut loc tot felul de reacþii chimice,
irepetabile în laborator, reacþii termonucleare generatoare de temperaturi
ce topeau ºi roci de granit, nu doar gheaþã. Toate acestea au creat o
atmosferã ºi acea supã primordialã în care s-a nãscut coacervatul care dã
startul procesului evolutiv presupus de Darwin.
Atmosfera era, însã, venusianã, total irespirabilã, ucigãtoare prin
toxicitatea ei. Abia când s-au despãrþit apele de jos de cele de sus, cum
spune Biblia, lumina Soarelui a putut pãtrunde la nivelul uscatului ca sã
poatã crea vegetaþia. Primul fir de iarbã nãscut din nu se ºtie ce sãmânþã
(poate venitã de pe alte planete) a început sã consume bioxid de carbon
producând, în schimb, oxigenul necesar vieþii aerobe.
În mod indubitabil, viaþa aerobã pe uscat, chiar dacã se nãscuse
coacervatul în oceanul planetar, în supa primordialã, repet, pe uscat,
apariþia florei a precedat apariþia faunei. ªi pânã sã aparã omul, "în a ºasea
zi", planeta albastrã a fost aºezatã la distanþe potrivite, cu socotealã, faþã de
Soare ºi faþã de celelalte planete din sistem.
I s-a dat o înclinaþie de circa 60 de grade planului ecuatorial ºi o orbitã
elipticã în raport cu Soarele, ca sã se aranjeze anotimpurile.
I s-a dat ºi o miºcare de rotaþie în jurul axei sale, ºi nu întâmplãtor, de 24
de ore. Astfel, avem zi ºi noapte, cu diferenþe de temperaturã suportabile
prin lungimea perioadelor de strãlucire ºi lipsa strãlucirii Soarelui. Se
asigurã un gradient termic acceptabil ºi pe fiecare anotimp. O contribuþie la
schimbarea gradatã a temperaturii globale o au oceanul ºi cei 25 de km
grosime ai stratului atmosferic.
Cea mai nãstruºnicã miºcare a globului terestru este tot una de rotaþie
în jurul axei proprii, dar oscilantã pe axul dintre poli. Se numeºte miºcarea
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de precesiune ºi, în mod logic, antreneazã ºi planul ecuatorial în raport cu
Soarele. I. C. Drãgan, în lucrarea "Noi, Tracii", o comparã cu rotaþia unui
titirez, spre sfârºitul rotirii, când cele douã capete ale axului vertical, în cazul
globului terestru cei doi poli, fac un cerc real, motiv pentru care polii
pãmântului nu pot avea un punct geografic fix.
Pentru pãmânteni, oscilaþia planului ecuatorial faþã de Soare produce
variaþii climatice în ambele emisfere, dupã un aºa numit calendar
heliotermic precesional.
Aceºti parametri cardinali se pãstreazã de atât amar de timp, încât noi
îi percepem ca perpetui. Legendele spun cã, totuºi, în istoria pãmântului au
avut loc ºi perturbãri ale acestor parametri. Se zice cã miºcarea de revoluþie
ne-a depãrtat ºi ne-a apropiat periodic de Soare, iar miºcarea de rotaþie a
încetat la un moment dat, ca ºi când Terra, nãucitã de atâta învârtealã, s-a
oprit o zi sã se mai odihneascã. Evenimentul este consemnat ºi în istoria
scrisã de Moise egipteanul, adicã Vechiul Testament (Iosua, cap. 10 13.14).
Savanþii din zilele noastre au cercetat planeta cu multã râvnã. I-au
mãsurat masa, diametrul, densitatea medie, volumul, adâncimea
oceanelor, grosimea atmosferei, distanþa pânã la Soare, pânã la lunã ºi faþã
de celelalte planete ale sistemului solar, au feliat-o cu meridiane în fuse
orare, au marcat ºi emisferele prin paralele ºi mai e de lucru pânã o vor
cunoaºte bine. La un moment dat, s-a anunþat ºi faptul cã, din calcule,
planeta e mai uºoarã decât ar trebui sã fie în raport cu volumul ºi densitatea
medie.
Asemenea anunþuri au darul sã uluiascã un profan. Într-adevãr, este
prilej de mare mirare performanþa savanþilor. Nu ºtim unde s-a scufundat
Atlantida, nu gãsim o sursã de energie alternativã nepoluantã ºi
inepuizabilã, nu ºtim sã tratãm cancerul, SIDA, nu ºtim sã exploatãm
energia teluricã, dar ºtim sã cântãrim planeta ºi sã-i numãrãm zilele din
calendar chiar din vremea când noi nu ne nãscusem.

*

*

*
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NAªTEREA OMULUI
Subiect delicat, gingaº, sensibil, preocupare veche a cercetãtorilor de
pe toate meridianele ºi din diferite domenii ale ºtiinþei. Disputã perenã între
oamenii de ºtiinþã ºi tagma teologilor. Creaþie sau evoluþie? Cei care susþin
teoria creaþionismului, mai ales teologii, indiferent de religie, scapã uºor de
întrebarea „cum s-a nãscut omul”, expediind întreaga responsabilitate
creatorului unic, adicã lui Dumnezeu. Dar întrebarea „cine este Dumnezeu”
ºi „cine l-a creat”, nu se pune. E cea mai gravã blasfemie, sancþionatã sever
de justiþia religiei. Este un pãcat pe care nu-l spalã toatã apa Iordanului.
Pe de altã parte, evoluþionismul lui Charles Darwin are atât de multe
lacune, încât chiar Darwin avea dubii în anumite chestiuni. Nu doar la specia
om nu s-au descoperit toate verigile lanþului evoluþiei, dar ºi la multe alte
specii. La specia om cel mai mare hiatus apare între homo ergastus ºi homo
sapiens sapiens. Primul nu avea grai articulat, secundul avea ºi grai
articulat ºi un intelect destul de evoluat. Fosila intermediarã lipseºte. Deci
nu se poate dovedi prin probe arheologice o evoluþie lentã ºi continuã de la
coacervat la om. Nici demonstrarea nu este posibilã pentru cã
evoluþionismul se produce prea lent ºi nu se poate organiza observaþia.
Nici creaþia nu se poate demonstra. Aceasta s-a produs cu mult timp în
urmã ºi Dumnezeu nu o va repeta pentru curiozitatea unui muritor.
Revenind la evoluþie, trebuie precizat cã ceea ce se numeºte codul genetic
este o structurã deosebit de complexã. Genele care o compun sunt
mecanisme de o stabilitate puternicã având rolul de a nu permite apariþia de
forme noi. A fost gãsitã o fosilã de muscã,veche de zeci de milioane de ani, ºi
nu se deosebeºte cu nimic faþã de una actualã.
Evoluþioniºtii, care îl susþin pe Darwin, au încercat sã lanseze ideea
evoluþiei în salturi, prin mutaþii. Având în vedere complexitatea codului
genetic ºi inerþia genelor, ar trebui sã se producã mii de mutaþii la fiecare
specie, simultan, ºi sã fie inhibatã inerþia la transformare a fiecãrei gene în
parte. ªi toate acestea prin hazard, imposibil de admis, cel puþin teoretic. ªi
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atunci creaþioniºtii jubileazã. În fine, nici una din cele douã teorii nu ne
lãmureºte cine, când ºi cum a creat "viul", cheia vieþii. Anatomiºtii, histologii
ºi biochimiºtii au cercetat în amãnunt componentele organismelor vii,
vegetale sau animale, i-au ajutat pe fiziologi sã explice metabolismul ºi alte
mecanisme ale vieþii, dar n-au dat de cheia vieþii.
Geneticienii impresioneazã prin succesele obþinute în cercetãrile lor.
Au ajuns sã identifice multe gene cu destinaþia fiecãreia, s-au fãcut hãrþi cu
locusul unor caractere, s-au creat clone, chiar umane, dar lacãtul spre
secretul viului nu l-au putut deschide. Îmi aduc aminte de o glumã ieftinã. În
anii de liceu (1952-1956), ni s-a spus cã cercetãtoarea sovieticã Olga
Lepeºinskaia ar fi obþinut materie vie în laborator.
Dar pe vremea aceea, aºa se fãcea politicã. Cu aceastã enormitate,
poate cineva dorea sã arunce într-un con de umbrã coloºii ruºilor din
literaturã, picturã, muzicã sau din ºtiinþã. N-au reuºit decât sã demonstreze
cã aurul strãluceºte ºi în gunoi.
În altã ordine de idei, doctorul Toni Victor Moldovan, în lucrarea sa de
anvergurã "Programul Terra", afirmã cã ADN-ul ca ºi ARN-ul ar fi de douã
feluri fiecare: ADN materie pozitivã ºi ARN materie pozitivã pentru structurile
somei, iar pentru suflet, adicã pentru "VIU", ar fi ADN ºi ARN materie
negativã, doar presupuse. Îl bãnuiesc cã a luat de la fizicieni modelul
materiei ºi antimateriei. În concluzie, problema "viului" rãmâne încã
nerezolvatã. Cheia rãmâne interzisã muritorilor care trebuie sã admitã cã
"nepãtrunse sunt cãile Domnului". Oricum, bazându-ne pe probele la
îndemânã, afirmãm cã pe planeta noastrã n-au existat procese
evoluþioniste deosebite. Adaptãri da. De altfel, adaptabilitatea este condiþie
sine qua non a vieþii.
Este posibil ca viaþa raþionalã sã nu fie o particularitate exclusivã a
planetei noastre. Probabil în imensitatea universului, mii de alte planete sã
ofere condiþii ca ºi Terra. Poate unele au civilizaþii mult mai avansate decât
noi, poate existã ceea ce spun scriitorii de SF, Federaþii intergalactice, poate
altele parcurg "epoca de piatrã". Suntem încã prea mici ca sã ºtim. Dacã a
fost necesar un lung proces pentru devenirea omului, probabil s-a produs în
alte timpuri ºi pe alte planete. Dupã dovezile arheologice, dupã miturile ºi
legendele de pe orice meridian, dupã religiile foste sau actuale, toate
argumentele pledeazã pentru creaþionism pe Terra. Însã nu stricto-senso.
Nu Dumnezeu în persoanã a venit pe Terra ºi a trudit ca un salahor sã-l facã
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pe Adam din lut, ca un sculptor ºi sã-i sufle "viul" în acel trup, deºi Biblia aºa
susþine, ci "trimiºii" lui Dumnezeu au adus din cosmos viaþa ºi au
însãmânþat-o ºi pe Terra. Acei trimiºi au fost primogenitorii ºi primii lor
produºi au fost oamenii primordiali care au apãrut într-un loc anume, apoi
prin creºtere demograficã, iradierea înspre toate zãrile a fost fireascã
Acest mecanism se pare cã s-a repetat în istoria Terrei, în evoluþia sa
planeta cunoscând cataclisme naturale care uneori au dus la extincþia
omului.Ultima recreare a civilizaþiei umane a avut loc cu circa 10.000 de ani
î.e.n. ºi a fost opera unor extratereºtri supercivilizaþi. Opera lor a fost
posibilã dupã un interval mare de timp, posterior cataclismului planetar,
când s-au scufundat cele douã continente. Dovezile care ar autentifica
aceastã teorie ori au fost perisabile la vârste astronomice, ori noi cei de azi
nu ºtim sã le descifrãm. Dacã primogenitorii au pãrãsit Terra, dupã ce au dat
startul vieþii raþionale ºi au lãsat o "capsulã a timpului", noi, probabil, nu am
atins acel nivel tehnologic ca sã gãsim acea capsulã ºi s-o citim. Bâjbâim ºi
pentru fenomene petrecute acum câteva zeci de mii de ani. Poate într-un
oarecare viitor vom afla secretele intime ale Terrei. Deocamdatã calificãm
neandertalienii ca treaptã în evoluþia omului ºi nu înþelegem tehnica
realizãrii sculpturilor megalitice existente pe tot globul(inclusiv în Carpaþii
noºtri), descoperite de peruanul Daniel Ruzo în 1952 prima datã pe platoul
Marcahuaºi din þara sa ºi confirmate, printre alþii ºi de arheologul Petter Alen
din Anglia. În þara noastrã, Daniel Ruzo a cercetat ºi a fotografiat sculpturile
megalitice existente pe întreg arcul carpatic în anul 1963.
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STARTUL UNEI NOI CIVILIZAÞII
Un hiatus similar celui dintre civilizaþia noastrã ºi cea anterioarã mai
este consemnat în literatura de specialitate, în urmã cu 60 -65 milioane de
ani, când au dispãrut dinozaurii ºi tot ce le era contemporan. Evenimentul
este tratat de Dan Farcaº în lucrarea "Extratereºtri printre noi" (Ed. pentru
turism - Buc .1999). Dan Farcaº incrimineazã drept vinovat al producerii
evenimentului un meteorit cu diametrul de circa 10 km. În urma impactului
cu Terra s-a produs un nor imens de praf care ar fi ecranat lumina soarelui pe
timp de câþiva ani. Destul de repede a dispãrut iniþial vegetaþia, în
consecinþã animalele ierbivore, apoi ºi carnasierele, în final ºi omul, prin
dispariþia surselor trofice.
Teoria lui Dan Farcaº s-a bazat pe descoperirea de cãtre arheologi,
lângã urmele labelor unor dinozauri ºi urme ale unor labe de om, identice cu
urmele labelor omului actual. În momentul în care s-au refãcut condiþiile
apte sã condiþioneze viaþa omului, din universul lui Dumnezeu a fost
importatã iarãºi pe Terra aceastã specie. ªi iatã un moment în care trebuie
sã fabulez lipsindu-mi orice ºansã de informare concretã.
Sunt de pãrere cã la refacerea condiþiilor de dinaintea cataclismului pe
Terra (cel de acum 60 de milioane de ani), a fost adusã iarãºi viaþã din
universul lui Dumnezeu ºi o nouã civilizaþie va avea loc pe planeta noastrã,
aºa cum se va întâmpla ºi dupã glaciaþia a IV-a Würm, în urma altui
cataclism planetar (scufundarea celor douã continente, Mu ºi Atlantida).
Mi-am permis aceastã presupunere bazându-mã pe faptul cã genomul este
universal ºi pe faptul cã sãpãturile arheologice care au scos la ivealã dovezi
ulterioare evenimentului de acum 60 de milioane de ani ºi anterioare mai
recentei scufundãri a celor douã continente sunt asemãnãtoare celor de
dinaintea dispariþiei dinozaurilor ca ºi celor de la începuturile actualei
civilizaþii (dacã ne referim doar la fosile umane). Socotesc un fapt firesc sã
admitem un dram de imaginaþie pentru a surmonta un moment dificil cum
este hiatusul amintit mai sus, mai ales, dacã nu afecteazã cu nimic ºi nu
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revoluþioneazã etapele ulterioare din evoluþia generalã, ceea ce a ºi fost
demonstrat.
Dumnezeu a creat omul odatã. Dacã vede cã trebuie îmbunãtãþitã
specia, o face prin corecturi, prin adaptare sau, pur ºi simplu, programeazã
o apocalipsã, dupã care creeazã o nouã entitate biologicã adnotatã ºi adusã
la parametri doriþi.
Sã revenim la sfârºitul glaciaþiei a IV-a (Würm) când se reia un nou ciclu
de viaþã dupã un alt cataclism planetar.
Mulþi specialiºti sunt de pãrere cã în urmã cu aproximativ 12.000 de ani
s-a reluat pe Terra viaþa raþionalã în cadrul celei de a V-a civilizaþii. Nu sunt
dovezi cã ar fi fost precedatã de alte patru. Poate au fost mai multe cicluri. În
Vedele indiene se spune un lucru de o logicã banalã: o civilizaþie are un
început dificil, o creºtere anevoioasã, o trãire intensã ºi un sfârºit
apocaliptic. Aceste cicluri au fost botezate, metaforic, "zilele lui Brahma".
Bineînþeles cã nimeni nu ºtie când s-a nãscut prima "zi", pentru a fi
numerotate urmãtoarele.
Povestea conchide însã cã viaþa pe pãmânt este veºnicã ºi va fi, de
fapt, cât va exista pãmântul, doar oamenii sunt trecãtori.
Religiile monoteiste, mozaicã, creºtinã ºi islamicã susþin ºi ele cã viaþa
e veºnicã la fel ºi creatorul, iar oamenii sunt muritori, dar nu specificã nici
una ºi nicãieri despre ciclicitatea mai multor civilizaþii.
Reluând subiectul, la sfârºitul unei civilizaþii nu întotdeauna dispare
omul pânã la ultimul individ, la fel ºi în lumea animalã, din moment ce ulterior
începe un nou ciclu evolutiv în cadrul veºniciei (vezi potopul lui Noe).
Istoria naºterii planetei, la care nimeni n-a fost martor, este probabilã
ca mod de formare, incertã ca datã în timp ºi presupusã ca evoluþie pânã la
un anumit moment, când încep dovezile sã aparã graþie paleoarheologiei.
Datele puse la dispoziþie de aceastã ºtiinþã sunt puþine deocamdatã ºi atunci
se încearcã o înjghebare a istoriei perioadei respective pe câteva date
arheologice, pe ipoteze, pe deducþii ºi pe logicã. Apropierea de concret o
putem socoti, pe anumite laturi ale problemei, dupã glaciaþia a IV a, când ºi
datele arheologice se înmulþesc ca numãr ºi valoare documentarã.
Bazându-se pe teoria creaþionismului, Vechiul Testament rezolvã toatã
povestea expeditiv ºi simplist, în ºapte zile. Drept este cã nu se precizeazã
câte mii de ani avea o "zi de creaþie". Însã se estimeazã cã pãmântul a fost
creat cu 5508 ani înaintea naºterii lui Iisus Hristos ºi impune, pe aceastã
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bazã, un calendar ce a dãinuit pânã ºi pe vremea lui ªtefan cel Mare ºi
Sfânt, de exemplu.
Dacã omul a fost fãcut în a ºasea zi, conform Genezei, dã o notã logicã
poveºtii, pentru cã ºi Dumnezeu, în opera de creare a pãmântului, o fi folosit
ºi focul ºi a aºteptat ca acesta sã se mai rãcoreascã sã poatã ºi omul,
fãpturã gingaºã ºi sensibilã, sã-i suporte temperatura.
Ca un detaliu picant, se precizeazã cã omul a fost creat în a ºasea zi ºi
chiar spre searã. Dimineaþa, probabil, s-au mai pus la punct ceva detalii,
cum ar fi elementele necesare fotosintezei, prin care sã creascã procentul
de oxigen în dauna bioxidului de carbon sau formarea filtrului de ozon în
calea ultravioletelor ucigãtoare ºi altele.
Nu resping aprioric teoria creaþionismului, dar nu pot accepta modul
simplist prin care Biblia trateazã acest subiect foarte vast.
Aº înþelege o coordonare a evenimentelor în succesiunea lor, care sã
conducã la realizarea scopului final: o planetã corespunzãtoare sã suporte
ºi sã condiþioneze viaþa aºa cum o cunoaºtem noi astãzi.
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O PARANTEZÃ INTERESANTÃ
O informaþie culeasã din mass-media se referea la satelitul unic al
pãmântului-LUNA-admiratã de îndrãgostiþi ºi cântatã de poeþi.
Unii specialiºti afirmã cã a fost ruptã din Soare ca ºi Terra. Eu înclin sã
cred cã este un satelit artificial de pe care planeta noastrã este monitorizatã
de extratereºtri, bazându-mã pe douã argumente. Orbita pe care se miºcã,
face posibilã observarea ei din orice colþ al lumii, reciproca fiind
subînþeleasã, ºi secundo, ne prezintã de mii de ani aceeaºi faþã, pe cealaltã
parte poate spionii Terrei nu prea vor sã ºtim ce este. Iar luna care a fost
satelitul natural al nostru o fi fost acel meteorit care s-a prãbuºit ºi a lovit
planeta acum 60-65 milioane de ani (se afirmã cã Terra a avut doi sateliþi, cu
multã vreme în urmã).
În acea ºtire de presã se anunþa cã luna nu are miºcare de rotaþie
lipsindu-i magnetismul natural. Faþa vizibilã, probabil, este menþinutã fixã în
mod artificial cu supertehnologiile acelor indivizi supercivilizaþi care vor
folosi luna ºi ca staþie de tranzit între lumea lor ºi lumea noastrã.
Însã nu de lunã vreau sã vorbesc, ci despre magnetismul natural.
Acesta este responsabil, deci cu miºcarea de rotaþie a unui corp ceresc.
Magnetismul propriu se comportã aºadar ca un motor, din moment ce
creeazã o miºcare de rotaþie. ªi s-ar pãrea cã este un perpetuum-mobile
fiind constituit din magneþi naturali aºezaþi în poziþii bine stabilite.
Oprirea rotaþiei pãmântului, de care am amintit, s-a datorat probabil
defectãrii temporare a motorului. Forþele de rotaþie s-au rupt prin dereglarea
câmpurilor magnetice, determinatã de o erupþie vulcanicã sau de mai multe
ºi simultane, urmate de cutremurele consecutive ce au deplasat plãcile
tectonice ce conþineau aceºti magneþi. Când situaþia a revenit la poziþia de
dinainte, "normalã", motorul a pornit din nou. Orice discuþie pe tema
magnetismului la scarã mare te duce cu gândul, în mod involuntar, la
evenimentele din triunghiul Bermudelor, la cele din Marea Diavolului la sudest de Japonia, la experimentul Philadelphia ºi la porþile hiperspaþiale. Ivan
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Sanderson a stabilit o reþea de 12 zone cu anomalii magnetice situate la un
interval de 72 de grade longitudine una de alta în jurul globului ºi centrate pe
paralelele 36 de grade nord ºi 36 de grade sud: cinci zone pentru emisfera
nordicã, cinci zone pentru emisfera sudicã ºi douã zone pentru cei doi poli
tereºtri.
Anomaliile fiind de naturã magneticã ºi aºezarea lor într-o geometrie
euclidianã, te îndeamnã sã socoþi cã nu este întâmplãtoare. Deranjarea
accidentalã a poziþiei unuia din cele 12 elemente ale mecanismului mãcar
cu un grad, ce consecinþe poate avea în fizica pãmântului ? Probabil ºi
oprirea motorului magnetic; în consecinþã, miºcarea de rotaþie a planetei
albastre. Iosua zice cã la rugãmintea lui, Dumnezeu ar fi oprit soarele pe cer
ºi a lungit ziua, ca sã-ºi termine el rãzboiul cu Amoreii. E o glumã, în nici un
caz un adevãr.
Un anume sentiment mã împiedicã sã cred cã Dumnezeu l-ar fi putut
asculta pe biblicul Iosua cerându-i ceva în scopul unui conflict armat, în care
trebuia uciºi oameni. ªi apoi Dumnezeu nu este o fiinþã cãrei a sã-i ceri ca
unui ºef. Umila mea pãrere este cã Dumnezeu nu este „cineva” ci este
„ceva”. Se spune cã Dumnezeu e în noi ºi în toate, altfel nu se poate admite
ubicuitatea Sa. Este „viul” din noi, este sufletul nostru. Nu se poate înþelege
altfel, cum îþi poate observa toate faptele tale, chiar ºi în momente când nu ai
în preajmã nici un martor fizic. Este o concentrare imensã de spirit, nu-l vãd
ca pe o entitate materialã, fizicã, undeva în imensitatea universului. Iar
aceastã concentrare de spirit este constituitã de un numãr de suflete ale
celor care au fost cândva ºi care vor reveni cândva în lumea materialã pe o
planetã. Este un imens rezervor de suflete care împreunã vor cãpãta o forþã
divinã.
Subiectul cu „viaþã dupã viaþã” existã în lume din vremuri imemoriale.
Materialismul nostru pragmatic ne împiedicã sã dãm credit relatãrilor
subiecþilor care revin din starea de moarte clinicã aparentã. Zalmoxe
izbutise sã-i convingã pe daci cã moartea fizicã nu este definitivã ºi
absolutã, drept care dacii nu priveau moartea ca pe o fatalitate ºi bine
fãceau. Vã cer scuze pentru paranteza care este de fapt subiectul
spiritiºtilor deocamdatã ºi sã revenim în lumea materialã, palpabilã ºi
perceptibilã a oamenilor obiºnuiþi.
Cât priveºte miºcarea de revoluþie, aceasta este determinatã de
magnetismul întregului sistem planetar, care conjugatã cu forþele de
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gravitaþie pãstreazã ordinea ºi echilibrul sistemului.
În foarte multe cazuri omul a copiat natura ca sã-ºi creeze unelte ºi
facilitãþi pentru traiul sãu. Magnetismul natural ar putea fi bazã de plecare în
cercetarea posibilitãþii de a se crea un motor fãrã combustibil. Un motor
magnetic, un fel de perpetuum-mobile. S-ar putea realiza un vis de aur al
omenirii: o sursã de energie gratuitã, inepuizabilã ºi nepoluantã. Inginerii
specializaþi în electromagneticã ar trebui sã întreprindã, poate, o cercetare
în domeniu.
Extratereºtrii care ne tot viziteazã, precis au pus la punct un asemenea
motor. Sunt mai multe argumente care susþin presupunerea. Mai întâi
"carele de foc" cu care îngerii biblici au venit la noi scoteau flãcãri ºi fãceau
un zgomot teribil, O.Z.N.-urile de azi nu mai fac un zgomot mare. Sunt mai
silenþioase ºi dacã mai absorb ºi energia electricã terestrã a producãtorilor
din felurite surse, te îndeamnã sã bãnuieºti, ca ºi mine, cã în ecartul de
peste 2000 de ani nici extratereºtrii nu au stat cu mâinile în sân.
Dacã tot am fãcut o parantezã, mai amintesc o idee. Lipsa la cântar a
globului terestru se poate explica nu pe supoziþia aberantã cã pãmântul are
un gol central unde Dumnezeu ar fi trimis îngerii care s-au revoltat, ci pe
golurile din scoarþã ca peºteri, diferite caverne, coridoare subterane,
neidentificate de speologi. Poate cã aceste spaþii, în vremuri de restriºte au
fost apanajul care a condiþionat supravieþuirea unor specii între douã
civilizaþii. Volumul total al acestor spaþii intraterestre neinventariate s-ar
putea sã aibã valori semnificative la nivel planetar.
Am mai amintit faptul cã ne mai trebuie timp sã cunoaºtem în totalitate
frumoasa planetã albastrã.
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IPOTEZA EXTRATEREªTRILOR
Colapsul vieþii dintre ultimele douã civilizaþii a fost traversat de niºte
supravieþuitori cu o rezistenþã deosebitã, din moment ce patru glaciaþii nu au
reuºit sã-i stârpeascã total ºi definitiv. Poate aceastã experienþã a nãscut
principiul darwinist privind adaptabilitatea ca o condiþie a vieþii, dar ºi
rugãciunea oamenilor cãtre divinitate sã nu-i dea muritorului cât poate sã
ducã.
Pentru a evita condiþiile imposibile de la suprafaþa uscatului, aceºti
supravieþuitori s-au refugiat în golurile existente în grosimea scoarþei
terestre. Aceste goluri existã în toþi munþii de pe glob, dar puþine sunt
identificate ºi inventariate, folosite ºi mai puþine.
Progresul tehnologic ºi emanciparea omului realizate în civilizaþia
anterioarã, categoric s-au pierdut în timp, ba mai mult chiar, s-a degradat
nivelul cultural ºi, mai grav, ºi nivelul intelectual al oamenilor, datoritã
malnutriþiei, subnutriþiei ºi dispariþiei ºanselor de activitate spiritualã.
Dacã ici-colo s-au putut organiza, au creat un mod de viaþã
intraterestru. În zona Indochinei este foarte cunoscut mitul acestor
intratereºtri. Este numit regatul Agartha ºi are capitala în oraºul subteran
ªambala. Se spune cã oraºele regatului sunt foarte populate, însã aceastã
lume nu vrea sã intre în contact cu tereºtri de la suprafaþã, sau nu poate, ºi,
în consecinþã, nu prea avem informaþii despre ei. Se vorbeºte ºi despre
graniþele regatului care proiectate la suprafaþa solului nu corespund cu
graniþele þãrilor de deasupra. Majoritatea populaþiei se îndoieºte de
existenþa acestui misterios regat subteran cu o populaþie destul de
emancipatã. Dacã este totuºi adevãrat, poate vom afla în viitorul mai
apropiat sau mai îndepãrtat.
Segmentul care n-a reuºit sã se organizeze social s-a degradat cãtre
stadiul primitiv, animalic. ªi despre acest segment se ºtie câte ceva din
moment ce, chiar în manualele ºcolare, se vorbeºte despre oamenii
cavernicoli sau despre troglodiþi. Speologii au descoperit prin peºteri
depozite de oase umane în aceleaºi locuri cu fosile de animale.
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ªi iatã cã pânã aici ne-am întâlnit, în povestirea noastrã, cu tereºtri ºi
intratereºtri. Sã spunem câte ceva ºi despre extratereºtri, cei care vor ajuta
tereºtrii sã refacã o civilizaþie la lumina zilei.
În mod inevitabil extratereºtrii sunt legaþi de OZN-uri (obiecte
zburãtoare neidentificate) sau pe englezeºte UFO (unidentified flying
objects), ceea ce este acelaºi lucru. OZN-urile sunt vehiculele care au
transportat oameni din cosmos cãtre noi, sunt construite cu tehnologii
superioare celor terestre actuale, din moment ce pot parcurge distanþe
astronomice în deplinã siguranþã pentru pasageri.
Am convingerea cã sunt oameni pe pãmânt care cunosc secretul
acestor OZN-uri. Sunt puþini ºi pãstreazã pentru ei acest secret ca sã aibã
un ascendent faþã de restul lumii. Accesul omului obiºnuit la aceste
informaþii este interzis, dar cum fructul oprit e fructul dorit, toatã lumea
doreºte sã-l afle. Au existat foarte mulþi oameni care au vãzut OZN-uri, pe
toate meridianele ºi paralelele pãmântului, din vremuri foarte vechi ºi pânã
astãzi. Iar printre observatori au fost ºi oameni cu multã pregãtire ºtiinþificã;
profesori, ingineri, medici ºi oameni obiºnuiþi cu o disciplinã riguroasã ca
militari, poliþiºti, chiar aviatori ºi cosmonauþi Francezul Pierre Closterman,
pilot de vânãtoare în RAF, în cel de-al doilea rãzboi mondial relateazã
despre O.Z.N.-uri în cartea „Marele Circ”. În primul rând, acestea nu
semãnau deloc cu nici un aparat de zbor duºman sau prieten trecut în
cataloagele cu care se instruiau. În al doilea rând erau absolut indiferente ºi
insensibile la atacurile insistente ale lui ºi în fine, dupã ce se sãturau sã le
admire neputinþa, þâºneau spre cer în unghi de aproximativ 45 de grade cu o
accelerare incredibilã. Dupã încheierea ostilitãþilor, la întâlnirea cu piloþii
"duºmani" a aflat cã ºi aceºtia se întâlniserã cu enigmaticii necunoscuþi
(ozeniºti) ºi bãnuiserã ca ºi Pierre Closterman cã era vorba de o armã
secretã a adversarilor.
În altã ordine de idei, se spune cã Neil Armstrong a avut sarcina sã
transmitã (pe 20.07.1969) de pe lunã fraza: „Un pas mic pentru mine, un pas
mare pentru omenire”, dar constatând paºi pe suprafaþa lunii, de uluire, a
uitat consemnul ºi a scãpat involuntar cuvintele: „nu suntem primii”. Un
radioamator din Australia a recepþionat surpriza, fiind conectat pe frecvenþa
radio a NASA. În mass-media sunt consemnate ºi întâlniri de gradul trei,
adicã faþã în faþã. Dialogul cu ei n-a avut loc cu grai articulat într-o limbã
terestrã, ci mental.
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Interesant este faptul cã dacã anumite organizaþii oculte
monopolizeazã toate informaþiile legate de extratereºtri ºi OZN-uri, aceºti
extratereºtri, superiori nouã, nu doar tehnologic, ci ºi intelectual, se pune
întrebarea de ce nu intrã în legãturã cu mass-media noastrã? De ascuns nu
mai poate fi ascuns, nu doar prin mulþimea martorilor oculari, dar chiar
Vechiul Testament vorbeºte de existenþa acestor extratereºtri care coborau
din cer în carele lor de foc. Mai mult, ni se relateazã cã au fost ridicaþi
pãmânteni în acele vehicule, plimbaþi în cer ºi în jurul pãmântului cu peste
2000 de ani în urmã.
Un ultim argument: inginerul Dumitru Prunariu, cosmonautul nostru, la
întrebarea unui reporter dacã suntem unici în Univers, domnia sa a rãspuns
fãrã ezitare: "ar trebui sã fim teribil de îngâmfaþi sã ne socotim unici în
Univers". Extratereºtri, de care vom mai vorbi ºi mai departe, au vizitat
pãmântul venind la date diferite, de pe planete diferite, petrecând aici
perioade de timp mai scurte sau mai lungi, amestecându-se cu bãºtinaºii ºi
contribuind la progresul civilizaþiei ºi deci la emanciparea tereºtrilor.
Originea lor diferitã, poate explica ºi existenþa celor patru rase de pãmânteni
(se spune cã au fost ºase, dar douã au dispãrut). Bazându-ne pe vestigii
arheologice cu vechime de milioane de ani putem presupune cã
extratereºtri au vizitat planeta noastrã ºi în civilizaþiile anterioare civilizaþiei
actuale, însã nu prezintã un interes deosebit pentru lucrarea de faþã.
În mod logic ne intereseazã extratereºtrii care ne-au vizitat la o datã
mai recentã, deoarece se presupune cã ar fi avut contribuþii majore la
relansarea civilizaþiei umane actuale. Memoria colectivã a popoarelor este
bogatã în legende, basme ºi mituri, populate de oameni „coborâþi din ceruri”.
Primii, se spune cã ar fi venit de pe planeta Nibiru, dar astronomii nu
confirmã existenþa acestei planete, cum confirmã, de exemplu, planeta
Sirius. Dupã legendele Dogonilor din Republica Mali aceastã planetã este
originea populaþiei negre din Africa. Dar dacã extratereºtrii originari de pe
Sirius au venit mult înainte de scufundarea Atlantidei, cei de pe Nibiru au
venit dupã acel cataclism planetar ºi erau de rasã albã. Presupusa datã a
venirii celor de pe Nibiru este acum circa 12.000 ani. Memoria colectivã a
pãstrat numele conducãtorului acelor extratereºtri ca „An” sau „Anu” iar
invadatorii au fost numiþi anunaki. Între aceºtia se remarcau cei trei copii ai
lui Anu: doi bãieþi Enki ºi Enlil ºi o fatã pe nume Sud Ninharºag. Urmãtorii
descendenþi ai lor, înmulþindu-se vor intra în panteonul fiecãrui popor (sau
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populaþii) ºi se vor confunda ºi cu zei inventaþi de oameni ºi cu alþi
extratereºtri ce vor mai veni pe Terra. Pentru mentalitatea noastrã este de
mirare cã acei extratereºtri supercivilizaþi n-au lãsat niºte urme persistente
ale existenþei lor. Sau noi nu ºtim sã le citim încã.
Secunzii extratereºtrii se spune cã ar fi fost originari de pe planeta
Venus ºi venirea lor s-ar fi produs în urmã cu circa 5.000 de ani. Erau tot de
rasã albã, de talie foarte mare, drept care în legendele strãmoºilor noºtri
erau numiþi jidovi sau uriaºi. Se pare cã din ei s-au nãscut triburile celþilor.
La peste 1.000 de ani distanþã apare un al treilea contingent de
extratereºtri, mult mai puþin probabil, care ar fi abordat Terra pe acelaºi
traseu ºi despre care se vorbeºte în legendele Olimpului din lumea grecilor
prehomerici. Aceºti olimpieni aveau asemãnãri izbitoare cu pãmântenii în
sensul cã aveau familii, obiceiuri ºi metehne asemãnãtoare, în schimb
aveau posibilitãþi tehnice superioare. Poate erau un alt val de venusieni.
Un al patrulea, ºi cronologic ultimul ºi chiar mai puþin probabil ca cel deal treilea contingent de extratereºtrii, constituie subiectul lucrãrii lui Toni
Victor Moldovan (Programul Terra). Originari dintr-un satelit cubic (nu dintr-o
planetã), cu latura de circa 2.000 de km, se spune cã erau monosexuaþi,
având multe asemãnãri cu îngerii biblici ºi strânse relaþii cu evreii.
Cele mai creditate invazii sunt primele douã: cea a anunakilor ºi cea a
jidovilor. Tradiþiile ºi legendele mai multor popoare vorbesc despre aceºti
oameni coborâþi din cer. Cãlugãrii irlandezi, în secolul al VII-lea e.n. au ars
10.000 de manuscrise runice pe scoarþã de mesteacãn ce cuprindeau
istoria ºi tradiþiile celþilor. Acþiunea a constituit o mare pagubã pentru istorici
ºi s-a datorat ignoranþei acestor cãlugãri (Robert Charroux - Istoria
stãpânilor lumii). Tradiþiile ºi legendele irladezilor, însã plaseazã crearea
monumentelor megalitice (pietre mari) în primele timpuri ale erei neolitice ºi
le atribuie celor douã popoare invazionare din preistorie. Irlandezii antici au
botezat cel mai vechi popor invazionar fri-bolgi ºi spun cã veniserã în Irlanda
din marele popor pelasg al hiperboreilor din Carpaþi. Aceºtia aveau un fizic
nu prea înalt ºi erau bruneþi. Comparaþia o fac cu cel de-al doilea popor
preistoric invazionar, care erau înalþi, aveau pãrul blond ºi ochi albaºtri pe
care i-au botezat dãniani sau danai (Nicolae Densuºianu-Dacia preistoricã).
În legendele poporului nostru reprezentantul uriaºilor sau a jidovilor cei înalþi
ºi bãlani este numit Ostrea Novac, împãratul jidovilor, care s-a luptat cu
balaurul ºi a tras brazda cea mare de-a lungul Europei pânã spre Asia.
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O POVESTE DESPRE JIDOVI
Bãtrânii, de obicei, povestesc nepoþilor istorii de mult petrecute, cu
mirific iz de legendã sau de mit, populate de eroi ca Iovan Iorgovan, de
haiduci ca Pintea sau Iancu Jianu, de zei, de Ilene Cosânzene, de îngeri, de
serafimi ºi heruvimi.
Cea mai fascinantã poveste din copilãrie, care mi-a rãmas întipãritã pe
filmul minþii este legenda Jidovilor.
Spre tristeþea mea, ambii bunici s-au jertfit în rãzboiul pentru întregirea
neamului (1917), sarcina de a transmite mai departe "cultura oralã"
revenind bunicelor. Ceea ce au ºi fãcut. Dânsele povesteau, noi nepoþii
ascultam cu gurile cãscate, iar dacã se plictiseau, nevinovata noastrã
curiozitate insista: „când” ºi „cum”? Rãspunsul era invariabil: "de demult, de
când e taica". Dupã aceastã "precizare", ºtiam cã nu mai are rost sã
insistãm. Când s-a întâmplat nu ºtia nici bunica. Într-o perioadã ce se
pierdea în negura vremurilor, despre care nu erau nici cãrþi scrise, perioadã
de timp când nici regii nu ºtiau carte, ba chiar dinaintea acelor vremuri uitate.
"Pe vremea când au coborât jidovii pe pãmânt, spunea mama - mare,
oamenii trãiau greu pentru cã erau mai proºti ca noi cei de azi, nu ºtiau sã
creascã animale ºi nici sã cultive pãmântul. Trãiau din vânat ºi din pescuit ºi
mâncau fructe de pãdure". ªi noi am întrebat: "cine erau Jidovii mamaie ºi
de unde au coborât?"
"Erau trimiºi de Dumnezeu sã-i ajute pe oameni. ªi au coborât, de unde
puteau coborî, de sus nu?" Logica mamei-mari era infailibilã. ªi se supãra
cã eram aºa de înguºti la minte de nu pricepem lucruri simple. Iar sus, era
clar ca „bunã ziua”, cã însemna cerul, nu un dud sau podul casei. "Acolo
trãieºte Dumnezeu cel bun, cu oastea lui de îngeri, vegheazã asupra
noastrã a pãcãtoºilor, ne apãrã ºi ne ajutã. ªi aceºti Jidovi, mai spunea
mama-mare, dupã ce ne-au ajutat (sã ne emancipãm, trebuia sã înþelegem
noi), s-au întors de unde au venit, adicã la Tatãl lor Ceresc". Eu, fiind mai
îndrãzneþ, am sãrit cu gura: "ba nu mamaie". Jidanii trãiesc ºi azi printre noi.
Nu ºtii cã eu am colegi la ºcoalã doi fraþi gemeni ? Ai lui Cotae. Sunt mai înalþi
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ca mine, blonzi amândoi ºi Tiberiu, ºi Cecilia. Mama-mare nu prea suporta
afronturi. ªi dupã o palmã corectivã peste ceafa scãfârliei mele obraznice,
zicea:
-"Mã mucosule, Jidanii sunt ovrei veniþi din Israel. ªi jidan e cuvânt
muscãlesc, nu românesc. Noi rumânii le zicem ovrei ºi sunt ca ºi noi
pãmânteni, muritori de rând. Jidovii erau mari, veniþi din cer, erau bãlai ºi cu
ochi albaºtri, mari de cãlcau din munte în munte, foarte deºtepþi ºi buni la
suflet. Pauzã pentru mamaia, nepoþii cu gura cãscatã. Ne minunam cum
de-i ºtia mama-mare aºa de bine, de parcã fãcuserã armata la cãlãraºi cu
schimbul în regiment cu tata-mare.
"Jidovii au venit fãrã femei ºi ºi-au luat neveste de aici de pe pãmânt.
Dar nu orice proastã, numai una ºi una. ªi au fãcut copii frumoºi ºi
nãzdrãvani, adevãraþi voinici. Voinicii erau conducãtorii oamenilor"
Aºa îºi termina mama-mare povestea pe care ne-o mai spusese de
zeci de ori ºi o lua de la capãt de câte ori o întrebam despre Jidovi.
M-a urmãrit povestea asta ani de zile. Înþelegeam cã erau oameni buni
la suflet, deºtepþi ºi blonzi (sau bãlai cum le zicea mama-mare), dar nu
pricepeam cât de mari puteau sã fie ca sã calce din munte în munte. ªi îºi
luau neveste dintre pãmântence, care probabil cã erau pe lângã ei niºte
piticanii. Poate cãlcatul din munte în munte era o metaforã.
Cunoºtinþele cãpãtate în anii de ºcoalã ºi informaþiile culese într-o viaþã
de om m-au ajutat sã descifrez multe enigme din perioada copilãriei. Jidovii
or fi fost percepuþi de o populaþie primitivã, de dinaintea zeilor ºi a îngerilor
biblici, ca pe niºte fãpturi supranaturale, divine, pe care Robert Charroux îi
identificã cu acei "nephilium" citaþi de evrei ºi descriºi ca giganþi, strãlucitori
ºi fãcãtori de minuni.
În fapt, ei erau probabil extratereºtri, stãpânii unor tehnologii
superioare la care noi nici astãzi încã nu am ajuns. ªi ne depãºeau ºi ca
talie. Arheologii au descoperit, de altfel, schelete umanoide de patru ºi cinci
metri. Deci nu s-au întors la Dumnezeu pentru cã nu erau îngeri ºi dacã unii
au plecat definitiv de pe pãmânt, alþii au mai murit ºi aici pe planeta noastrã,
ca sã surprindã arheologii prin talia lor. Iar acea performanþã de a cãlca din
munte în munte, poate, se datora unui aparat individual de zbor, poate
reactiv, de care a construit ºi inginerul Caprã. Talia lor deosebitã se datora
faptului cã planeta de pe care veneau ei, posibil Venus, era de dimensiuni
mai mici decât pãmântul. Ori se cunoaºte adevãrul cã gravitaþia
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influenþeazã talia. Este un raport invers proporþional: gravitaþie mare, talie
micã ºi invers. Oamenii care trãiesc la altitudini mari sunt supuºi la o
gravitaþie mai redusã, la acea înãlþime, în consecinþã sunt mai înalþi ca cei de
la ºes. Un exemplu elocvent ºi foarte cunoscut îl constituie populaþia de pe
platoul etiopian, la peste 4000 de metri altitudine.
Povestea jidovilor am întâlnit-o ulterior ºi în "Dacia Preistoricã" a lui N.
Densuºianu. Voinicii mamei-mari vor fi uriaºii amintiþi de Densuºianu. ªi mai
mult, Vechiul Testament îi consemneazã în Geneza (cap. 6-4) botezându-i
"vestiþii" viteji din vechime.
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O POVESTE DESPRE OLIMPIENI
Alte poveºti asimilate în copilãrie, cu rezonanþe istorice remarcabile ºi
cu reverberaþii în timp, au fost "Legendele Olimpului". În aceste legende se
relateazã tot felul de evenimente din viaþa cotidianã a zeilor. Evenimentele
descrise ni-i relevã destul de umani pe zei, dar naºterea lor, de regulã se
petrece în împrejurãri fabuloase, neverosimile, ca ºi natura anumitor relaþii
dintre ei. Ne sunt prezentaþi ca având însuºiri superioare celor ale
oamenilor, din toate punctele de vedere: fizic, intelectual, tehnic etc.
Nu erau îngeri în nici un caz, în societatea lor fiind prezente ºi femei. Ori
printre îngeri, parte femeiascã nu este pomenitã nici în Biblie, nici în alte
lucrãri pe teme religioase. De asemenea, în lucrarea lui Toni Victor
Moldovan „Programul Terra”, populaþia satelitului cubic era constituitã
exclusiv din indivizi printre care nu existau femei (monosexuaþi). Sã nu
uitãm cã legendele Olimpului s-au nãscut în Grecia anticã, într-o epocã
politeistã.
Zeii se împerecheau ºi cu femei de muritori, progeniturile numindu-se
semizei în prima generaþie de metiºi. Dar mai departe? De sfertozei n-am
auzit, dar se obþinea sigur o îmbunãtãþire geneticã a populaþiei viitoare,
rezultat similar cu cel obþinut ºi în cazul jidovilor din legendele românilor.
Zeii, în afara activitãþilor domestice, aveau în primul rând obligaþii "de
serviciu" pentru cã trebuia sã raporteze lui Zeus cum s-au achitat de
atribuþiile ce le aveau pe pãmânt. N-am auzit de remunerarea lor, dar când
aveau nevoie, plecau în concediu de odihnã. De exemplu, când Apollo intra
în concediu de odihnã, venea în Dacia sã se recreeze. Unii spun cã revenea
în locurile natale. Tot legendele spun cã mama lui, Latona, l-ar fi nãscut pe
acesta ºi pe sora lui geamãnã, Diana, în insula Leuce de la gurile Dunãrii
(azi insula ªerpilor).
Tot din Legendele Olimpului facem cunoºtinþã cu uriaºi, giganþi ºi titani.
Cât ar fi fabulat povestitorii, grãuntele de adevãr l-au demonstrat aceleaºi
descoperiri ale arheologilor, prin acele schelete umanoide de dimensiuni
incredibile ca ºi ale jidovilor.
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În mod sigur jidovii aveau mari experþi în geneticã oamenii de pe Nibiru
(de care vom vorbi îndatã) de asemenea. Olimpienii nu rãmân nici ei mai
prejos. Aflãm ºi la ei experimente deosebite prin care au creat hibrizi ciudaþi:
sirene, centauri, grifoni, cerberi, minotauri, inorogi, hidre etc.
Similaritãþile dintre jidovi ºi olimpieni sugereazã ideea cã ºi unii ºi alþii
erau de origine extraterestrã, erau supercivilizaþi, dar în subsidiar
sugereazã, ºi faptul cã jidovii au fost anteriori olimpienilor ºi urmãrind o
logicã simplã ºi faptul cã strãmoºii noºtri din acele vremuri au fost anteriori
grecilor antici. Poate olimpienii au fost descendenþii direcþi ai jidovilor,
plecaþi din Tracia de nord spre Elada.
Dupã pãrerea mea, miturile sunt legende învechite, iar legendele, la
rândul lor sunt istorii acoperite de un strat gros de ani. Ar fi o greºealã sã le
ignorãm sau sã le socotim simple basme pentru copii.
Insist cu încã un exemplu din legendele olimpienilor; se zice cã zeul
rãzboiului, Ares sau Marte cum l-au numit romanii mai târziu, se cam
amesteca în treburile pãmântenilor ºi mai era ºi pãrtinitor. (începuserã sã
capete pãcate pãmântene?). Când pãmântenii se rãzboiau, Ares, cu o
"sãgeatã de foc", schimba sau determina soarta bãtãliei respective, în
funcþie de anumite simpatii sau interese ale sale. Noi, cei de azi, nu prea ne
mai minunãm de macabra performanþã a lui Ares, fiind în stare sã ne
închipuim cã acesta dispunea, nu doar de o banalã mitralierã, ci chiar de o
armã laser. O asemenea armã ar impresiona ºi astãzi, teribil. Este capabilã
sã calcineze în câteva clipe mii de spadasini, arcaºi sau lãncieri. Efectul ei
psihologic este devastator. Aceastã relatare este încã o dovadã
peremptorie cã strãmoºii noºtri au fost anteriori grecilor, cum am spus ºi mai
sus, pornind de la unele considerente.
Se subînþelege cã grecii aveau o organizare socialã în care apãreau
conflicte de interese ºi aveau arme ca sã poatã purta rãzboaie.
Nu prea aveau vecini cu care sã se batã ºi atunci se bãteau între ei.
Ceva mai târziu au aflat cã sunt fraþi ºi cã unirea face puterea. Dar acesta e
alt subiect ºi nu e treaba noastrã.
Jidovii n-au întâlnit asemenea manifestãri belicoase la bãºtinaºii
cunoscuþi de ei la nordul Dunãrii de Jos, adicã la tracii unde au aterizat iniþial.
Ori nu se organizaserã în tabere cu interese ce nu se armonizau, ori, pur ºi
simplu, erau mai paºnici. Mai multe argumente conduc spre ipoteza cã
Jidovii ºi Olimpienii au avut totuºi o provenienþã comunã. Olimpienii s-au
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desprins din întreg, cum vor face ºi alte grupuri ºi, luând cu ei bãºtinaºi aleºi,
au coborât în insulele din Marea Egee ºi au edificat în timp o civilizaþie care
va fi cunoscutã ulterior drept civilizaþia Cretanã ºi apoi a Grecilor antici.
Elementul hegemon a fost sigur de partea olimpienilor având în vedere
deosebirea de limbã faþã de vecinii traci din jurul lor.
Am subliniat în alte capitole cã extratereºtrii veniþi pe Terra erau
supercivilizaþi în comparaþie cu pãmântenii din vremurile sosirii lor. Eu nu
m-am întrebat cum or fi fost priviþi pãmântenii de cãtre noii sosiþi? Ca niºte
copii retardaþi sau ca animale evoluate?
Tulburãtoare mi se pare, cam în aceeaºi epocã, relatarea din Vechiul
Testament privind pedepsirea oamenilor pentru depravarea lor în oraºele
Sodoma, Gomora, Teboim ºi Adma. Cei doi îngeri trimiºi de Dumnezeu în
acest scop l-au scos pe Lot din oraº, apreciindu-l curat, cu întreaga lui
familie ºi i-au atras atenþia sã nu priveascã înapoi (la explozie bãnuiesc). Lot
s-a conformat, a plecat cu întreaga sa familie spre Þoar care a fost scutit de
dezastru de dragul lui, apoi Dumnezeu a slobozit ploaie de pucioasã ºi foc
din cer. V-aþi gândit la un mic bombardament atomic, aºa-i? Eu la fel, dar a
fost unul bine circumscris. Soþia lui Lot nu s-a abþinut, a privit înapoi ºi s-a
prefãcut în stanã de sare, zice textul din Biblie în limba românã. Eu
presupun ca n-a fost stanã de sare, ci o coloanã de aburi, pentru cã
respectiva noþiune din ebraicã, folositã, are dublu sens ºi sare, dar ºi abur.
La Hiroºima rãmânea o patã cenuºie proiectatã pe perete.
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PRIMII EXTRATEREªTRI
Primele sugestii despre extratereºtri le aflãm chiar in Vechiul
Testament. Moise îi numeºte îngeri. Originea lor este, pur ºi simplu, în ceruri
ºi toate faptele lor sunt supravegheate de ochiul lui Dumnezeu.
În naraþiunea lui Moise, vehiculul care i-a transportat pânã la noi este
numit "slavã" sau "car de foc". Aceste care de foc erau teribil de gãlãgioase ,
în vremea aceea, strãlucitoare de nu le puteai privi ºi aterizau la oarecare
distanþã de aºezãrile umane.
E bine de reþinut cã la vremea când au venit îngerii pe pãmânt, oamenii
erau organizaþi social. Erau concentraþi chiar în oraºe ºi deci aveau un
oarecare nivel de emancipare. În Cartea lui Enoh, îngerul astronaut care i-a
iniþiat pe oameni se numea Azazel. Gãsim în Biblie ºi informaþia cã Sfântul
Ilie a fost luat în "slava" îngerilor ºi plimbat demonstrativ prin cer ºi în jurul
pãmântului. Se pare cã în final nici nu l-au mai adus înapoi pe Terra. Poate
l-au pãstrat în cer (!) - pe planeta lor - sã comunice în fonie liberã cu
pãmântenii, (care nu puteau comunica mental cu extratereºtrii), prin staþia
de radio numitã în Biblie "chivot".
Fãrã a forþa lucrurile prea mult, gãsim destule asemãnãri ca scop ºi
fapte la aceºti îngeri, cu zeii din Legendele Olimpului ºi cu Jidovii din
legendele românilor. Nu vi se pare cumva? Numai cã în funcþie de nivelul de
emancipare al bãºtinaºilor, au fost posteriori lui Anu, jidovilor ºi zeilor
olimpieni. În concluzie, au fost ultimii musafiri de pe Terra recunoscuþi într-o
lucrare consideratã mai în toatã lumea de azi-Biblia. Aici are loc ºi ideea cã
extratereºtri au venit în momente diferite ºi din locuri diferite: de pe acea
ipoteticã planetã Nibiru, din Aldebaran sau din Pleiade (constelaþia Taur),
poate de pe Sirius cum susþin Dogonii, sau de pe Venus.
Ori de unde vor fi venit, se confirmã ipoteza geneticienilor cã genomul
este universal. Dumnezeu l-a fãcut pe om dupã chipul ºi asemãnarea sa.
Dar în mod sigur n-a fãcut om doar pe planeta noastrã, în urmã cu cinci mii
cinci sute ºi opt ani înainte de Hristos, cum ne spune Vechiul Testament.
Fiind stãpânul întregului Univers, a mai populat cu fiinþe raþionale ºi alte
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planete ºi în momente diferite. În mod sigur ºi pe aceia i-a fãcut tot dupã
chipul ºi asemãnarea sa, poate cu mici diferenþe neesenþiale.
La întrebarea unui reporter „dacã suntem unici în Univers”, Dumitru
Prunariu, astronautul nostru, a rãspuns cã dupã opinia sa "nu".
De curând a apãrut în librãrii o lucrare semnatã de Cristian Crãiþã
"Marile mistere ale piramidei oculte". Piramida ocultã nu prea m-a interesat dacã tot este ocultã. Dar autorul vorbeºte ºi el, despre niºte extratereºtri
veniþi pe Terra în calitate de cuceritori ºi cu scopul de a exploata resursele
minerale locale. În aceastã variantã, iatã ºi extratereºtri mercantili.
Originea lor era planeta Nibiru (nu ni se spune din ce sistem planetar),
care în periplul ei cosmic se apropia periodic de Terra.
Probabil ºi Universul era cândva mai concentrat, deci distanþele între
diferite planete erau mai mici. Astãzi este stabilit de cãtre astronomi cã
Universul este într-o continuã expansiune ºi acea planetã probabil s-a
depãrtat de noi sau, cine ºtie, o fi sucombat.
Revenind, Nibiru era condusã de un lider unic, pe nume Anu, iar supuºii
se numeau anunaki. Cum ºi savanþii noºtri de astãzi viseazã sa cucereascã
cosmosul, nu ne poate surprinde actul lui Anu de a veni pe Terra din moment
ce tehnologia la care ajunseserã i-a permis.
ªi se spune cã a venit cu trei copii ai sãi: doi bãieþi, Enki ºi Enlil, ºi o fatã,
Sud Ninharºag, care sã îl ajute.
Aceºti extratereºtri, cum spuneam, erau interesaþi sã exploateze
resursele minerale ale pãmântului, mai precis aurul. Vechimea exploatãrilor
miniere, în diferite colþuri ale lumii, fac ipoteza plauzibilã. Forþa de muncã
necesarã pentru aceste activitãþi trudnice era însã insuficientã pe plan local
(printre primitivii din grotele Terrei) ºi faþã de aceastã situaþie, prin manipulãri
genetice asupra maimuþelor antropoide din care Enki ºi sora sa Sud, mari
specialiºti în inginerie geneticã, ar fi completat necesarul. Poate fosilele
acestor hibrizi sã fie socotite ale acelui homo ergastus.
În lucrarea amintitã nu se vorbeºte nimic despre data când au venit Anu
cu anunakii sãi, nici despre perioada petrecutã pe planeta noastrã, nici alte
detalii. Aºa ca rãmâne foarte mult loc pentru tot felul de speculaþii. Pentru cã
e de mirare sã nu fi rãmas în urmã nici un semn al trecerii lor pe aici.
Lucrarea domnului Cristian Crãiþã nu este unica lucrare în care se
vorbeºte despre anunaki,dar în oricare alta, subiectul este tratat cu destul
de multã parcimonie.
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Aceastã poveste cu planeta NIBIRU, despre care astronomii nu au
vorbit prin lucrãrile de specialitate, ridicã foarte multe semne de întrebare.
Prima ar fi chiar aceea a existentei proprii.
Dupã ce anunakii au ajuns la dezinteres pentru planeta noastrã, vor fi
plecat definitiv? Si din acei oameni primitivi, care s-au mixat cu anunaki ºi
din maimuþele umanizate prin inginerie geneticã sã se fi dezvoltat omenirea
actualã?
Este adevãrat cã s-au descoperit prin Africa de Sud (unde anunakii au
exploatat subsolul) niºte mine foarte vechi ºi prin ele rãmãºiþe ale unor
utilaje ciudate, aparate ºi scule foarte vechi, urme ale unei probabile
centrale atomo-electrice subterane, dar nici o "capsulã a timpului" sau ceva
similar care sã reziste mileniilor? În ce vremuri o fi avut loc evenimentul?
Geologii estimeazã vârsta pãmântului la circa patru miliarde ºi
jumãtate de ani actuali. Este o cifrã ameþitoare, greu de înþeles pentru o
fiinþã raþionalã care trãieºte o sutã ºi ceva de ani cel mult. Aceastã fiinþã
raþionalã are însã niºte calitãþi fantastice. Printre acestea, de un real folos uneori vital - îi este curiozitatea ºi rãbdarea. A cãutat ºi în timp a gãsit ºi a
inventat metode de cercetare, inclusiv a vârstei fosilelor ºi a straturilor
geologice. Nãzdrãvanul izotop C-14 al carbonului are totuºi niºte limite,
devenind inoperabil la vechimi ce depãºesc imaginaþia. Multe piese din
"biblioteca liticã" se încadreazã într-o probabilitate foarte largã.
Dar sã mai trecem în revistã ºi un alt mit foarte interesant. În Republica
Mali din Africa occidentalã trãieºte un trib numit DOGONI. Din miturile lor,
transmise din generaþie în generaþie, din timpuri imemoriale, se spune cã
primele lor origini nu sunt pe Terra, ci cã strãmoºii lor i-au adus aici din
cosmos ºi „mai precis” de pe planeta SIRIUS, la o datã dinaintea istoriei
scrise. Astronomii noºtri susþin cã Sirius este o stea dublã, botezându-le A ºi
B. Dogonii susþin cã Sirius A este Soarele ºi Sirius B planeta de unde au
venit strã-strãbunicii lor(în pragul extincþiei vieþii de acolo!).
Când Universul era mai concentrat, în miºcarea lui cosmicã, este
posibil ca sistemul planetar Sirius sã fi trecut prin apropierea sistemului
Solar ºi sã ofere oportunitatea sirienilor supercivilizaþi sã transplanteze viaþa
raþionalã ºi pe planeta noastrã.
Aceasta cred cã a fost civilizaþia anterioarã civilizaþiei actuale. Nu avem
informaþii la ce grad de dezvoltare vor fi ajuns la momentul în care au fost
ºterºi de pe faþa pãmântului, dar acel moment a fost sigur un cataclism
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planetar teribil. Acel cataclism a scufundat Atlantida ºi continentul Mu sau
Pacifica. În urma lui au rãmas la suprafaþã cele mai înalte vârfuri ale
continentului Mu în Pacific, constituind azi Micronezia ºi Polinezia, iar in
Atlantic vestigii ale Atlantidei sã fie insulele Azore, Canare ºi alte câteva.
Foºtii munþi se aflã pe fundul oceanelor, identificaþi de curioºi ca Jean Yves
Coustou. Au fost filmate resturi de construcþii, coloane sculptate în piatrã,
urme de ºenile (de utilaje grele probabil) ºi altele.
Nimic nu mã împiedicã sã presupun ca populaþia respectivei civilizaþii a
Atlantidei era o populaþie neagrã, deoarece fostul continent se învecina
intim cu actuala Africã, supoziþie potenþatã ºi de legenda dogonilor cu
originea lor extraterestrã.
Supravieþuitorii acestei populaþii au rezistat în timp ca ºi în alte zone ale
pãmântului prin cavitãþile ºi culoarele subterane ale înãlþimilor care nu au
fost acoperite de ape.
La reluarea vieþii la "lumina soarelui", acesti supravieþuitori prin
regresie erau deja în "epoca de piatrã" dupã sute de mii de ani trãiþi cu
vieþuitoarele cavernicole ºi reduºi la stadiul de troglodiþi.
Mi s-a pus întrebarea cum pot crede teoria privind degradarea unui om
civilizat, înapoi spre primitivism? Dar nu este vorba despre un om ca individ,
ci este vorba despre omul care prin descendenþi trebuia sã traverseze prin
generaþii succesive perioade de timp îndelungate. Ceea ce este cu totul
altceva. Iar rãspunsul este simplu. Dacã un anumit nivel tehnologic sau de
civilizaþie nu este întreþinut, dacã nu mai existã un progres ºtiinþific, câteva
generaþii poate mai pãstreazã amintiri din ce a fost odatã, dar sute de
generaþii, imposibil.
De altfel, întâmplãtor, am gãsit un rãspuns genial la aceastã întrebare
la savantul Albert Einstein.
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RELATÃRI DIN PRESÃ
Într-un ziar din Chicago, în septembrie 1946, a fost publicat un interviu
luat de fostul mare reporter de rãzboi Walter Lippmann lui Albert Einstein,
savantul cu contribuþii la crearea bombei atomice.
W.L. -Domnule Einstein, a avut loc primul bombardament atomic. Cu
ce arme credeþi ca se vor lupta oamenii în cel de al treilea rãzboi mondial?
A.E. - Tinere, n-aº putea sã-þi spun cu ce arme se vor lupta oamenii în al
treilea rãzboi mondial, dar, dacã acesta va avea loc, te pot asigura cã în al
patrulea conflict mondial, se vor bate cu bâta ºi eventual cu arcul!
Mai îndrãzneºte cineva sã mai comenteze ceva? E prea relevant.
Oamenii de ºtiinþã au bãnuit din vechime cã multe din secretele Terrei
sunt ascunse în scoarþa solului, nu doar prin subsolurile piramidelor,
ziguratelor sau tumulelor. Prin sãpãturi, chiar ºi în alte locuri, arheologii, de
profesie sau amatori împãtimiti au descoperit un volum mare din vestigiile
istoriei pe care le-au fãcut cunoscute în presa vremii sau în reviste de
specialitate. În acest fel s-a descoperit, spre exemplificare, cetatea TROIA
(ILION), celebrã prin istoria revelatã, de cãtre arheologul autodidact Henrich
Schliemann ºi W. Dopfeld, pe la mijlocul secolului al XIX-lea.
În anii 1980, Carl Baugh a gãsit în Texas, alãturi de urme de dinozauri,
vechi de l00 milioane de ani, urme de paºi omeneºti identice cu ale omului
zilelor noastre:
La Dorchester (Massachusetts) s-a gãsit un vas metalic decorat cu
motive florale încrustate cu argint în structurile stâncoase precambriene
vechi de 600 de milioane de ani.
Minerii sud-africani au gãsit sfere metalice fãcute de mânã de om. Din
punct de vedere geologic, au trei miliarde de ani vechime. Într-una din
aceste mine, niºte forme pietrificate le-a sugerat ideea cã sunt vestigii ale
unor foste instalaþii dintr-o centralã atomicã.
Sub nisipurile sumeriene (actualul Irak), a fost descoperitã o
"bibliotecã" formatã din plãcuþe de pãmânt ars, într-un volum imens. Peste
70.000 de plãcuþe. Textele traduse au bulversat lumea ºtiinþificã rãsturnând
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multe tabu-uri. Doar legenda lui Ghilgameº ºi codul lui Hamurabi, cel cu 282
paragrafe, sunt suficiente sã tulbure liniºtea celor ce doreau sã ascundã
istoria veche ºi adevãratã a omenirii.
O altã ºtire care a tulburat liniºtea celor ce þin sub obroc adevãrurile
iniþiale ºi care a provocat mari valuri în lumea ºtiinþificã a fost aceea privind
descoperirea plãcuþelor ceramice de la Tãrtãria, de lângã Arad, în România.
Aceste trei plãcuþe de lut ars, mai vechi cu 1000 - 1500 de ani decât
plãcuþele sumeriene, au lãmurit ºi enigma perfecþionãrii scrisului sumerian.
Perfecþionarea se fãcuse tot în Carpaþi în ecartul de 1000 -1500 de ani,
diferenþa de vechime între Sumer ºi Tãrtãria. Vom reveni.
Revista „formula AS” din 10-17 Decembrie 2001 publicã un interviu luat
profesorului Nicolae Ursulescu de la Facultatea de Istorie de la Iaºi care a
prezentat la Congresul European de la Liege lucrarea „Folosirea
numerologiei, în epoca preistoricã”. Argumentele care au surprins prin
ineditul lor au fost: descoperirea tezaurului de la Isaiia (lângã Huºi, pe malul
Prutului) constituit din 21 de statuete cu siluete feminine, împreunã cu alte
21 de simboluri masculine ºi 42 de sfere, simbolizând unitatea dintre
masculin ºi feminin. Anterior mai fuseserã descoperite la Poduri în judeþul
Bacãu (la 170 km de Isaiia) ºi la Sabatinovsca în Ucraina(la peste 400km de
Isaiia), alte douã asemenea tezaure constituite din 21 de simboluri feminine
ºi 21 de simboluri masculine, dovadã certã cã nu este simplã coincidenþã, ci
dovezi clare ale unor valenþe spirituale universale la o civilizaþie consideratã
primitivã. Cifra 21 înseamnã în fapt 7 luat de 3 ori (trinitatea), care e un
simbol viu ºi în creºtinism.
Ziarul "România Liberã" din 27.06 1983 a anunþat descoperirea fosilei
"omului de Orce" în Spania, cu o vechime estimatã la 900.000 pânã la
1.600.000 de ani. Acelaºi ziar, dar din data de 07.06.1994, preia din ziarul
englez "The Times" ºtirea despre omul de Boxgrave cu o vechime de doar
500.000 de ani. În þara noastrã, arheologul C.S. Nicolãescu Plopºor gãseºte
în judeþul Vâlcea, satul Tetoiu (în valea lui Grãunceanu), omul de Bugiuleºti
cu o vechime de 1.800.000 - 2.000.000 de ani.
Pe mulajele descoperite în 1984 în RSS Turkmenia s-au gãsit
imprimate în calcar amprente ale unei specii de dinozauri ºi alãturi ºi urme
lãsate de picioarele goale ale unui homo sapiens. Vechimea estimatã, este
de 150 de milioane de ani. Un orificiu perfect rotund strãpunge partea
stângã a unei þeste umane descoperitã într-o peºterã din Zambia, veche de
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40.000 de ani, expusã azi la Muzeul de istorie naturalã din Londra. Mã
opresc doar la aceste câteva exemple, subiectul fiind deja destul de bine
cunoscut de cãtre populaþia actualã.
Aceastã trecere în revistã a câtorva exemple de fosile nu fac altceva
decât sã confirme ciclicitatea civilizaþiilor pe planeta noastrã. Mai devreme
v-am vorbit de "zilele lui Brahma" care ilustreazã aceeaºi idee.N-avem nici o
speranþã sã gãsim dovezi certe despre ele.
Robert Charroux afirmã în "Istoria stãpânilor lumii" cã primii oameni au
apãrut pe pãmânt acum circa 12.000 de ani. Afirmaþia este elipticã, din
moment ce nu ne spune în ce loc de pe pãmânt anume ºi, mai ales, nu
precizeazã cã este vorba de actuala civilizaþie, deci este istoria stãpânilor
lumii acesteia, actualã.
Vom mai aborda în capitolele urmãtoare idei despre civilizaþiile
anterioare nouã, vom mai aborda ºi disputa dintre creaþioniºti ºi evoluþioniºti
pe tema apariþiei vieþii ºi a omului pe pãmânt. Precis ne vom mai ocupa de
subiecte din paleoarheologie ºi din arheologia submarinã care aduc mereu
noutãþi din tainele acestei planete.
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CIVILIZAÞIA ACTUALÃ
Civilizaþia actualã se naºte aºadar dupã glaciaþia a IV-a (Würm), cam
cu 10.000 de ani înainte de Hristos, dupã mai mulþi autori, printre care ºi
francezul Robert Charroux (Istoria stãpânilor lumii-op. cit.). Nu prea se
spune însã, în ce loc anume. Este posibil sã se fi produs în mai multe locuri.
Douã versiuni sunt mai frecvent sugerate: Asia ºi Europa. Pe baza probelor
arheologice majoritatea istoricilor sunt de acord cã civilizaþia balcanilor este
anterioarã celei din Asia. Deci în Asia, nu.
Iniþial, destul de timid au ieºit din peºterile ºi cavernele munþilor,
animalele, instinctul ºi simþurile lor anunþându-le cã la suprafaþa solului sub
soare, flora a reuºit sã izbucneascã. Omul a ieºit ultimul sau printre ultimele.
De ce? Ca entitate biologicã, omul este un animal slab printre celelalte
animale, destul de vulnerabil, mai ales ca forþã fizicã, chiar psihicã, deci ca
rezistenþã în general. Ca sã poatã supravieþui, Dumnezeu, în cereasca sa
prevedere ºi bunãtate, i-a dat raþiune. Inteligenþã la diferite niveluri întâlnim
ºi la animale, altfel nu puteau fi domesticite ºi dresate, dar raþiunea este
calitatea extraordinarã care l-a luat pe om de jos ºi l-a cocoþat în vârful scãrii
zoologice, deasupra leului, mastodonþilor, dinozaurilor, cetaceelor marine
etc., deci superioare din punct de vedere fizic omului.
Pe baza unui important volum de dovezi arheologice, locul unde apar
primele semne ale reînvierii actualei civilizaþii este Europa anticã ºi mai
precis în centrul geografic aproximativ, plasat în arealul munþilor Apuseni,
deci în Carpaþii din actuala Românie. De ce aici? Orice rãspuns încã este
discutabil pentru cã ºtiinþa e definitã de o rigoare strictã care cere argumente
ºi dovezi certe, verificabile. Unele dovezi le-au gãsit geologii care afirmã cã
primul areal eliberat de sub gheþuri a fost cel din actualii munþi Apuseni.
Gradul lor de tocire ºi vechimea morenelor sunt argumentele care dau credit
ipotezei. (În replicã, cele mai tinere morene se aflã în zona populatã astãzi
de germani). Se mai afirmã cã brâul pãmântului, ecuatorul, era atunci plasat
mai sus ca astãzi, deci ºi polul nord era altundeva. Poate din acele vremuri a
rãmas pe la noi feriga, ca o fosilã vegetalã vie (poate în acele vremuri era cel
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puþin arbust dacã nu copac).
Omul a reapãrut neapãrat în zone mai înalte, deci la munte, deoarece
în zonele mai joase de câmpie se acumula apa rezultatã din topirea
gheþurilor. Se ºtie de-acum cã în Câmpia Românã (în epopeea lui
Ghilgameº este numitã Câmpia Sacrã), în bazinul Dunãrii de jos a existat
cândva marea Sarmatã,ca o prelungire a pontului Euxin ºi a Mãrii Caspice,
iar lacul Balaton din Ungaria este o rãmãºiþã a fostei mãri Panonice, care în
timp s-a drenat în Marea Adriaticã.
Simt nevoia sã insist cu câteva detalii. În mod logic aºa cum apa a
reuºit sã taie Carpaþii la Cazane pentru a face o Dunãre unicã din cele douã
sau trei iniþiale, tot apa a creat ieºirea prin Gibraltar a Mãrii Mediterane spre
Atlantic, ca ºi scurgerea prin Bosfor ºi Dardanele a Mãrii Negre spre Marea
Mediteranã. Înaintea acestor evenimente, nivelul apelor interioare era mai
sus decât nivelul oceanului planetar. Ori prin aceste uperturi ale masivelor
de piatrã, pe principiul vaselor comunicante ºi apele interioare coboarã la
nivelul oceanului planetar. Ca o consecinþã practicã este posibilã
construirea canalelor de comunicare navalã Suez ºi Panama, de exemplu.
Consecutiv fenomenului se creeazã un spor de uscat, crescând suprafaþa
continentelor. Într-un târziu, de nevoie, oamenii înºiºi au extins în mod
artificial suprafaþa folosibilã ºi nu neapãrat prin construcþia de locuinþe
lacustre, ci rãpind uscatul de sub ape prin îndiguiri. Sunt foarte cunoscute
numitele „poldere” realizate de harnicii olandezi. În plus, nu trebuie sã uitãm
cã mai tot sudul României este situat la o altitudine ce variazã în jurul a 50 de
metri deasupra nivelului mãrii, iar la nivel global, asemenea zone sunt
nenumãrate.
Treptat, populaþia a extins spaþiul ocupat coborând din munte la
câmpie. Nici nu e cazul sã argumentez. Dar pun o întrebare retoricã. Sudul
României de azi se numeºte, dupã tradiþie Muntenia. Oare de ce? Pentru cã
a fost populatã, atunci când a fost posibil, cu oameni coborâþi de la munte.
Ori nu spunem noi oamenilor de la munte munteni? Ba da, aºa le spunem.
Cum s-a nãscut toponimia? Simplu: adjectivând substantive comune sau
proprii. Olteanu provine de pe 0lt, Mureºan de pe Mureº, Deleanu de pe
deal, Ungureanu din Ungaria, Rusu din Rusia, iar Croitoru, Cârciumaru ºi
atâtea altele, de la respectivele profesii. Quod erat demonstrandum.
Ca sã nu credeþi cã fabulez, în acest segment al povestirii mele, vã rog
dragi cititori sã consultaþi "Dacia preistoricã" a lui Nicolae Densuºianu,
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"Secretele Terrei" scriere a lui Eugen Delcea ºi Paul Lazãr Tonciulescu, mari
împãtimiþi ai istoriei fabuloase a românilor, ca ºi alte lucrãri ale unor autori
români ºi strãini. Nicolae Iorga spunea cã, dacã ne vom pierde istoria ºi
credinþa, riscãm sã dispãrem ca neam. Nu este de prisos sã vã amintesc
faptul cã avem neprieteni în jurul nostru care s-ar bucura sã se întâmple
acest dezastru, ba chiar îl doresc ºi, sã mã ierte Dumnezeu dacã îi bãnuiesc
cã acþioneazã în acest sens.
ªi încã ceva deosebit de important. Transmiteþi urmaºilor
dumneavoastrã pasiunea pentru istoria neamului. Toþi înaintaºii noºtri, din
cele mai vechi timpuri, n-au pregetat s-o facã. Sã ne ridicãm ºi noi,
generaþiile actuale, la înãlþimea moralã a acelor înaintaºi, nemuritori în
memoria românilor. Sã-i cinstim prin conduita noastrã, asigurând ºi viitorul
urmaºilor noºtri.
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INSULA NAÞIUNILOR
Repet afirmaþia cã civilizaþia actualã a luat startul din munþii Apuseni.
Prima populaþie a fost numitã de cãtre istorici, PELASGI. În susþinerea
acestei afirmaþii amintesc cã prin deceniul trei al secolului al XIX-lea un
înþelept indian, Sadhu Sundar Sing, spunea cã civilizaþia europeanã a pornit
din Carpaþi. Nu am aflat sã îl fi contrazis cineva pânã astãzi.
Grecii antici, poate anteriori lui Homer, Hesiod ºi Herodot, când
vorbeau de þinuturile de la nordul Dunãrii de Jos, calificau acest areal "Tara
Zeilor" ºi raiul pe pãmânt. Har deal, în limba vechilor daci, însemna Casa
Domnului. Mult mai târziu se spune cã Dumnezeu, ca rãsplatã pentru
naºterea lui Iisus, a fãcut cadou fecioarei Maria acest areal, de atunci þara
noastrã fiind botezatã "Grãdina Maicii Domnului". Aºa a calificat-o ºi Papa
Ioan Paul al II-lea cu ocazia vizitei sale la Bucureºti în 1999.
În fine, dar nu în ultimul rând, Moise, cel care a avut cea mai
substanþialã contribuþie la redactarea Vechiului Testament, boteza aceastã
regiune ca "Insula Naþiunilor". Deci recunoºtea, în subsidiar, cã aici se
nãscuserã primii germeni ai multor naþiuni. ªi dacã citiþi mai atent Cartea
Cãrþilor, veþi afla cã printre urmaºii lui Sem (unul din fii lui Noe), este un
oarecare Peleg, nãscut din Eber. Fãrã un efort prea mare de imaginaþie,
Peleg poate sã fie presupusul pãrinte al pelasgilor. Moise, în vremea lui, era
mult mai aproape de adevãrurile iniþiale ºi precis cunoºtea conþinutul
"Istoriei Fenicienilor", scrisã de Sanchoniathon acum circa 4000 de ani, pe
baza adevãrurilor iniþiale.
În istoria anticã a multor popoare veþi gãsi ca ipotezã a originii
strãmoºilor lor ideea cã au venit din vestul Europei din zonele muntoase.
Istoricii din era noastrã simþind nevoia sã înceapã cu începutul ºi fãrã a
preciza pe ce se bazeazã, localizeazã pe undeva "începutul". Spre
exemplu, un istoric american, Samuel N. Kramer, face afirmaþia cã istoria
omului începe în Sumer. Dar, un autor olandez, Siegfried Oertwig, în
lucrarea "Cãlãtorie prin oraºe dispãrute" (Ed. ªtiinþificã - Buc.l966), îl
citeazã, dar pune o întrebare pertinentã: "de unde vor fi imigrat sumerienii?"
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Dupã descoperirea "bibliotecii din nisip" cu cele peste 70 de mii de tãbliþe
ceramice, în textele descifrate, printre care ºi legenda lui Ghilgameº, s-a
aflat cã sumerienii înºiºi îºi spuneau "capete negre" ºi susþineau cã au
coborât din munþi, fãrã a preciza din care.
În operele grecilor antici, Babilonul sumerian mai era numit ºi oraºul lui
Anu ºi Bal, iar sumerienii venerau pe zeul care i-a adus în zona Tigrului ºi
Eufratului, pe nume Marduk, un urmaº în linie dreaptã al lui Anu. Vã
spuneam în alt capitol cã Anu, venit din planeta Nibiru, a aterizat în munþii
Apuseni. De altfel, în capitolele urmãtoare ne vom mai întâlni cu Anu ºi cu
acele capete negre care vor da arabilor chipul oacheº ºi pãrul negru. Nu
doar sumerienii, ci ºi fenicienii, asirienii ºi chiar egiptenii bãnuiesc originea
strãmoºilor ºi a zeilor lor din acea insulã a naþiunilor pomenitã de Moise.
O afirmaþie ºi mai îndrãzneaþã este aceea cã ºi inzii, adicã populaþia
Indiei de astãzi, au ajuns pe valea Gangelui ºi a Indusului cel sfânt, venind
tot dintr-o regiune muntoasã din vestul continentului european. E adevãrat
cã, astãzi, munþii Apuseni nu sunt în vestul Europei, dar pe vremea aceea,
orizontul geografic avea alte coordonate.
Cele mai vechi scrieri hinduse sunt "Vedele" ºi sunt scrise în limba
sanscritã, limbã sfântã, adusã de cãtre zeii din ceruri, interzisã vulgului. Un
lingvist francez, Eugen Bournouf, citat de Dr. Nicolae Lupu în lucrarea
"Originea românilor" , a fãcut studii ale acestei limbi în comparaþie cu alte
limbi ale lumii. Ca rezultat al muncii sale a editat la Paris un dicþionar al limbii
sanscrite. Lingviºtii noºtri probabil au cunoºtinþã de acest dicþionar, dar se
pare ca nu le-a trezit un interes prea mare sau li s-a sugerat sã-l ignore.
Motivul poate a fost faptul cã spre bucuria românilor, E. Bournouf a gãsit cel
mai important fond de cuvinte din sanscritã, în limba românã. Peste 700 de
cuvinte.
Este tulburãtoare ipoteza cã limba sfântã s-a nãscut tot în Carpaþi, deºi
n-ar fi ilogic, din moment ce tãbliþele de la Tãrtãria, fiind mai vechi cu l000 l500 de ani decât cele sumeriene, demonstreazã cu prisosinþã cã ºi limba
s-a nãscut tot unde s-au nãscut ºi primii oameni adicã în Insula Naþiunilor, iar
scrierea nu precede, ci este consecutivã unei limbi vorbite. Aceastã ipotezã
asociatã cu capetele negre, care au dat nuanþa pielii tipicã indienilor, te face
sã bãnuieºti cã strãmoºii lor au avut originea tot în "Insula Naþiunilor".
Între arabii ºi indienii de azi este totuºi o diferenþã semnificativã de
pigmentare, dar acelaºi S.Oertwig afirmã cã sumerienii au gãsit între Tigru
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ºi Eufrat, la sosirea lor, o populaþie rusticã cu un mod de viaþã rudimentar pe
care i-au fãcut sclavii lor. De aici se poate subînþelege cã populaþiile care au
emigrat din arealul iniþial au gãsit în noua locaþie unde s-au stabilit, oameni
cu un nivel cultural precar, adicã niºte primitivi, ºi pe parcursul a zeci de
secole s-au mixat, rezultând naþiunile actuale cu caracteristicile cunoscute
astãzi.
De altfel, Cristian Crãiþã în lucrarea "Marile mistere ale piramidei
oculte" ne anunþã cã Sumerul a apãrut cu circa 3600 de ani înainte de
Hristos, Egiptul pe la anul 3100, iar India pe la anul 2800.
Atlanþii din civilizaþia anterioarã erau din rasa neagrã. Tribul
DOGONILOR din Republica Mali susþin, pe baza legendelor proprii, cã
strãmoºii lor i-au adus pe Terra din sistemul solar Sirius în vremuri foarte
vechi. Apelând la toponomasticã, putem bãnui cã denumirile de asirieni,
asiro-babilonieni, chiar sirieni sunt denumiri inspirate din aceste legende.
Populaþia neagrã nu cred cã a existat în exclusivitate pe Atlantida, ci ºi pe
Atlantida, în afarã de Africa ºi Eurasia. În mod firesc populaþia era extinsã pe
un areal mult mai larg ºi în primul rând în zonele învecinate. Deci n-au
dispãrut toþi prin înec. Cei din zonele care nu s-au scufundat au supravieþuit,
dar condiþiile grele create de o climã ostilã i-au împuþinat ºi mai mult, iar
viitorul fãrã orizont a condiþionat o importantã degradare a lor în toate
planurile.
În urmã cu 12.000 de ani, când se presupune cã a luat startul civilizaþia
actualã, oamenii erau într-un stadiu de primitivism aproape animalic sau
cum spune eufemistic S.Oertwig, cu un mod de viaþã rudimentar. Pe aceste
subiecte, extratereºtrii supercivilizaþi au acþionat ca sã reconstruiascã o
lume nouã. Probabil cã primii extratereºtri au venit de pe planeta Nibiru ºi au
început opera de regenerare a vieþii pe Terra în munþii Apuseni. Humanoizii
ieºiþi din cavernele pãmântului este foarte posibil sã fi fost negri, ca ºi
atlanþii, strãmoºii lor. În acest fel se poate justifica presupunerea cã
simbolurile Adam ºi Eva, creatorii biblici ai omenirii, sã fi fost negri. În mod
logic, oamenii aduºi de Anu erau de rasã albã, ca ºi urmãtorii extratereºtri ce
vor mai veni, astfel, prin mixare, gradul de pigmentare s-a diminuat treptat în
generaþiile urmãtoare, pe parcursul a ºase-ºapte mii de ani. E posibil ca din
Anunaki exclusiv sã se fi dezvoltat în sine o populaþie albã ºi prin nivelul
intelectual superior sã fi avut ºansa unei înmulþiri demografice accentuate în
raport cu metiºii. Oricum, dintre aceºtia s-au recrutat liderii grupurilor de
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oameni din acele timpuri. Aceastã discriminare i-ar fi dat ºansa lui Moise sã
facã, în Biblie, o separare între fii omului (bãºtinaºii ºi metiºii) ºi fii Domnului
(urmaºii puri ai extratereºtrilor veniþi din cer).
Culoarea neagrã, de altfel, are o rezonanþã interesantã în memoria
colectivã a românilor. Acest fapt mã duce cu gândul la o speculaþie geneticã
în primul rând: civilizaþia anterioarã cataclismului planetar, care a scufundat
cele douã continente, a fost populatã cu oameni de rasã neagrã (vezi
legendele Dogonilor), iar supravieþuitorii, în mod firesc, vor fi fost negri.
Specialiºtii americani, folosind maºina care citeºte amprente din ADN-ul
mitocondrial (PCR), au decelat în ADN-ul românilor gene primare ca ºi la
populaþiile negre din Africa. Extratereºtrii însã erau albi ºi prin mixare, peste
un numãr mare de generaþii, actuala populaþie europeanã s-a albit. Mai ales
dupã venirea celui de al doilea val de extratereºtri care erau tot albi, jidovii
(venusienii), cei ce vor crea triburile celþilor.
Dupã ºtiinþa geneticienilor, negrul este dominant. Oamenii, în general,
ºtiu cã mulþi copii se nasc blonzi (influenþa extraterestrã), însã puþini îºi pot
explica de ce dupã 7-8 sau 10 ani de viaþã, aceºti copii ajung ºi rãmân ºateni
pentru tot restul vieþii.
Un alt gând care m-a tulburat, mi l-a sugerat doamna profesoarã Maria
Ciornei de la Suceava. Dânsa aminteºte, într-un articol (revista "Dacia
magazin" Nr.18/2004), cã stemele Principatelor Române conþineau pe
vremuri simboluri de culoare neagrã. Concret, Muntenia avea în stemã trei
capete de negri, iar Moldova avea douã chei încruciºate, având fiecare la
mâner câte douã capete de negri. De ce specialiºtii noºtri în heraldicã or fi
renunþat la acele simboluri, nu se ºtie. Cum de altfel nu înþeleg de ce fostul
simbol reprezentat de pasãrea Phoenix a ajuns vultur ºi i s-a mai pus ºi o
cruce în cioc. Subiect de meditaþie sau de studiu.
În vechime, simbolistica era mult mai importantã ca astãzi în cultura
oamenilor. Ici colo mai întâlnim pasionaþi care amintesc vechi simboluri, azi
uitate. Doctor N. Sãvescu în lucrarea "Noi nu suntem urmaºii Romei",
aminteºte câteva cinstind memoria strãbunilor. Printre ele meritã sã fie
trecut în revistã simbolul apei (o linie dublã ondulatã), care semnificã
perenitatea, curgerea neîntreruptã. Alãturi de spirala dacicã, de
pentagrama magicã, ºi zvastica, semn al eternitãþii, fãcea parte din
simbolistica pelasgilor carpato-danubieni-arieni. Aceste simboluri, dãinuind
din vremea pelasgilor, nu surprind prin vechime ºi pot sugera originea chiar
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extraterestrã, cosmicã, ca ºi o parte a limbii, a scrisului ºi a altor elemente
culturale aduse de extratereºtri.
Faptul cã parte din simboluri le gãsim astãzi la alte popoare nu trebuie
sã ne supere sau sã ne deranjeze chiar dacã la noi au fost uitate. Era logic
populaþia care a iradiat sã fi luat cu ea, limba, tradiþii, religie ºi simboluri.
Supãrãtor este faptul cã simbolul eternitãþii, dupã ce a trecut prin Orient, a
ajuns sã fie folosit, cu aceeaºi semnificaþie a eternitãþii, ca cel mai urât
simbol când a ajuns sã ºi-l însuºeascã Hitler.
Doamna profesoarã Maria Ciornei face ºi o prezentare deosebitã a
faptului cã Tarabostes ºi Basarab, conþin particula "arab" care este sinonim
cu negru în limba românilor. Creºterea demograficã a impus prima iradiere
cãtre alte zone, înainte de a sosi alþi extratereºtri. Cei mai îndrãzneþi,
moºtenind ºi spiritul de pionieri de la anunaki, s-au orientat cãtre toate
zãrile. Primii aventurieri aveau încã destulã melaninã în piele la acea datã ºi
înmulþirea în sine s-a fãcut fãrã alte intervenþii. Aºa se poate explica
pigmentarea de azi a indienilor, uºoara pigmentare a arabilor, dar ºi
pigmentarea cunoscutã a populaþiei de rudari din þara noastrã. Aceºtia au
fost cei mai conservatori urmaºi ai pelasgilor despre care literatura grecilor
antici avea urmãtoarea descriere: „o rasã de oameni cu un colorit negricios
sau arºi de soare” (N. Densuºianu op. cit.). Rudarii noºtri nu sunt þigani.
Dealtfel, nici toþi þiganii nu sunt coloraþi. Tradiþia rudarilor spune cã sunt
urmaºi ai dacilor liberi care au refuzat mixarea cu romanii cuceritori, din
mândrie, dar ºi din cauza religiei care le cerea sã-ºi pãstreze puritatea
geneticã. Ulterior tradiþia a fost potenþatã de legi laice scrise, una din aceste
legi, va fi valabilã pânã în secolul al XVIII-lea ºi interzicea cãsãtoria
româncelor cu strãinii de neam. Nimic nou sub soare. Tradiþia are o vechime
ce se pierde în negura vremurilor.
În Carpaþii din sud-vestul României ºi astãzi trãiesc triburi cu reguli
vetuste. Au depãºit fireºte organizarea de tip tribal, dar pãstreazã în
mentalitate principii ancestrale: momârlanii, gugulanii, guganii etc. Prin
1962 am avut prilejul sa discut cu o rudãreasã vârstnicã. Vine vorba cã am
discutat. Mi-a þinut o lecþie de istorie veche timp de douã ore cu date ºi nume
pe care le-am reîntâlnit peste ani în lucrarea remarcabilã a lui J. C. Drãgan
"Noi, Tracii". Femeia era revoltatã cã îi socotim þigani, ei neºtiind limba
acestora ºi neavând relaþii cu ei nici mãcar cum noi ceilalþi avem. Ea mi-a
spus cã porecla de þara þiganilor ni se trage de la romanii care ne jigneau din
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trufie ºi al cãror statut de cuceritori amplifica ostilitatea nedisimulatã a
dacilor faþã de ei. ªi îmi spunea acea femeie cu nãduf:
"Cine spune cã poporul român s-a nãscut din amestecul dacilor cu
romanii nu ºtie ce vorbeºte. Dacã s-au nãscut copii cu sânge amestecat,
aceºtia au fost bastarzii rezultaþi dupã violurile practicate de legionarii
romani. Între un dac ºi o romanã nu s-au pomenit copii." Aºa mi-a declarat
rudãreasa cu voce apãsatã. M-a lãsat interzis. Mi-a dat cu bunã ziua ºi s-a
dus în drumul ei umil.
În nici un caz, dacii nu s-au albit la faþã dupã cucerirea romanã. Ba
romanii erau mai oacheºi decât dacii. Trebuie sã ne gândim cum s-au albit
bunicii tracilor, urmaºi în linie dreaptã ai pelasgilor primordiali. ªi iatã o
versiune posibilã.
Legendele spun cã planeta Venus a intrat în sistemul nostru solar cam
cu 5000 de ani în urmã, între Mercur ºi Terra, venind de unde nu se ºtie, cum
nu se ºtie nici de ce se învârte (în jurul axei sale) invers decât celelalte
planete ale sistemului solar. Fiind prea aproape de soare, foarte curând
condiþiile climatice au devenit un iad, fãcând viaþa imposibilã. Venusienii
erau totuºi o supercivilizaþie. Aceºtia s-au refugiat pe vecina Terra care era
ºi aproape ºi oferea ºi condiþii propice vieþii. Venusienii erau de rasã albã ca
ºi anunakii ºi, având realizate vehicule capabile de zboruri interplanetare,
au putut sã realizeze acest transfer. Pe Terra au sosit cam câþi au putut fi
aduºi cu navetele disponibile. Restul de venusieni s-au dus sigur unde s-au
dus ºi atlanþii înecaþi cu sute de mii de ani anterior.
Anunakii, dupã ce ºi-au realizat interesele pe Terra, ori au pãrãsit
planeta, ori au fost alungaþi de venusieni, nici o legendã nu spune clar sau cu
amãnunte. Ici, colo, se aminteºte de rãzboiul zeilor în care s-au folosit ºi
arme atomice. Mai mult, se vorbeºte chiar de locuri de pe Terra unde ar fi
avut loc deflagraþii atomice.
Revenind la venusieni, aceºtia erau indivizi înalþi, blonzi, posedând
tehnologii foarte avansate. În Vechiul Testament sunt descriºi ca oameni cu
talie mare, strãlucitori, fãcãtori de minuni ºi botezaþi "nephilium". Se pare cã
debarcarea lor s-a fãcut tot în Europa. În legendele românilor sunt numiþi
jidovi, noþiune folositã iniþial ca adjectiv. Un "jidov de om" însemna în fapt un
tip de om mare, adicã înalt ºi robust, blond spre roºcat, un om bun la suflet ºi
cu aptitudini remarcabile.
Nivelul de emancipare al tracilor de acum 5000 de ani i-au asimilat cu
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"trimiºii lui Dumnezeu" ºi erau priviþi ca zei sau ca îngeri. Un pic mai târziu,
chiar Moise, în concordanþã cu mentalitatea vremurilor sale, îi va socoti ºi el
trimiºii lui Dumnezeu sau îngeri ºi fiii lui Dumnezeu, despre care relateazã
urmãtoarele: "fiii lui Dumnezeu vãzând cã fiicele oamenilor sunt frumoase,
ºi-au ales dintre ele soþii, care pe cine a voit". Dar Domnul Dumnezeu a zis:
"nu va rãmâne Duhul Meu pururea în oamenii aceºtia, pentru cã sunt numai
trup. Deci zilele lor (media de viaþã) sã mai fie 120 de ani". "În vremea aceea
s-au ivit pe pãmânt uriaºi, mai cu seamã de când fiii lui Dumnezeu
începuserã a intra la fiicele oamenilor ºi acestea începuse a le naºte fii:
aceºtia sunt vestiþii viteji din vechime." (Geneza cap.6-2,3,4)
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FALSIFICATORII ISTORIEI
"Dacã vitregia soartei va face sã ne pierdem vreodatã istoria ºi
credinþa, vom dispãrea ca neam".(Nicolae Iorga)
Acest citat din opera marelui nostru istoric este un truism foarte vechi ºi
valabil pentru orice popor de pe oricare meridian.
Citiþi istoria lumii ºi veþi constata cã fiecare popor se mândreºte cu
trecutul sãu, cu vechimea ºi bogãþia culturii, a religiei sale, a tradiþiilor, a
legendelor ºi miturilor sale. Prin aceste elemente, fiecare popor se defineºte
ºi îºi cautã locul între celelalte popoare ale lumii.
Îngrijindu-se de viitor, specialiºtii le consemneazã în manualele
ºcolare, prin care îºi educã tineretul în spirit naþional, încã din fragedã
copilãrie, când mintea este foarte receptivã.
Un trecut glorios determinã valenþele mândriei unui popor, complexul
acestora contureazã anvergura sa, îl face mai productiv ºi impune celorlalte
popoare respectul cuvenit.
Dar de când e lumea, pentru cã pãmântul e mai de demult, unii ºi-au
înflorit istoria exagerându-ºi meritele lor ºi ale înaintaºilor, adicã se laudã
(pãcat omenesc) cu scopul deliberat de a se plasa mai sus sau mai în faþã
decât meritele reale. În acelaºi timp, unii reprezentanþi ai unor popoare au
fãcut tot ce le-a stat în putinþã pentru a diminua, a ignora sau a deforma, în
sens negativ, meritele altora, fãrã nici un scrupul.
Un renumit istoric francez, Robert Charroux, în lucrarea sa "Istoria
stãpânilor lumii", atacã frontal subiectul acesta ºi vorbeºte clar despre
falsificatorii istoriei lumii pe care îi ºi numeºte în ordine cronologicã: primii
sunt arãtaþi cu indexul, vechii egipteni, apoi grecii antici ºi în fine evreii.
Faraonii demolau creaþiile înaintaºilor ºi ridicau altele noi, fãrã a gândi cã ºi
operele lor vor avea aceeaºi soartã. Grecii au cules zeitãþi de pe unde au
gãsit, majoritatea în lumea tracilor ºi au editat "Legendele Olimpului",
lucrare scrisã. Iar evreii, ca sã-i depãºeascã, au dat lovitura de graþie, zice
Charroux, inventând o lucrare scrisã ºi mai mare, Vechiul Testament. Ei
aflaserã cã religia va avea asupra maselor un impact deosebit ºi durabil.
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Religia este un anestezic sigur al conºtiinþei maselor. Vechiul Testament
este într-un fel istoria poporului evreu, care chiar de atunci s-a socotit popor
ales. De altfel nu aduc o noutate, egiptenii s-au socotit ºi ei popor ales.
Dar nu ºtiu de ce Robert Charroux s-a oprit la evrei, pentru cã dupã ei
vin în forþã cu ambiþii ºi mai mari, romanii. Aceºtia ºi-au revendicat zeii
grecilor ºi, ca sã-i facã romani, le-au schimbat numele greceºti cu nume
romane: Zeus va fi Jupiter; Afrodita ajunge Venus; Poseidon va primi
numele de Neptun; Demeter, zeiþa recoltelor, va fi botezatã Ceres, Ares zeul
rãzboiului va deveni Marte ºi aºa mai departe. În alte lucrãri poate e loc
pentru tot inventarul. Au vrut sã le substituie ºi cultura, dar n-au reuºit. Au
creat-o pe a lor ºi cu un succes remarcabil. În urma nenumãratelor cuceriri
au vrut sã lase impresia cã de la ei au învãþat europenii sã vorbeascã. Dar sã
nu exagerez nici eu. Azi, se spune, cã limba latinã e decelabilã în toate
limbile europene, mai puþin la popoarele venetice ale Europei, adicã bulgarii
ºi ungurii, veniþi dupã cãderea Imperiului Roman de Apus la 476 e.n..
ªi lista, bineînþeles, nu se încheie aici. Mustafa Kemal (Atatürk), prin
1931 (!) cerea profesorilor de la Universitatea din Istanbul sã îi înveþe pe
studenþi cã întreaga civilizaþie a lumii a fost creatã de cãtre turci. Drept care,
unul dintre profesori, Ahmed Zechi Validi Togan, a demisionat ºi a plecat la
Viena (spune Arthur Köestler în lucrarea „Al treisprezecelea trib, Khazarii”).
Istoria noastrã n-a fost scutitã de mistificãri. Dar ne vom ocupa mai
târziu de acest subiect.
Printre actele negative ale acestor falsificatori putem exemplifica
laconic: distrugerea lucrãrii "Istoria fenicienilor" a lui Sanchoniathon,
demolarea vechilor monumente, arderea bibliotecilor ºi alte acte de-a
dreptul criminale. Detalii gãsiþi în lucrarea amintitã a lui R. Charroux. Dar un
exemplu recent tot am sã amintesc: incendierea Bibliotecii Academiei din
Bucureºti în decembrie 1989.
Interesant este faptul cã ºi religiile moderne au contribuit la distrugerea
documentelor istoriei vechi, în special biserica creºtinã, pentru cã mãrturiile
istorice erau strãine doctrinelor religiei lor. Exemple: Sf. Pavel face la Efes
un rug din toate cãrþile care se refereau la "lucruri ciudate"; cãlugãrii
irlandezi ignoranþi ard în secolul al VII-lea 10.000 de manuscrise runice care
vorbeau de istoria Celþilor; în secolul al XII-lea, catolicii distrug cãrþile
catarilor. Apoi episcopul Diego de Lauda distruge aproape în totalitate
cãrþile sacre ale mexicanilor în sec. al XVI-lea; inchiziþia arde documentele
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ºtiinþifice ale lui Gusmâo la Lisabona în 1907 ºi lista continuã. Oare, "ce
taine se vor ascunde în <<Pivniþele Vaticanului>>"?, se întreabã Andre Jide.
Ar fi o scãpare sã nu trecem in revistã ºi un aspect tragic al problemei.
Unele popoare au fost trãdate chiar de specialiºtii proprii care dintr-o
neglijenþã condamnabilã nu s-au strãduit sã caute, sã valorifice ºi sã
pãzeascã vestigiile istoriei lor, facilitând astfel inamicilor acþiunile prin care
sã le falsifice istoria.
Teama de ridicol ne face un mare deserviciu prin încãpãþânarea cu
care profesorii de istorie refuzã pânã ºi sã discute o alternativã la istoria
oficialã care au învãþat-o la liceu sau la facultate. Le este teamã sã nu se
descalifice în faþa unui coleg dacã lasã impresia cã bate câmpii. Ori aceasta
va fi impresia în cazul în care emite o pãrere alãturi de cele ale consacraþilor,
atât autohtoni, cât mai ales strãini. Nenorocirea este aceea cã de la ei ne
aºteptãm - fiind cei mai autorizaþi prin pregãtirea profesionalã - sã cerceteze
ºi sã corecteze marile greºeli sau falsuri deliberate de care istoria noastrã
este plinã (ca a oricãrei þãri mici). Am discutat cu mulþi profesori de istorie ºi
m-au dezamãgit profund vãzând cu câtã cerbicie apãrã teoriile pe care sunt
obligaþi sã le predea elevilor. Fãcând socoteala la nivel naþional câþi
propagandiºti ai neadevãrului intoxicã mintea românilor cu falsuri, te
îngrozeºti de dimensiunea fenomenului.
În consecinþã, vom avea de-a face cu o istorie falsã, oficial autorizatã ºi
cu una adevãratã ºi incompletã, dar interzisã. Cea oficialã o predau
profesorii în ºcoli, ca o datorie cu care îºi câºtigã existenþa, cea interzisã o
putem afla din cultura oralã a poporului, din legende ºi mituri, uneori din
scrieri scãpate de sub vigilenþa cenzurii.

Testamentul

54

ISTORIA ÎNCEPE ÎN ARDEAL
Informaþiile de care dispunem pânã acum ne conduc la ipoteza cã
pãrinþii strãmoºilor lumii actuale europene au fost de origine extraterestrã.
Pentru civilizaþia actualã, aceºtia au fost anunaki aduºi de An sau Anu de pe
misterioasa planetã Nibiru.
În biologia lor se spune cã un element vital era aurul (!). Când s-au
epuizat resursele de aur de pe planeta lor, au plecat sã caute aurul pe alte
planete din Univers. Se subînþelege cã erau deja o supercivilizaþie
stãpânind tehnologii superioare. ªi au gãsit acest element chimic pe Terra,
iar cel mai accesibil loc pentru exploatarea lui l-au identificat în munþii numiþi
astãzi Apuseni, din actuala Românie, mai precis la Roºia Montanã din
judeþul Alba. Mai concret este vorba despre numitul aur monoatomic,
element ce le conferea o longevitate deosebitã (pânã la 1.000 de ani
tereºtri). Este unul din argumentele ce au justificat alegerea acestei locaþii
de pe Terra, coroborat, probabil, ºi cu alte argumente de altã naturã.
În arealul geografic unde au aterizat,au gãsit ºi o populaþie de umanoizi
cu o organizare socialã rudimentarã, probabil de rasã neagrã, pe care i-au
privit ºi i-au tratat cum au fãcut conchistadorii cu bãºtinaºii Americii de Sud ºi
Centralã, în secolul al XV-lea ºi urmãtoarele din era noastrã. Despre
problema psihologicã a bãºtinaºilor, creatã de apariþia acestor
superoameni, nu putem comenta, dar ea trebuie sã fi existat ºi i-a pus pe
aceºtia într-o mizerabilã condiþie de sclavi. Probabil cã aºa ceva convenea
noilor veniþi pentru realizarea scopului ce i-a adus pe Terra.
Nevoile fireºti ale biologiei i-a determinat pe musafiri sã se mixeze cu
bãºtinaºe ºi, în consecinþã, au apãrut metiºi de generaþia întâi, a doua ºi aºa
mai departe. Apoi, prin creºtere demograficã fireascã, metiºii aceºtia, cu
aspect ºi caractere noi, treptat, treptat au format o rasã care moºtenea gene
de la ambii pãrinþi. Având în vedere caracterele celor doi pãrinþi încerc sã-mi
imaginez aspectul progeniturilor.
Eu, vorbind de acest fenomen, îl expediez în câteva fraze, dar, în fapt
real, procesul a fost unul de lungã duratã, poate mii de ani.
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În primele zeci de generaþii, oamenii erau încã destul de pigmentaþi
(caracter dominant), dar încet, încet s-au decolorat. Dupã un timp s-au
înmulþit ajungând la un moment dat sã nu mai încapã în arealul de care
dispuneau. Vã reamintesc faptul cã zonele joase, cum ar fi zonele de
câmpie, erau sub apele rezultate din topirea gheþarilor nãscuþi în ultima
glaciaþie. Mã repet amintind cã sudul actualei Românii era acoperit de fosta
Marea Sarmatã, iar sudul actualei Ungarii de Marea Panonicã. Nu am
întâlnit o informaþie referitoare la momentul naºterii strâmtorilor care au
permis drenarea apelor interioare spre oceanul planetar. Poate este o
scãpare a mea.
Oricum, înainte de a fi locuibile ºi zonele joase, populaþia primordialã
pierduse un procent foarte mare din pigmentul bãºtinaºilor originari ºi
crescuserã numeric pânã la o cifrã criticã la care iradierea spre alte
orizonturi a fost o necesitate vitalã.
Primele emigrãri se pare cã au avut loc cu 4-6.000 de ani în urmã.
Fenomenul a început, cum e firesc, cu cei mai îndrãzneþi, cei mai curajoºi,
cei mai întreprinzãtori, adevãraþi aventurieri, la fel cum s-a petrecut în
mileniul al II-lea dupã Hristos, popularea Americilor. Pionierii de acum 46.000 de ani au fost conduºi spre þinte precise, probabil, de lideri din elita
societãþii, recrutaþi dintre urmaºii direcþi ai copiilor lui Anu care aveau
posibilitatea tehnicã de a cunoaºte geografia Terrei. Poate din acele
vremuri, dinaintea începuturilor oficiale ale istoriei, rãmãsese pe undeva o
hartã a globului terestru, aºa cum arãta el atunci, pe care o fi gãsit-o pe la
anul 1513 e.n. Piri Reis ibn Hadji Mehmet ca sã-ºi deseneze celebra hartã a
lui, surprinzãtoare pentru epoca în care a trãit (sec. al XVI-lea).
Cristian Crãiþã, în lucrarea "Marile mistere ale piramidei oculte",
dateazã apariþia Sumerului în jurul anului 3600 î.e.n., Egiptul în jurul anului
3100 ºi India în jurul anului 2800 î.e.n.. Probabil, din lipsã de dovezi, nu trece
în revistã ºi transplantul unei populaþii în Mexicul de astãzi, de unde ,ulterior,
se extinde populaþia de "indieni" pânã în Þara de Foc la sud ºi pânã în
Canada, în nord.
Emigranþii care au plecat spre Mesopotamia (actualul Irak) au fost
cãlãuziþi de Marduk, pe care sumerienii l-au ridicat la rangul de zeul lor
suprem, acesta fiind, descendent în linie directã din Anu. Grupul
transplantat între Tigru ºi Eufrat a gãsit în noul areal condiþii acceptabile de
trai, dar ºi o populaþie cu un mod de viaþã primitiv, pe care i-au fãcut sclavii lor
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(Siegfried Oertwig op. cit.) ºi în timp i-au asimilat, copleºindu-i.
Sub îndrumarea zeului lor Marduk, sumerienii au edificat în timp o
societate umanã ce avea sã se emancipeze pe parcursul unei istorii
fabuloase. La aceastã datã existã o multitudine de lucrãri despre istoria
sumerului, nici una completã, cercetãrile asupra ei sunt departe de a fi
finalizate. Recunoscând cã sumerienii sunt primii care au lãsat dovezi
materiale ale existenþei lor, Samuel N. Kramer ºi-a intitulat o lucrare "Istoria
începe în Sumer" ºi poate se referea la istoria oficialã, pentru cã alþi confraþi
istorici au pus întrebarea de unde au venit sumerienii în zona respectivã? Iar
legendele lor, gãsite pe plãcuþele ceramice, vorbesc despre originea lor
undeva în nord-vestul Europei antice, într-o zonã muntoasã. ªi ca semn al
nostalgiei dupã locurile de origine, si-au înãlþat în nouã þarã, nenumãrate
zigurate. Ba mai mult, Vechiul Testament plaseazã biblicul Turn Babel în
Mesopotamia, adicã în anticul Sumer, de unde Abraham îi adusese în Egipt
pe evrei.
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PRIMELE RUDE ALE NOASTRE
Dacã istoria începe în Har Deal, mi se pare firesc sã-i socotesc pe cei
ce au fãcut prima desprindere de oamenii primordiali, primele rude ale
acestora, fiind descendenþii lor.
Sumerienii sunt aºadar cele dintâi rude care au plecat din casa
pãrinteascã (Har Deal însemna Casa Domnului) spre alte meleaguri unde
ºi-au edificat o casã nouã, casa lor.
Mii de ani a curs apã pe Tigru ºi Eufrat pânã am aflat ºi noi, cei de
astãzi, câte ceva despre istoria lor multimilenarã. Sãpãturile arheologice din
secolul al XIX-lea abia au deschis o fereastrã, care se lãrgeºte mereu spre
acele orizonturi de mult uitate.
Între anii 1842 ºi 1844, consulul francez face sãpãturi pe Tigru la Ninive
ºi Dur-ªarukin, operã pe care o continuã englezul Austin Henry Layard.
Înaintea lor însã, Friedrich Georg Grotefend pusese bazele descifrãrii
scrierii cuneiforme. Au fost descoperite în nisipul irakian peste 70.000 de
tãbliþe de lut ars, eveniment care a produs un mare ºoc in lumea ºtiinþificã ºi
o mare loviturã pentru falsificatorii istoriei. O surprizã de proporþii a
constituit-o faptul cã scrierea sumerienilor s-a revelat de la început
perfecþionatã generând tot felul de ipoteze.
Au trecut peste 100 de ani pânã când profesorul clujean Nicolae Vlasa
sã descopere la Tãrtãria lângã Arad trei plãcuþe ceramice cu o vechime mai
mare ca a celor din Irak, de peste 1000 de ani, dar asemãnãtoare cu
acestea. Câtã tevaturã s-a consumat pe mapamond pânã au fost
recunoscute ca documente arheologice în mod oficial. Trebuie recunoscut
ºi subliniat meritul istoricului moscovit Boris Perlov în aceastã întreprindere
anevoioasã în care a trebuit sã apeleze ºi la un renumit specialist în chimie
anorganicã din Germania Federalã pentru a demonstra cã lutul din care au
fost fãcute surprinzãtoarele plãcuþe provenea din solul Tãrtãriei. Cei ce
statuaserã cã istoria a început în Sumer, nu au putut accepta uºor cã istoria
începuse, de fapt, în Ardealul nostru mai devreme cu câteva mii de ani. Iar
perfecþionarea primei scrieri se fãcuse, probabil, tot aici în acel ecart de

Monumentul ridicat în anul 2003
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peste 1000 de ani. Adevãrul are însã o teribilã forþã de a ieºi implacabil la
suprafaþã.
Au fost scoase la ivealã epopeea lui Ghilgameº, ca ºi a lui Utnapiºtim,
cel ce a supravieþuit marelui potop (omologul lui Noe, biblicul). Este de
înþeles reticenþa istoricilor de a accepta noutãþile arheologice. Epopeea lui
Ghilgameº, dupã ce rãstoarnã multe tabu-uri statuate de istorici, este
respinsã ºi de religie pentru cã în epopeea lui Ghilgameº se întrezãresc
germenii care au contribuit la construirea lucrãrii numitã Vechiul Testament
pe care Moise îl declarase de inspiraþie divinã.
Punctele culminante ale civilizaþiei mesopotamiene sunt: domnia lui
Hamurabi pe la 1700 î.e.n., autorul codului de legi cu 282 de paragrafe,
Assurbanipal în Ninive la 650 î.e.n. ºi Nabucodonosor în Babilon la anul 58
î.e.n.. Nu voi repeta copiind autori merituoºi, care au scris despre istoria
Sumerului. Vã invit sã citiþi cel puþin "Istoria începe în Sumer" a lui Samuel N.
Kramer ºi "Cãlãtorie prin oraºe dispãrute" scrisã de Siegfried Oertwig.
Al doilea grup de emigranþi au plecat din munþii Apuseni tot cãtre Orient
la un interval de circa 500 de ani ºi s-au localizat pe valea Nilului, în Africa.
La fel ca ºi în primul caz, zeii i-au condus ºi au asigurat startul organizãrii
sociale. Primul ºi cel mai mare zeu divinizat în lumea egipteanã a fost ºi este
Ra, zeul soarelui, tradiþia fiind preluatã de la oamenii primordiali din Har
Deal, unde acest zeu a dat numele unor triburi, triburile ramanilor.
Egiptul a fost ºi mai mult cercetat în comparaþie cu Sumerul, istoria,
legendele ºi religia, dar mai ales cultura Egiptului ºi mai mult mediatizate. O
întreagã pleiadã de cercetãtori au trudit ani în ºir sã afle tainele piramidelor
care au fost ºi un reper geodezic pentru extratereºtri la un nivel egal cu
reperele din Anzii Cordilieri.
Nu îmi îngãdui sã intru în detalii, nici nu ar avea rost, mã simt prea
modest în faþa materialului vast existent în biblioteci, legat de fascinanta
istorie a Egiptului.
Nu e de prisos sã amintesc faptul cã egiptenii, începând chiar cu primii
regi ºi faraoni au manifestat puternice sentimente de vanitate, adicã orgolii
deºarte, încercând sã anuleze tot ce le-a fost anterior. Nu o spun eu, o
spune Robert Charroux în lucrarea "Istoria stãpânilor lumii", calificându-i
primii falsificatori ai istoriei. Egiptenii s-au declarat popor ales al zeilor,
înaintea evreilor. Ei au avut pretenþia cã istoria, civilizaþia ºi cultura omenirii
a început cu ei, uitând influenþa sumerienilor care nu a fost de neglijat.
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Sunt consemnate în istorie chiar situaþii ridicole. Corifeii Egiptului antic
demolau construcþii ºi ºtergeau basoreliefuri ale antecesorilor ºi le înlocuiau
cu operele lor, ignorând faptul cã urmaºii lor vor face, mai mult ca sigur,
acelaºi lucru.
Îmbãtaþi de vanitãþi de acelaºi calibru, tot felul de corifei ai diferitelor
epoci temporale, au încercat inutil sã anuleze istoria egiptenilor. Trec sumar
în revistã doar câþiva din perioada mai apropiatã: perºii, Alexandru
Macedon, Imperiul Roman, Imperiul Otoman ºi alþii.
Dar sã trecem mai departe cu depãnarea preistoriei. De la asemenea
distanþã temporalã, faptele trecute în revistã par basme.
Însã legãturi logice ale unor elemente ce þin de diferite domenii, sunt
mai mult decât nimic în încercarea de a reconstitui începuturile omenirii, azi
acoperite cu un strat prea gros de timp. Dovezile care ar certifica ipotezele,
poate s-au perimat sau poate încã nu au fost descoperite. E posibil viitorul
sã ne aducã noi surprize.
Un al treilea grup, deosebit de important pentru viitoarea istorie a lumii,
a emigrat cam cu 2800 de ani î.e.n. pânã în India. A fost marele grup al inzilor
pe care zeii lor i-au amplasat pe malurile Gangelui ºi al Indusului, numit de
ei, "cel sfânt". Ca ºi în celelalte cazuri au trecut mii de ani pânã au fost
descoperite vechile lor centre culturale numite Harapa ºi Mohenjo-Daro.
Ultimul, descoperit pe malul apusean al Indusului, în nord vestul Indiei, prin
materialul arheologic gãsit aici, demonstreazã cã inzii acelor vremuri au
avut importante legãturi cu Sumerul, inclusiv comerciale. Mai mult, unii
savanþi presupun cã ambele popoare se trãgeau din strãmoºi comuni, pe
baza multiplelor asemãnãri culturale.
Ipoteza, dupã pãrerea mea, are o bazã logicã pentru cã indienii au luat
cu ei la plecarea din "insula naþiunilor" (din zona Carpaþior), nu doar scrierea
ºi câteva cuvinte, cum au fãcut sumerienii, ci ºi limba sanscritã, limba sfântã
interzisã vulgului, adusã din cer. În aceastã limbã sunt scrise "Vedele",
epopeea "Mahabharata" ºi "Ramayana".
Limba sanscritã a constituit subiect de cercetare pentru mai mulþi
specialiºti, unul dintre ei este francezul E. Bournouf care a descoperit cã
circa 700 de cuvinte din limba românã actualã sunt mai mult decât
asemãnãtoare cu noþiuni din limba sanscritã (vezi "Originea românilor" de
Dr. Nicolae Lupu).
Nu-mi pot imagina ce fond lexical avea acum 5-6000 de ani limba
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vorbitã de strãmoºii noºtri ºi ce fond lexical avea limba sanscritã în aceeaºi
perioadã istoricã, dar 700 de cuvinte pare o cifrã importantã care spune
multe lucruri despre originea inzilor din Europa anticã. Evoluþia populaþiei în
timp a creat în imensitatea Indiei un adevãrat turn Babel de circa 150 de
limbi (la aceastã datã), dar limba de bazã, hindi care se trage direct din
sanscritã, este socotitã ca fãcând parte din grupul limbilor indo-europene.
Alte grupuri de oameni, care au emigrat în timp, au rãmas ºi pe malurile
altor fluvii ºi râuri importante pe traseul euro-asiatic, cum ar fi Nipru, Volga,
Sâr-Daria, Amu Daria etc. Sã citãm câteva exemple de triburi carpatodanubiene care au pãrãsit spaþiul sfânt ºi s-au risipit pe acest traseu: hittiþii,
luwiþii, triburile care au constituit regatul Urartu, regatul frigienilor, regatul
lydienilor, horezmienii ºi alþii. Aceste evenimente s-au petrecut în timpurile
preelene.
Hittiþii au fost un grup care a rezistat suficientã vreme pentru a edifica o
civilizaþie remarcabilã, însã sub presiunea altor invazii, dispar cam la anul
1200 î.e.n., lãsând în urmã destule dovezi materiale care sã aminteascã
trecerea lor prin istoria lumii. Din ei s-au nãscut primele triburi de slavi.
În anul 1834, Charles Felix Marie Texier, arheolog francez, a
descoperit capitala imperiului hittiþilor, Hattusa. În anul 1906 germanul Hugo
Winckel a descoperit în zonã circa 1000 de tãbliþe de lut (în fapt arhiva
oficialã a regilor hittiþi), originea europeanã a hittiþilor a fost trãdatã de
scrierea lor pe care a descifrat-o cehul Bedrich Hrozny. Acesta a avut
inspiraþia sã se bazeze pe ideea norvegianului J. A. Knudtson care preciza
cã gramatica hittitã are o caracteristicã structuralã europeanã. (Dr.
Napoleon Sãvescu - Dacia magazin Nr.16 - octombrie 2004). Înainte de
dispariþia lor, hittiþii au avut o puternicã influenþã asupra Greciei Antice.
Mai mult decât sumerienii ºi egiptenii, aceste ultime grupuri de
populaþii au pãstrat legãtura inzilor cu europenii de care se desprinseserã în
plan cultural ºi lingvistic, ceea ce a determinat naºterea logicã a sintagmei:
"limbi indo-europene"
În fine, mai degrabã se poate presupune cã un grup din primul val de
emigrãri a fost transplantat în America de Sud. Orice ipotezã privind modul
cum au ajuns acolo cu peste 3000 de ani î.e.n. este hazardatã, dar este
foarte interesant sã constaþi asemãnãri culturale între peruani ºi românii de
astãzi. Este adevãrat cã acest continent a fost cercetat mai puþin pânã acum
în comparaþie cu Europa, Asia sau Africa, dar viitorul precis va aduce noutãþi

62

Testamentul

surprinzãtoare.
Se ºtie cã vikingii din Islanda conduºi de Leif Ericson, aventurieri de
mare anvergurã, au fãcut incursiuni în America de Nord, ca ºi aventurierii
slavi care au ajuns în Alasca traversând pe gheaþã strâmtoarea Bering, cu
multã vreme înaintea performanþei lui Columb.
Dar descoperirea atribuitã lui Cristofor Columb permite conectarea
"Lumii Noi" la civilizaþia actualã. Comportamentul conchistadorilor a fost
deplorabil prin totalul dispreþ faþã de istoria acestei populaþii, nu numai prin
tratamentul aplicat bãºtinaºilor, ci mai ales prin conduita reprezentanþilor
bisericii catolice care a distrus un imens volum de vestigii ale culturii
amerindienilor. În secolul al XVI-lea, episcopul Diego de Lauda a distrus
aproape în totalitate cãrþile sacre ale mexicanilor (R.Charroux op. cit.)
Oricum, s-au descoperit în Mexic începuturile agriculturii cu circa 3000
de ani î.e.n. Aceasta presupune, logic, o trãire ºi mai veche în zonã.
Deocamdatã rãmâne un mister dezvoltarea foarte lentã a civilizaþiei
respective în comparaþie cu zona Eurasiei. Lipsa posibilitãþii de comunicare
ºi de contacte interumane determinã grade diferite de dezvoltare în toate
planurile manifestrilor umane. În cazul Americilor ºi Australiei, ideea este
justificatã ºi are acoperire. Surprinzãtor apare fenomenul în cazul Chinei
care are continuitate pe uscat cu Europa ºi cu Africa ºi totuºi rãmâne
cvasinecunoscutã o perioadã lungã de timp.
Preistoria Chinei constituie o mare tainã. Este destul de probabil ca
preistoria lor sã fie legatã de supravieþuitorii fostului continent Mu sau
Pacifica. N-au nici o acoperire presupunerile cã populaþiile de rasã galbenã,
mongoloidã ºi turanicã, sã aibe originea în acei supravieþuitori. Cercetãrile
ulterioare probabil cã vor face luminã în acest subiect.
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O NOUÃ INTERVENÞIE EXTRATERESTRÃ
Descãrcarea excesului de populaþie între anii 3000 ºi 4000 î.e.n. dã
arealului geografic din nordul Dunãrii de Jos statutul original de incubator
sau de maternitate a naþiunilor. Moise, la vremea lui, i-a atribuit adjectivul de
Insula Naþiunilor, recunoscând în subsidiar, pe baza istoriei adevãrate, cã
aci s-au nãscut oamenii primordiali de unde au iradiat viitoarele popoare
care vor popula Europa, o parte a Asiei ºi nordul continentului african.
Popoarele nou nãscute au pãstrat în memoria colectivã amintiri
puternice ºi durabile despre locurile de origine, amintiri pe care falsificatorii
istoriei s-au strãduit sã le ºteargã, în primul rând, prin distrugerea dovezilor
materiale. Siegfried Oertwig, în lucrarea "Cãlãtorie prin oraºe dispãrute",
atrage atenþia cã în legendele sumeriene se spune cã aceºtia au venit în
Mesopotamia din nord - vest, dintr-o zonã muntoasã. Ori munþii Apuseni au
aceastã orientare geograficã faþã de Irak. Originea egiptenilor s-a aflat tot în
nord - vestul european ºi tot din zone înalte. Un exemplu de distrugere a
dovezilor materiale este dispariþia "Istoriei Fenicienilor" scrisã de
Sanchoniathon în urmã cu circa 4000 de ani. Câteva copii trunchiate au
supravieþuit, valoarea lor crescând târziu, dupã descoperirea bibliotecii din
nisipurile fostei Mesopotamii. În aceastã istorie erau consemnate multe
adevãruri iniþiale.
Cercetãtori neobosiþi au adunat cioburi de informaþii încercând sã
reconstituie adevãrurile iniþiale. Munca de sisif a mii de savanþi din diferite
domenii ne dau speranþa cã într-o zi aceste adevãruri vor ieºi toate la ivealã.
Un înþelept indian, Sundar Singh, face prin 1924 afirmaþia cã civilizaþia
europeanã a pornit din Carpaþi. Probabil acest înþelept a mai avut ºi alte
surse de informare care sã-i justifice afirmaþia, în afarã de "Mahabharata",
"Ramayana" ºi "Vedele" indiene. Mã gândesc la preistoria Chinei, vecina
Indiei, care pentru europeni a fost un mister multã vreme. Respectul ºi
interesul marii Chine pentru þara noastrã au precis temeiuri foarte vechi, nu
poate fi o manifestare de conjuncturã politicã sau diplomaticã. Iar sursele pe
care le bãnuiesc fiind deosebit de vechi, au scãpat de sub controlul celor ce
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au construit o istorie falsã, oficial recunoscutã astãzi.
Un eveniment remarcabil se petrece în sistemul nostru planetar cu
aproximativ 5000 de ani în urmã. Dovezile care sã-l confirme nu au o putere
determinantã. Legendele însã vorbesc despre pãtrunderea planetei Venus
între Mercur ºi Terra, pe o orbitã circumsolarã. Nu se ºtie de unde a venit, din
galaxia noastrã sau din altã parte, dacã a fost un accident cosmic sau un
transfer deliberat al unei supercivilizaþii care a greºit traiectoria. Orbita pe
care s-a plasat în final nu a fost prea fericitã, fiind prea aproape de puterea
caloricã a soarelui. În aceste condiþii, pe aceastã planetã nu se putea trãi,
cum nu se poate nici azi.
Sintagma "atmosferã venusianã" presupune temperaturi foarte mari,
nori toxici, nebulozitate mare ºi permanentã, un fel de iad. ªi atunci s-au
transferat pe Terra aþâþia oameni cât a fost posibil, unde viaþa se desfãºura
dupã voia lui Dumnezeu. Zona în care au aterizat iniþial, se pare cã a fost tot
în centrul Europei ºi în consecinþã influenþa lor începe tot aici,
concretizându-se în plan genetic, cultural ºi religios.
Am mai amintit de ei în capitolele anterioare. Spuneam cã erau tot o
populaþie albã, de talie mult mai mare ca a tereºtrilor ºi aveau arme teribile,
deºi se spune cã erau oameni buni, poate numai cu tereºtri. Amintesc de
arme pentru cã probabil urmaºii anunakilor n-au privit cu ochi buni aceºti noi
veniþi ºi au intrat în conflict cu ei. Este posibil ca venusienii sã fi ieºit
învingãtori, iar anunakii ori au fost alungaþi, ori exterminaþi. Se gãsesc
informaþii despre locurile în care s-au decelat urme ale unor explozii
atomice, în toatã lumea. Mai aproape de noi, prin Asia Micã ºi chiar în
România, în zona Buzãului. Tehnica militarã a lor era mai perfecþionatã
decât cea a noastrã de astãzi, în sensul cã exploziile erau foarte bine
circumscrise, iar efectele radiaþiilor de mai scurtã duratã. Sau erau arme de
alt tip, nu atomice.
Vechiul Testament, citat de Robert Charroux, vorbeºte de aceºti
extratereºtri ºi îi numeºte "nephilium". În legendele românilor sunt numiþi
Jidovi sau uriaºi (N. Densuºianu - "Dacia preistoricã"). Influenþa lor a cuprins
un areal geografic important: din Orientul apropiat pânã în nord-vestul
Europei, dincolo de orizontul geografic al grecilor antici. În Orientul apropiat
au sancþionat sever depravarea din oraºele Sodoma ºi Gomora, afectând ºi
Adma ºi Þeboimul.
Când se naºte Grecia Anticã, le dã acestora o pleiadã de zei, nãscuþi
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de fapt în Tracia, pe care îi dirija un zeu ºef, iar în Tracia anticã, unde nivelul
de emancipare era superior, dau startul primei religii monoteiste,
aproximativ cu 1500 de ani înainte de Cristos, pãstoritã de Zalmoxis (moºul
- cu sensul de tatã). Platon ºi Herodot îl vor numi pe drept Zalmoxis ºi
precizeazã cã este anterior lui Pitagora (560-500 î.e.n.) spre deosebire de
Strabon care la 400 de ani mai târziu îl boteazã Zamolxis, în mod eronat.
Profesorul Nicolae Miulescu în lucrarea "Dacia-Þara zeilor" precizeazã cã
Zalmoxis era zeul moº, zeul tatã, iar Zamolxe, este în fapt zeul pãmântului.
Tot de la ei rãmâne în tradiþie conducerea bicefalã a societãþii, un rege
laic ºi un sfetnic dintre preoþi, regulã care s-a generalizat aproape la toate
popoarele din lume, în multe locuri dãinuind de mii de ani. La câteva sute de
ani mai târziu, Moise îi percepe ca îngeri ºi fondeazã a doua religie
monoteistã, mozaismul.
În nord-vestul Europei antice se nasc triburile scandinave cu
asemãnãri fizice venusienilor, cu legende diferite ºi zeitãþi cu denumiri
ciudate pentru restul Europei dominatã de Traci ºi ulterior de triburi
germanice, proaspãt descendente tot din triburi celtice.
Probabil în nord-vestul bãtrânului continent, în Scandinavia, se nasc
primele triburi celtice, de fapt germanice, care vor coborî spre sud ºi se vor
amesteca cu triburi tracice din Germania, Spania, Franþa, Anglia etc. pentru
a constitui populaþia actualã.
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ALTE EMIGRÃRI SEMNIFICATIVE
Ultimele emigrãri notabile din antichitate s-au produs cu peste 2000 de
ani î.e.n. spre sud, dar ºi spre vest, pânã la Atlantic.
Emigrarea cãtre sud se face doar pânã în Peninsula Balcanicã ºi în
insulele vecine din Mediteranã, dând naºtere Greciei Antice. Nu a fost o
expansiune a tracilor sud-dunãreni (viitorii macedoneni), ci o emigrare a
triburilor nord-dunãrene de aheeni, ionieni, eolieni ºi, apoi, de dorieni.
Câteva secole mai târziu se produce ºi expansiunea fireascã a tracilor în
sudul Dunãrii unde apar ºi ilirii, cãtre vest apar ºi se înmulþesc triburile
germanice, iar cãtre est triburi de protoslavi.
Istoria grecilor nu face obiectul lucrãrii de faþã, însã trebuie consemnat
faptul cã sub influenþa venusienilor vor izbuti sã marcheze ulterior într-o
mãsurã importantã civilizaþia europeanã ºi nu numai.
Pleiada de zei care au populat muntele Olimp a avut, de fapt, originea
tot în nordul Dunãrii de Jos (în þara zeilor-dupã vorba chiar a grecilor), în
lumea hiperboreilor, cum îi calificau aceiaºi greci, pe cei mai nordici oameni
cunoscuþi în epoca respectivã. Vã recomand sã revedeþi "Legendele
Olimpului". Zeii gemeni Apollo ºi Diana au fost nãscuþi de cãtre mama lor
Latona în insula Leuce (azi insula ªerpilor) de la gurile Dunãrii. Iar Apollo
atunci când, dupã o activitate intensã, avea nevoie sã se odihneascã, venea
„în concediu” în Dacia anticã. De asemenea, semizeul Hercule a fost nãscut
în nordul Dunãrii de jos, în zona actualelor Bãi Herculane. Hercule este
pãstrat în legendele românilor sub numele celebrului Ivan Iorgovan.
Meritã a fi subliniate câteva fapte mai importante petrecute în Grecia
Anticã. Ajutorul primit de la zeii lor i-a determinat sã se creadã ºi ei "popor
ales" ºi s-au comportat în consecinþã, drept care Robert Charroux îi calificã
ºi pe grecii antici falsificatori ai istoriei. Grecia Anticã a cunoscut o
dezvoltare culturalã remarcabilã care va influenþa în perspectivã toatã
lumea. Filozofii lor rãmân repere etalon ºi nu pot fi ignorate succesele
deosebite în ºtiinþã, artã ºi altele.
În domeniul politic nu s-au remarcat, în primul rând n-au avut
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anvergurã de imperiali, deºi de ambiþie nu s-au putut plânge. Ei sunt cei care
au descoperit democraþia, dar tot ei conchid cã democraþia e cea mai
proastã formã de guvernare (pentru vremurile lor).
Cel mai remarcabil succes al lor poate fi socotit cucerirea cetãþii Troia
pe la 1200 î.e.n., dar nu au izbutit sã edifice aici o societate puternicã, aptã
sã dãinuie ºi sã reziste în viitor perºilor ºi mult mai târziu turcomanilor veniþi
din fundul Asiei. Una din cauzele insuccesului poate sã fi fost slaba
prolificitate a grecilor, iar gradul lor de emancipare i-a determinat sã nu
accepte poligamia.
Momentul glorios al celebrului macedonean Alexandru, fiul lui Filip
Macedon, grecii vor sã ºi-l aroge în numele elenismului, dar chiar de la acea
datã toatã lumea ºtia cã macedonenii erau vecinii ºi rudele apropiate ale
grecilor, dar nu greci.
Se ºtie cã steaua lor apune definitiv la anul 146 î.e.n. când întreaga
Grecie devine provincie romanã pânã la 476 e.n., deci pentru o perioadã de
timp de peste cinci secole. Romanii, cu nemãsuratele lor ambiþii, nãscute
dintr-o trufie ºi mai mare, n-au reuºit în peste cinci secole de dominaþie
continuã sã le influenþeze limba grecilor, n-au reuºit sã le fure zeii cu
politeismul respectiv, nici cultura proteicã, ci mai degrabã s-au lãsat
influenþaþi ei înºiºi de cãtre greci. Romanii au pãþit acelaºi fenomen ºi în
cazul Egiptului antic, diferenþa constând doar în perioada de dominaþie care,
în acest caz, s-a consumat între anii 30 î.e.n. ºi 395 e.n.
Cam în aceeaºi perioadã a preistoriei, aproape cu 3000 de ani î.e.n.,
un alt grup de populaþie emigreazã din Tracia, de data aceasta spre vestul
Europei, pânã în munþii Pirinei. Pãrþi din acest mare grup au putut rãmâne pe
parcurs ºi prin actualul spaþiu germanic. În actuala Elveþie au rãmas insule
de traci (populaþia romanºilor cantonul Grison), care la venirea triburilor
germanice printr-o colaborare fericitã au creat þara cantoanelor în care viaþa
s-a dezvoltat atât de armonios, încât astãzi au unul din cele mai ridicate
niveluri de trai din Europa. Sunt încã localitãþi în care „ca o surprizã” poþi auzi
o arhaicã limbã româneascã. Cei ce au parcurs întregul traseu au fost
strãmoºii actualilor basci. Când condiþiile de viaþã le-au permis, au coborât
spre zonele joase ºi pe versantul nordic ºi pe cel sudic al Pirineilor. Aºa se
face cã astãzi gãsim basci ºi în Franþa ºi în Spania, dar refractari la procesul
de asimilare, în ambele þãri. Îndãrãtnici ºi conservatori au pãstrat pânã
astãzi locul din care au coborât. În Pirinei existã, ca o enclavã ciudatã, statul
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liliputan numit Andora. Nu este o întâmplare faptul cã unul din simbolurile lor
naþionale-steagul, seamãnã cu tricolorul nostru. Aceste culori, albastru,
galben ºi roºu ºi ei ca ºi noi le moºtenim de mii de ani ºi sunt inspirate de
culorile penajului pasãrii Phoenix. Renaºterea civilizaþiei actuale a fost
comparatã cu renaºterea pãsãrii Phoenix poate chiar de cãtre extratereºtri
ºi ideea tricolorului ca simbol sã fie sugeratã chiar de ei.
În sudul Franþei, astãzi, aceºti originari din Dacia Anticã ocupã, ca
populaþie majoritarã, regiunile istorice Provence ºi Languedoc. Numele
Languedoc vine de la triburile occitanilor care au plecat, cu peste 3000 de
ani î.e.n. din nordul Moldovei, luând cu ei obiceiuri, tradiþii, religie ºi limbã.
Din cauza religiei au avut mari necazuri cu Roma catolicã în era noastrã.
Fiind îndãrãtnici ºi conservatori, au refuzat convertirea forþatã la catolicism,
drept care Papa Inocenþiu al III-lea a ordonat stârpirea lor prin cruciada
albigendã la 1229 era noastrã (vezi Jim Marrs - Guvernarea secretã a lumii).
Cu tot sprijinul primit din partea ordinului Cavalerilor Templieri, au fost
asasinaþi în aceastã acþiune criminalã peste 100.000 de oameni.
Acelaºi caracter de oameni încãpãþânaþi a pãstrat limba strãmoºeascã
pânã astãzi (de peste 4000 de ani). Paul Lazãr Tonciulescu (Secretele Terrei
vol. 1) afirmã cã peste 12.000.000 de locuitori din sudul Franþei (Provence ºi
"Languedoc") vorbesc (în familie) o limbã asemãnãtoare cu limba
moldovenilor noºtri de prin secolul al XVI-lea. Langue d'oc în traducere
înseamnã exact limba occitanilor în care occitanii, prin prescurtare, vor da
sintagma langue d'oc. Sintagma se transformã lesne în toponimul ce va
boteza respectiva regiune din sudul Franþei.
Bascii care au coborât pe versantul sudic al Pirineilor s-au trezit în
nord-estul Spaniei actuale, în regiunea Catalonia, unde o populaþie de circa
4.000.000 de oameni vorbesc o limbã foarte asemãnãtoare cu limba
românilor, iar guvernarea spaniolã n-a fost acceptatã cu plãcere din
moment ce spiritul separatist animã ºi azi liderii bascilor.
Se pare cã bascii, ca ºi fraþii lor din zona de origine, adicã Dacii antici,
n-au intuit dezvoltarea în perspectivã a societãþii umane ºi au tratat neglijent
viitorul lor. În era noastrã, chiar din primele secole, încep sã aparã statele
naþionale, proces ireversibil care se cristalizeazã din ce în ce mai concret în
regate de tip nou, cu graniþe precise, cu legi naþionale, puritatea geneticã
este înlocuitã cu puritatea etnicã ºi se naºte în final miºcarea de emancipare
de sub diverse imperii, chiar prin manifestãri violente, viitoarele rãzboaie de
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eliberare naþionalã.
Dacii, dupã asasinarea lui Burebista ºi, mai ales, dupã sinuciderea
mândrului Decebal, ºi-au vãzut compromisã unitatea naþionalã pentru prea
multe secole. Bascii nici nu au apucat sã realizeze o unitate politicã
suficientã pentru a se naºte un stat basc în jurul munþilor Pirinei, cum au
realizat Dacii un stat în jurul Carpaþilor.
Vorbind de originea comunã a limbii bascilor ºi a dacilor, în atâta amar
de secole, nu este o surprizã apariþia unor diferenþieri. O limbã este un
organism viu cu o anumitã evoluþie. Distanþa geograficã n-a permis o
evoluþie comunã a limbilor vii, basce ºi dacice, în primul rând datoritã
mijloacelor modeste de comunicare în acele vremuri. Înclin sã cred cã, în
mod paradoxal, mai multe schimbãri a suferit limba românã în evoluþia ei,
decât limba acestor rude îndepãrtate ale noastre de la marginea vesticã a
Europei, adicã sudul Franþei, nord-estul Spaniei ºi chiar Portugalia.
Portugaliei îi revine meritul de a duce mai departe amintirea vechilor Gali.
Galii au fost vechea populaþie a Europei de dinaintea apariþiei triburilor
germanice în tot vestul continentului. Plasatã în sud-vestul Peninslei
Iberice, este ultimul bastion al tracilor preistorici ºi pãstrãtori ai tradiþiilor ºi a
elementelor de limbã prelatinã în zonã. Este o performanþã rezistenþa peste
timp ºi vicisitidinilie istoriei în condiþiile dimensiunii care o are.
Latinismul limbii spaniole ºi franceze, se datoreazã acelei populaþii de
triburi trace sau dacice ajunse la Atlantic cam cu 3000 de ani î.e.n.. Autorii
antici, între care ºi Strabon, vorbesc de Iberia Ponticã ºi Iberia Hispanicã.
Pe întreg teritoriul Spaniei (poate ºi în sudul Franþei) au fost rãspândite
triburi de origine geto-dacã, dar mai ales în Catalonia: ilergeþii, indigeþii,
ilerkavonii ºi misgeþii. (spune profesoara Cãtãlina Lupu în Revista Dacia
Magazin nr. 22 din mai-iunie 2005).
Celþii ºi ulterior triburile germanice de suevi în Spania ºi franci în Franþa
au avut influenþe nesemnificative asupra limbilor care se vor vorbi în aceste
douã þãri. Influenþe mai mari au avut în Germania ºi Scandinavia, unde
populaþia foarte veche de origine tracã era mult mai slab reprezentatã
numeric.
Celþii pãtrund în respectivul areal geografic din vestul Europei în prima
jumãtate a mileniului 1 î.e.n., iar fenicienii (sec. 10-11 î.e.n.) ºi grecii (sec. 7
î.e.n.) nu aveau cum sã le influenþeze foarte mult limba, tradiþiile, religia ºi
mai puþin, datoritã numãrului redus cu care au venit în zonã aceºti alogeni.

Extinderea pelasgilor antehomerici 4000-3000 î.e.n.
(dupã o idee a Dr. N. Sãvescu)
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Influenþe mai mari au loc în era noastrã când în Spania triburi celtice ºi
iberice formeazã în timp o populaþie din ce în ce mai numeroasã de celtiberi,
peste care se adaugã influenþa tribului suevilor de sorginte germanicã, a
arabilor veniþi din nordul Africii, peste Gibraltar, ca ºi a altora mai puþin
importante.
În Franþa, peste triburile celtice ºi populaþia occitanilor vin legiunile lui
Cezar care impun un proces intens de romanizare. Pentru occitani a fost o
surprizã plãcutã, limba lor fiind în fond o protolatinã sau preromanã, am
putea spune. Apoi prin secolele al II-lea - al V-lea ale erei noastre, Galia
romanã (cum se numea atunci viitoarea Franþã) este pustiitã de alte
popoare migratoare: alamani, vizigoþi, vandali ºi huni. În secolul al V-lea e.n.
apar francii, popor germanic, care se contopesc cu bãºtinaºii ºi vor forma
viitoarea Franþã. Bazele noului stat sunt puse de Clovis (481-511 e.n.), din
dinastia merovingienilor. Atât Spania, cât ºi Franþa, ca viitoare state
europene, vor face parte din aºa zisa gintã latinã, nu în urma cuceririi
romane, ci a faptului cã, populaþia pe baza cãreia s-a format din preistorie,
fãcea parte din ginta pelasgã care vorbea protolatina, populaþie care prin
vechime consolidase în zonã o limbã ce nu a putut fi înlocuitã de limbile cu
care au venit noile populaþii de triburi germanice de suevi în Spania ºi de
franci în Franþa. Iar influenþa cuceritorilor romani n-a fãcut altceva decât sã
potenþeze latinitatea limbii bãºtinaºilor, mult mai numeroºi în aceste douã
þãri, decât în celelalte þãri europene. În mod categoric, latinismul limbilor
europene are rãdãcini anterioare apariþiei Imperiului Roman ºi a fost dus în
vestul european de triburi dacice preistorice. Amintirea triburilor dacice
preistorice se pãstreazã pânã astãzi în Olanda ºi Germania. Olandezii se
numesc „Dutch”, dar pronunþia se aude „daci”. Vorbind despre germani,
toatã lumea ºtie cã þara lor se numeºte ºi „Deutsche (land)”, iar pronunþia
seamãnã cu „daci (land)” þara dacilor. Pânã în secolul al XVII-lea e.n.,
Danemarca apãrea în documentele Vaticanului sub denumirea de Dacia
(Nicolae Miulescu ºi Tudor Diaconu-"Dacia-þara zeilor"-Ed.Obiectiv,
Craiova 2005).
Ca sã închei capitolul ultimilor extratereºtri care au influenþat civilizaþia
pe Terra, fac o parantezã ºi subscriu la o ipotezã privind populaþia Ainos.
S-ar putea ca un grup de venusieni sã fi încercat sã populeze insulele
japoneze sau o emigrare a tracilor rãsãriteni în Extremul Orient care a
rãmas izolatã. Numai aºa se pot înþelege caracteristicile acestei populaþii:
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rasã foarte albã, înalþi, de tip caucazian, de fapt carpatic (în geografia anticã
prehomericã, munþii Carpaþi erau numiþi Caucaz) cu o grupã sangvinã unicã
în lume, cu o scriere proprie cu 26 de semne grafice. Stabilirea lor în insula
Hokaido se estimeazã cu circa 2000 de ani î.e.n., spre deosebire de
japonezi care vin din China doar la câteva secole dupã Hristos. La aceastã
datã (dupã Dr. Napoleon Sãvescu), populaþia Ainos nu trece de 25.000 de
suflete, au un reprezentant în Dieta japonezã, pe numele sãu Geru
(asemãnarea ca nume ca Gerula sau Gelu este oare întâmplãtoare?) ºi sunt
recunoscuþi oficial. Dupã înfrângerea lor în anul 1799 de cãtre armata
japonezã, ajung un eºec demografic ºi probabil vor dispãrea din lumea
galbenã în viitor.
Revenind în Dacia preistoricã, venusienii influenþeazã în principal
triburile din Maramureº unde se nasc etruscii care vor emigra spre vest.
Dacã alte triburi rãmân în marele spaþiu germanic, etruscii coboarã din Alpi
cãtre peninsula italicã cu mai bine de 1000 de ani î.e.n., contribuind la
formarea acestui popor alãturi de triburile tracice de ramani, de coloniile
greceºti de pe coasta de est ºi de grupurile aduse de tracul Enea pe coasta
de vest a peninsulei italice, în urma înfrângerii Troiei descrisã de Homer în
Iliada.
De la etrusci ne-au rãmas celebrele lor oglinzi, majoritatea pe suport de
aramã, în numãr de peste 2000 (descoperite pânã acum) al cãror mesaj
încifrat rãmâne încã o mare tainã pentru contemporani.
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INTERMEZZO ISTORIC
Descendenþi direcþi ai pelasgilor primordiali pe Terra în actuala
civilizaþie, conservatori prin educaþia religioasã, fideli cultului primilor zei,
tracii rãmân în preistorie izvorul de bazã al multor popoare. Acest statut de
maternitate a popoarelor, de strãmoºi ai populaþiilor unui areal geografic
imens care cuprinde nu doar Europa, ci ºi Asia ºi nordul Africii, ajung dupã o
perioadã de 7000 - 8000 de ani de la începuturi, sã fie priviþi ca bãtrânii
pãrinþi ai omenirii. De la acest supranume ºi continentul european capãtã
calificativul onorant de "bãtrânul continent" sau "bãtrâna Europã", sintagme
folosite ºi astãzi.
Originea tracicã, recunoscutã din ce în ce mai deschis de tot mai multe
popoare, trimit spre ridicol încercãrile unor pseudoistorici de a credita ideea
cã nu se poate stabili originea tracilor. Ori tracii, o confirmã ºi doamna Marija
Gimbutas din SUA, au ocupat iniþial un areal geografic important în Europa
de est ºi de sud de la Bug ºi Nistru, spre vest incluzând Panonia (actuala
Ungarie), pânã la limita popoarelor Germanice din Moravia, în nord, pânã la
Marea Egee în sud, incluzând, în termenii de astãzi România, Bulgaria,
Grecia, fosta Iugoslavie, Albania ºi chiar coasta esticã a Peninsulei Italice.
Faþã de aceastã situaþie, ca ºi gluma în care "din cauza copacilor nu poate fi
vãzutã pãdurea", acei pseudoistorici nu pot sau nu vor sã-ºi dea seama cã
miturile, legendele, religia ºi tradiþiile tracilor, elemente cu puternicã inerþie a
dãinuirii sunt argumente peremptorii ale faptului cã tracii sunt nucleul central
al descendenþilor pelasgilor primordiali.
Atâta vreme cât originea tracilor va fi cãutatã oriunde, în afara spaþiului
carpato-dunãrean, cu extensiile amintite mai sus, aceasta nu va fi gãsitã în
vecii vecilor. Sã vã dau un exemplu de a cãuta fãrã sã vrei sã gãseºti.
Istoricul Robert Roesler, ocupându-se ºi de istoria poporului român, ne-a
cãutat originea prin toate colþurile Europei dar numai în Ardeal nu. Probabil
a abordat istoria noastrã de la o etapã târzie, nu de la începutul pelasgic.
Naveta fãcutã de populaþia care a ajuns pânã la Indus ºi la Gange a derutat
mulþi istorici. Limba sanscritã a fost studiatã de mulþi cercetãtori în
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comparaþie cu limba dacilor. Creditul care i s-a acordat sanscritei, trece în
plan secundar limba dacilor, tocmai prin asemãnarea izbitoare a
numeroºilor termeni din toponimie ºi hidronimie. S-a ajuns pânã acolo încât
s-a socotit cã dacii vin din India, adicã nepoþii ºi-au nãscut strãmoºii. Sã-l
iertãm însã pe Robert Roesler pentru greºeala lui având în vedere cã la fel
cu Tomashek recunosc hidronimul Olt ca fiind de origine traco-dacã. Toatã
lumea ºtie cã Ardealul este leagãnul românismului. Ca sã ne aducã la
matcã, ne-a învârtit într-un carusel abracadabrant, ca în fine, prin secolul al
IX-lea al erei noastre sã ne treacã Dunãrea ºi sã ne aºeze aici. Dupã
Roesler, bulgarii au venit din þinuturile Volgãi înaintea noastrã în sudul
Dunãrii (la anul 681), preferând un þinut mai puþin bogat decât al României,
în care era un vid geografic pãstrat din "respect" pentru noi. Ba mai mult, noi
românii am venit "la braþ" cu maghiarii (896-900 e.n.) ºi Arpad, amabil, ne-a
invitat sã ocupãm noi acest spaþiu blagoslovit de Dumnezeu cu toate
darurile pãmântului, iar ei, modeºti din fire, s-au dus sã se aºeze în mai
sãrãcãcioasa Panonie. Referitor la istoria românilor s-a lansat ºi o butadã
jignitoare: "originea lor, o enigmã, iar existenþa, un mister". În fapt este o
dovadã de incompetenþã crasã.
Spre ruºinea lor, asemenea istorici nu citiserã, probabil, istoria dacilor,
mãcar de la anii 400 î.e.n., de la Dromichete încoace, de care scriitorii greci
ºi romani se ocupaserã intens, viaþa ºi istoria grecilor ºi romanilor fiind
strâns legatã de strãmoºii noºtri traci ºi ulterior daci. ªi unii, ºi alþii au lãsat
dovezi scrise despre noi.
Un lung interval de timp, viaþa tracilor s-a desfãºurat aproape linear ºi
paºnic ºi, deºi apare între timp scrierea ºi scriitorii, poeþii ºi istoricii, aezii
sunt totuºi principalii ºi cei mai populari cronicari ce vor transmite viitorimii
elemente ºi fapte din istoria noastrã, prin cultura oralã, balade ºi povestiri.
S-a mai creditat ideea cã dacii n-au avut scriere. Nimic mai neadevãrat. În
capitolele urmãtoare voi argumenta cã dacii au avut scriere, argumente
între care trebuie amintite ºi plãcuþele de plumb de la Sinaia de care s-a
ocupat inginerul Dan Romalo ani în ºir pentru a le clasifica ºi a le traduce ºi
ulterior domnul Adrian Bucurescu (Dacia magazin - colecþie). Dar în secolul
al IV-lea al erei noastre, când împãratul Iulian (apostatul) a vrut sã ºteargã
istora dacilor, sã fi distrus ºi dovezile scrise ale dacilor cum le-a distrus pe
ale grecilor ºi romanilor care relatau despre faptele dacilor? ªi s-a mai
petrecut un fenomen ce se petrece ºi astãzi. Atenþia celor ce se
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îndeletnicesc cu mediatizarea, ºi ieri ca ºi azi, este atrasã de senzaþional, de
evenimente majore, cu rãsunet. Bãtrânii traci, paºnici ºi neviolenþi, nu mai
produc fapte senzaþionale. Ei se comportã ca bunici ºi strãbunici, de a cãror
biografie nu se mai intereseazã nici nepoþii ºi strãnepoþii prinºi cu treburile
lor, la casele lor. Ca ºi astãzi.
Aceºti nepoþi ºi strãnepoþi, fiind de-acum popoare, se vor dezvolta în
sine pe unde s-au stabilit, în vest pânã la Atlantic: ºi în est pânã în India.
Fiecare va fi având problemele lor. Sã se apere de atacatori. În vremurile de
care vorbim, legea forþei era unicul argument de vieþuire, uneori chiar de
supravieþuire. Legile morale, cele aduse din ceruri de cãtre trimiºii lui
Dumnezeu se mai respectau doar la tracii nord-dunãreni, unde vor apãrea ºi
primele legi morale scrise, belaginele lui Zalmoxe.
Cei care au plecat din spaþiul de origine al noii civilizaþii, cum am zice
astãzi "lupii tineri", le-au uitat în mare parte ºi au trecut mii de ani pânã sã le
redescopere. Încã o excepþie este ºi India. Se vor înmulþi ºi se vor extinde la
rândul lor, formând alte popoare ºi treptat treptat vor ocupa tot spaþiul
geografic locuibil. Sumerienii ºi egiptenii nasc populaþii ce vor ocupa Arabia,
parte din Africa, Asia Micã, alãturi de triburi ce vor emigra în continuare din
"insula naþiunilor".
Inzii la rândul lor realizeazã acelaºi lucru în zona geograficã respectivã
fãcându-se vecini cu populaþiile chineze ºi acestea extinse în timp spre sud
ºi spre nord. Fiecare dintre aceste popoare se vor emancipa în timp,
edificând civilizaþii proprii care însumate vor crea progresul omenirii în
general, pe parcursul miilor de ani, având fiecare contribuþia sa. Voi
consemna pe scurt în continuare, într-o prezentare selectivã ºi, recunosc,
incompletã, câteva din evenimentele istorice mai importante petrecute pe
arealul euro-asiatic.

Dacilor

77

SUMERUL
Mesopotamia anticã este astãzi ocupatã de statul Irak, locuitorii se
numesc irakieni ºi sunt descendenþii anticilor sumerieni într-un procent
important. Pe parcursul îndelungatei lor istorii, destul de frãmântatã, s-a mai
adãugat un procent de alogeni. Un adevãrat tezaur arheologic, aflat în
subsolul Sumerului, a atras nenumãraþi cercetãtori ai istoriei vechi ºi nu i-a
dezamãgit. Am amintit în capitolele anterioare câteva din descoperirile
uluitoare, printre care impresionanta "bibliotecã" din nisip.
Punctele culminante ale civilizaþiei mesopotamiene au fost: domnia lui
Hamurabi pe la 1700 i.e.n., a lui Assurbanipal în Ninive la 650 ºi
Nabucodonosor la 58 î.e.n.. În preajma anului 2500 î.e.n., se consemneazã
deja existenþa centrului cultural Ur - prima perioadã - leagãnul civilizaþiilor
sumeriene, akkadiene, assiriene ºi babiloniene. În jurul anului 2350 î.e.n. se
trece în revistã epoca Akkad, ulterior ºi celelalte. Pentru detalii, cei interesaþi
au de-acum suficient material în biblioteci. Merg mai departe ºi amintesc în
treacãt cã pe la 2050 î.e.n. începe a treia perioadã a centrului cultural Ur, cu
regele Ur-Nammu, urmat de fiul sãu Sulgi.
Un eveniment important la sfârºitul mileniului al II-lea î.e.n. este
plecarea strãmoºilor lui Israel din Ur. Conduºi de Abraham, fiul unui preot, ei
pãrãsesc centrul cultural Ur ºi ajung în Egipt ca oameni liberi. Aici au
prosperat sub conducerea înþeleaptã a lui Abraham, pe care îl vor socoti
pãrintele neamului lor ºi îl vor numi Avraam, nume sub care îl întâlnim în
Vechiul Testament. Consecinþa prosperitãþii a fost o dezvoltare demograficã
ce a fãcut ca în câteva secole sã depãºeascã populaþia autohtonã. Liderii
egiptenilor s-au îngrijorat ºi au început sã-i persecute transformându-i în
sclavi. În momentul când egiptenii s-au radicalizat, are loc "fuga din Egipt"
pe la anul 1260 î.e.n., sub conducerea profetului Moise (vezi Biblia EXODUL).
Între anii 1830 ºi 1530 î.e.n. în Babilon domneºte dinastia Hammurabi
(unul din reprezentanþi a creat celebrul cod de legi cu 282 de paragrafe).
Ulterior apar assirienii, pe la 1300 î.e.n.. Dintre liderii lor amintesc legendara
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reginã a Assiriei ºi Babilonului, identificatã cu Sammuramat, soþia lui ªamºi
Adad al V-lea, numitã ºi Semiramis (pentru noi Semiramida). Tradiþia îi
atribuie construcþia grãdinilor suspendate din Babilon, pe la anul 806 î.e.n.,
operã socotitã una dintre cele ºapte minuni ale lumii antice, pentru
grandoarea arhitecturii. Meritã amintit ºi regele Sanherib care asediazã în
zadar Ierusalimul pe la anul 681 î.e.n. ºi distruge Babilonul în anul 689 î.e.n..
Urmaºul sãu Asarhadan, predecesorul lui Assurbanipal, cucereºte Egiptul
înainte de anul 669 î.e.n.
Regele med (al perºilor) Kyaxares distruge Assurul ºi astfel semneazã
sfârºitul imperiului Assirian la anul 612 î.e.n..
La anul 606 î.e.n., caldeenii, sub Nabupolassar împreunã cu mezii lui
Kyaxares, cuceresc Ninive ºi condiþioneazã apariþia unui nou Imperiu
Babilonean, numit Imperiul Caldeenilor. Pe la anul 604 î.e.n. Nabupolassar
desprinde Babilonul de Asiria.
Ca sã închei periplul prin istoria Sumerului, voi aminti cã în anul 331
î.e.n., macedoneanul Alexandru cel Mare cucereºte ºi el Babilonul, apoi
încearcã o expediþie spre India, dar se întoarce din drum din motive
obiective ºi moare în Babilon la anul 323 î.e.n..
Dupã celebrul macedonean, teritoriul Sumerului va fi stãpânit de
regatul seleucid (secolul al IV-lea - al II-lea î.e.n.), apoi de statul parþilor (sec.
al II-lea ºi al III-lea î.e.n.) ºi al sasanizilor (secolele al III-lea - al VII-lea e.n.)
În anii 635 - 637 e.n., Sumerul va fi cucerit de cãtre arabi, care îl vor
denumi pentru viitor Iraq ºi impun islamismul ca religie oficialã. Odatã cu
fondarea Bagdadului, la anul 762 e.n., devine centrul califatului abasizilor.
În secolul al XI-lea e.n., Irakul va fi cucerit de turcii selciukizi, apoi de
cãtre hoarde mongole la anul gloriei mongole 1258 e.n. de turcmeni ºi apoi
de persani, pentru ca din anul 1534 pânã în 1918 sã fie provincie a
Imperiului Otoman. O problemã internã delicatã în Irak este conflictul între
sectele religioase ale islamismului, sunnite ºi ºiite. Vechimea acestor douã
secte dãinuie de aproape un mileniu ºi jumãtate ca rezultat al luptei pentru
supremaþie între urmaºii lui Mohamed, mort în anul 632 e.n. la Medina.
Saddam era sunnit ºi în timpul dictaturii lui i-a persecutat pe ºiiþi. Dupã
cãderea lui Saddam, ºiiþi, care sunt majoritari în populaþia Irakului, au
accedat la putere, iar sunniþii duc o luptã tip terorist ºi împotriva ocupaþiei
strãine, dar de fapt împotriva ºiiþilor. Pãcat cã Allah îngãduie acest rãzboi
fratricid.
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ALTE IMPERII
PERSII: Pace, dupã cum observaþi, nu este în zonã decât arareori ºi pe
perioade scurte. La sfârºitul mileniului al II-lea î.e.n., în sudul Iranului de
astãzi, se stabilesc triburi indo-europene de mezi ºi perºi din nord-vest. Prin
secolul al VIII-lea î.e.n. ia fiinþã statul Media cunoscând sub Cyaxares (625585) o epocã de glorie. Dar regele perºilor Cyrus supune statul Media ºi
pune bazele Imperiului Persan. Acest imperiu va fi foarte activ în zona
respectivã. Sub Darius I (522-486), din dinastia ahemenizilor, atinge
apogeul puterii sale. Se întindea între India ºi Tracia. Încercând sã intre în
Dacia (510 î.e.n.), este bãtut de sciþi ºi izgonit, dar nu se astâmpãrã. Îi
încearcã, puþin mai la vale, ºi pe greci, ca sã lase în istorie înfrângerile de la
Maraton (490 î.e.n.) ºi de la Salamina (480 î.e.n.). Alexandru cel Mare, în
anii 334 - 330 î.e.n., va cuceri Imperiul Persan ºi le scoate din cap definitiv
ideea de a pãtrunde în Europa. Începe declinul. Vor aparþine un secol
regatului seleucid, apoi devin patria regatelor parþilor (240-î.e.n. - 226 e.n.)
ºi apoi al sasanizilor (226 - 651 e.n.). La anul 636-651 e.n. vin cuceritorii
arabi care le impune islamismul. Dupã arabi vin mongolii la anul 1258 e.n. ºi
îi vor cuceri în aceeaºi campanie când au cucerit ºi Irakul vecin. Un moment
important în istoria Iranului este apariþia lui Ismail I, întemeietorul dinastiei
Sefavizilor. El pune în secolul al XVI-lea e.n. bazele noului stat centralizat
iranian, care va cunoaºte o mare strãlucire sub Abbas I cel Mare (15871629).
Sã mai trecem în revistã douã imperii din vechime care, deºi izbutesc
sã fiinþeze pânã în era noastrã, vor dispãrea totuºi din istorie. Primul este
HOREZMUL, despre care primele ºtiri vin din secolul al XIII-lea î.e.n.. În
secolele al VIII-lea - al VI-lea î.e.n. se construeºte un important sistem de
irigaþii, iar între anii 517 - 512 î.e.n., Perºii fac douã expediþii în Horezm.
Trecând în era noastrã, în Horezm are loc o invazie turcã la anul 560, apoi o
înaintare chinezã pe la anul 660. În anul 712 Arabii intrã ºi ei în Horezm, iar
în 1044 va fi cucerit de turci. Horezmul populând o zonã din preajma râului
Amu-Daria era mai aproape de vatra turcomanilor. De la ei li se trage ºi
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sfârºitul. În anul 1218, vijeliosul mongol Genghis-han nãvãleºte în Horezm,
operaþie care determinã sfârºitului imperiului horezmic la anul 1231 din era
noastrã. Al doilea este Imperiul HITIÞILOR. Despre acesta am mai
consemnat anterior ºi nu mai insist. Amintesc doar naºterea lui înainte de
anul 1570 î.e.n. din triburile tracilor rãsãriteni ºi dizolvarea lui pe la anul 1200
e.n. datoritã nãvãlirilor turcice, care începuserã sã vinã în puhoaie spre
Europa. Dupã dãinuirea lor un timp, aceste ultime douã imperii lasã în urmã
importanþa lor în formarea unor noi structuri organizate ca state moderne.
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EGIPTUL
Despre Egiptul Antic, faþã de materialul vast existent, nu îndrãznesc
decât sã consemnez lapidar câteva repere din istoria acestui popor plecat
din lumea tracã. Între anii 2850 ºi 2052 î.e.n. este perioada pe care istoricii
au numit-o "vechiul imperiu", cu capitala la Memfis ºi cuprinde primele opt
dinastii. Dinastia a IX-a ºi a X-a constituie prima perioadã intermediarã,
dupã care urmeazã imperiul de mijloc între anii 2052-1610 î.e.n.,
cuprinzând dinastiile a XI-a ºi a XII-a. Dupã asta vin dinastiile a XIII-a la a
XVI-a care va fi a doua perioadã intermediarã pentru ca imperiul de mijloc sã
se încheie cu dominaþia hicsoºilor. Noul imperiu, cu capitala la Teba,
cuprinde dinastiile de la a XVII-a pânã la a XXIV-a. Egiptul faraonic, timp de
peste 2000 de ani, reprezintã o putere principalã în Orientul Apropiat ºi a fost
creatorul uneia dintre cele mai strãlucite civilizaþii ale lumii antice. Naºterea
unor noi puteri în jurul lor, pe care sumerienii ºi egiptenii le influenþaserã
pozitiv în dezvoltarea lor, anunþa începutul apusului vremurilor glorioase. La
anul 525 î.e.n., perºii ahemenizi, sub conducerea regelui Cambise cuceresc
Egiptul. ªi tot înainte de era noastrã, la anul 332, vine rândul lui Alexandru
cel Mare sã calce Egiptul. Între timp se nãscuse Imperiul Roman care s-a
simþit obligat sã-ºi arate puterea ºi þin sub ocupaþie mãreþul, dar îmbãtrânitul
Egipt peste 400 de ani, între anii 30 î.e.n. ºi 395 e.n.. Alþi actori, aceeaºi
piesã, vor fi cei ce reprezintã Imperiul Bizantin între anii 395 ºi 639 e.n. care
vor þine sub ocupaþie Egiptul. De-acum suntem în era noastrã ºi se ridicã ºi
arabii cu veleitãþi de cuceritori. Aceºtia cuceresc ºi ei Egiptul la anul 641 ºi
vor impune în Egipt limba arabã ºi religia lui Mohamed. Aºa va deveni la anul
969 centrul Califatului Fatimid, apoi al dinastiei Aijubizilor între anii 1175 ºi
1252 ºi al statului mamelucilor între anii 1252-1517. Din anul 1517, Egiptul
va fi transformat în provincie a Imperiului Otoman care între altele
consolideazã religia islamicã fãcând-o ireversibilã în zonã. Mãreþii zei
egipteni au intrat cuminþi în muzee. Expediþia de cucerire a lui Napoleon
Bonaparte (1798-1801) eºueazã, lâsându-l stãpân al Egiptului pe Paºa
Mohammed Ali. Acesta reuºeºte sã dobândeascã independenþa þãrii, dar
pânã în septembrie 1914, Egiptul rãmâne, nominal, provincie a Imperiului
Otoman.
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INDIA
Alãturi de Sumer (azi Irak), Egiptul ºi India, care îºi pãstreazã numele
original, sunt þãrile unde perenitatea oamenilor care le locuiesc se întinde în
timp peste cinci milenii. În India, primele centre culturale precum Harappa ºi
Mohenjo-Daro sunt contemporane cu primele manifestãri culturale din Egipt
ºi Mesopotamia. Din a doua jumãtate a mileniului al II-lea ºi pânã în secolul
al V-lea î.e.n., triburi indo-europene, venite succesiv din nord-vest, vor
cuceri India septentrionalã. Apogeul civilizaþiei antice este atins de imperiile
Maurya (secolul al IV-lea - al III-lea î.e.n.) ºi Gupta (secolele al IV-lea ºi al Vlea e.n.).
La baza creãrii acestei civilizaþii au stat celebrele patru "Vede", ca ºi
epopeile "Mahabharata" (cea cu peste 200.000 de versuri) ºi "Ramayana",
toate scrise în limba sfântã, sanscrita. Acest popor paºnic s-a dezvoltat
linear, fãrã manifestãri belicoase. Pe noii veniþi i-a primit lângã ei ºi i-a invitat
sã le împãrtãºeascã modul de viaþã pe care îl aduseserã din Carpaþi. Pânã
ºi astãzi, la poporul indian, se simte izul patriarhal, iar când Ghandi le-a
vorbit de conºtiinþã naþionalã au fost surprinºi.
Cele douã imperii amintite vor reuºi sã unifice cea mai mare parte a
Indiei. Secolele al VI-lea - al XIV-lea din era noastrã, vor fi marcate de
frãmântarea feudalã ºi de invaziile unor popoare turanice din Asia Centralã,
apoi ale arabilor ºi apoi ale mongolilor.
Dupã acest periplu prin extremitatea zonelor populate de primii
emigraþi din zona Carpaþilor, sã revenim spre Balcani ºi Europa de Vest,
zonã ce prezintã un interes mai mare pentru scopul nostru, acela de a
aborda formarea poporului nostru într-un context mai larg.
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GRECII ANTICI
Înaintea erei noastre se naºte Grecia Anticã prin apariþia civilizaþiei
minoice în insula Creta între mileniile al II-lea ºi al III-lea. Apoi la începutul
mileniului al II-lea coboarã iar din nordul peninsulei balcanice (din marea
familie a tracilor) triburi de ahei, ionieni ºi eolieni care îºi extind stãpânirea
asupra Cretei ºi a Ciprului, creând civilizaþia micenianã cu principalele
centre în Mycene, Tirynth, Pylos etc. Prin secolul al XII-lea î.e.n. apar ultimii
veniþi în zonã, dorienii. Aceºtia provoacã o presiune demograficã asupra
ionienilor condiþionând atacul cetãþii Troia din Asia Micã, cetate a tracilor
rãsãriteni condusã de Enea. Dupã cucerirea Troiei, grecii au posibilitatea sã
creeze colonii pe coastele Asiei Mici. Prima colonie este Efesul, fondat de
ionieni, al cãror eponim (ca ºi al mãrii Ionice) îºi trage originea de la muntele
sfânt Kogaion (Olimpul tracilor). Acest nume de munte din Bucegii de astãzi
a contribuit substanþial la onomastica europenilor din cele mai vechi timpuri
(Ion, Giovani, Ianus, Jean, Ivan, Johan, John) plus nenumãrate variante
masculine ºi feminine tot de la Kogaion se trag.
Altã colonie fondatã de ionieni pe coasta apuseanã a Asiei Mici este
Miletul, distrus de perºi prin anul 500-494 î.e.n., dupã care va cunoaºte o
nouã epocã de înflorire a elenismului. Miletul devine celebru prin "ªcoala din
Milet", ºcoalã filozoficã reprezentatã de Tales, Anaximandru ºi Anaximene,
care vor inaugura filozofia greacã. Ulterior ionienii vor mai crea colonii în
Mediteranã (Naucratis) ºi la Pontul Euxin (Histria, Tomis, Odessos, Olbia).
Dorienii vor crea pe coasta de sud-vest a Asiei Mici oraºul Halicarnas,
care a rãmas celebru prin construirea în secolul al IV-lea î.e.n., de cãtre
Artemisa, în memoria soþului sãu Mausol, un monument funerar, socotit una
din cele ºapte minuni ale lumii antice (de acolo cuvântul comun mausoleu).
Grecii, în epoca marii colonizãri (secolele al VIII-lea ºi al VII-lea î.e.n.),
fondeazã oraºe ºi în nordul Africii, sud-estul Italiei ºi Spaniei. Dupã rãzboiul
peloponeziac, câºtigat de Sparta, urmeazã perioada de glorie a Tebei, apoi
a macedoneanului Alexandru cel Mare - cu o trecere meteoricã prin istorie,
dar cu realizãri incredibile, apoi Grecia va deveni provincie romanã pentru
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patru secole ºi jumãtate, dupã care urmeazã Imperiul Bizantin,
continuatorul, în fapt, al Imperiului Roman, dupã dispariþia la anul 476 a
Imperiului Roman de Apus. Imperiul Bizantin (Roman de Rãsãrit) se
prãbuºeºte la anul 1453 e.n., când otomanii conduºi de Mohamed al II-lea
cuceresc Constantinopolul. Astfel Grecia intrã sub ocupaþia Imperiului
Otoman pânã la anul 1829 e.n.
Grecii, ca descendenþi ai tracilor nord-dunãreni, vor moºteni multe
caractere ale strãmoºilor lor. ªi ei, ca ºi ceilalþi descendenþi ai tracilor, vor
realiza visul oricãrui pãrinte normal, acela de a-ºi vede copilul ca o ediþie
personalã îmbunãtãþitã ºi adnotatã, de a urca o nouã treaptã sau mai multe
pe scara emancipãrii.
Aceºtia au fost Grecii antici: n-au dat lideri de anvergurã imperialã ca
alte popoare contemporane cu ei, în schimb au creat primii ideea de
democraþie (demos-kratos). ªi-au respectat originea, supranumind Dacia
Anticã "Þara Zeilor", iar zeii i-au luat ca zestre. La vremuri de restriºte mulþi
dintre ei au cãutat sprijin ºi adãpost, înapoi la origine, chiar pânã în timpurile
contemporane.
Civilizaþia lor s-a remarcat mai ales prin dezvoltarea filozofiei, a artei, a
culturii în general, cu caracter peren ºi universal. Scrierile grecilor antici au
constituit baza studiilor lui Nicolae Densuºianu (ºi a fratelui sãu Aron) în
vederea elaborãrii lucrãrii "Dacia preistoricã" numitã ºi Biblia românilor. ªi
alþi cercetãtori, de pe toate meridianele, au beneficiat de acest bogat izvor
de informaþii.
Principalul realizator al propagãrii "elenismului" a fost tracul Alexandru
cel Mare, iubitor de civilizaþie, care prin grija tatãlui sãu Filip al II-lea l-a avut
maestru pe celebrul grec Aristotel.
Iatã prilejul fericit de la care trebuie trecut în revistã marele Imperiu
Traco-Macedonean, care s-a nãscut înaintea Imperiului Roman ºi dacã n-ar
fi murit înainte de vreme conducãtorul lui, Alexandru cel Mare, multe lucruri
ar fi fost altfel acum, cel puþin în Europa.
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IMPERIUL TRACO-MACEDONEAN
Dupã I.C.Drãgan, macedonenii s-au format din zece triburi iniþiale de
origine tracã. Multe dovezi arheologice ºi culturale, argumente religioase,
caracterologice ºi de altã naturã justificã aceastã opinie. Începuturile
Macedoniei sunt apreciate în jurul anului 715 î.e.n. când nevoia de
expansiune a populaþiei nord-dunãrene impune încã o iradiere a unor triburi.
În acest caz a fost simplu ºi firesc. Cele zece triburi au trecut Dunãrea ºi s-au
aºezat în spaþiul liber spre sud-vest, în sudul Panoniei pânã în vecinãtatea
cu Grecia ºi cu Italia.
Aici se naºte Macedonia de Jos, unde regele Caran a fondat chiar o
dinastie, dupã care s-a extins ºi în Macedonia de Sus. Dupã alþi autori,
primul rege ar fi fost Perdicus. Dar fie Caran, fie Perdicus, nici ei, nici urmaºii
lor nu s-au remarcat în mod deosebit pânã la Filip al II-lea ºi fiul sãu.
Reprezentantul cel mai de seamã al tracilor a fost, incontestabil, Alexandru
cel Mare care a reuºit în fulgerãtoarea lui viaþã sã realizeze cel mai mare
imperiu al lumii. Dupã spusele perºilor mai mare chiar decât Imperiul
Roman care îi va urma.
Deºi faptele regelui Filip al II-ea ºi mai ales ale fiului sãu Alexandru se
deruleazã în majoritate alãturi de eleni, aceºtia nu i-au recunoscut ca greci.
Alexandru cel Mare nu a fost primit la jocurile Olimpice, nefiind grec. În
acelaºi timp, populaþia macedoneanã, când era nevoitã sã vorbeascã
greceºte, pronunþa cu accent strãin aceastã limbã.
De altfel, populaþia tracilor din sud ºi a ilirilor (baza imperiului
macedonean) vorbeau firesc limba tracilor din nordul Dunãrii, fraþii lor de
lângã care plecaserã, deci grecii erau îndreptãþiþi sã nu îi socoteascã greci.
ªi astãzi, la distanþa de peste 2000 de ani, macedonenii împrãºtiaþi pânã în
munþii Pindului ºi în actuala Albanie, dovedesc strânse legãturi lingvistice cu
limba românilor, descendenþii direcþi ai tracilor din nordul Dunãrii. ªi mai
mult, dupã Hellanicos, ºi alþii, strãmoºii macedonenilor au populat ºi Moesia
(nordul Bulgariei de azi), deci în vecinãtate intimã cu tracii din nordul Dunãrii
de Jos. Dealtfel, iatã-i pe machedonii de astãzi întâlniþi cu o frecvenþã
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remarcabilã în Dobrogea actualã, unde ei se simt, în acest habitat, mai
aproape de condiþiile care li se par fireºti pentru ei. Dar au trãit ºi prin
Bucureºti (Capºa), prin Craiova (Mihail), sau prin Ardeal (Gojdu).
Botezat cu un nume pur trac, Alexandru se va naºte în anul 356 î.e.n. la
Pella capitala Macedoniei, dintr-un rege trac, Filip, ºi o mamã ilirã Olimpia.
Era în acelaºi timp urmaº în linie dreaptã (strãnepot) al lui Perdicas I (numit
ºi Argeiades-de pe Argeº), fondatorul statului macedonean. Alexandru avea
o fire vucanicã, era iubitor de viaþã, de petreceri, dar deosebit de dur, în
consonanþã cu vremurile pe care le-a trãit. (Dr. N.Sãvescu-Noi nu suntem
urmaºii Romei).
Noi, cei de astãzi, cunoscând ºi istoria posterioarã marelui
macedonean, ne punem întrebarea, de ce nu s-o fi orientat Alexandru spre
nordul Dunãrii de Jos pentru a-ºi mãri imperiul? În mod sigur ºtia ce potenþial
militar ºi economic avea la acea datã regatul lui Dromichete ºi îl ºtia ºi pe
acesta ce calitãþi avea. Acest spaþiu, de altfel, nu fusese cãlcat de nici un
strãin. Poate ºi pentru aureola de þarã sfântã a zeilor, dar ºi pentru vrednicia
geto-dacilor în confruntãrile cu neprietenii. O încercare fãcuse Darius I al
Persiei pe la anul 510 î.e.n., dar nici nu a atins hotarele Daciei ºi s-a întors
bãtut de sciþii de la hotarul estic al acesteia (sciþii, tot triburi de arieni).
Revenind la subiect, lumea elenilor era mai ispititoare pentru Alexandru din
mai multe puncte de vedere:
-în primul rând, la anul 336 î.e.n., el prelua o moºtenire de la tatãl sãu,
care cucerise Grecia, sancþionând-o pentru necazuri anterioare;
-în al doilea rând, Alexandru, ca discipol al lui Aristotel, era ispitit mai
mult de cuceririle civilizaþiei greceºti în comparaþie cu "barbarismul" getodacilor. El intrã totuºi în stânga Dunãrii la anul 335 î.e.n. pentru a liniºti niºte
spirite, dar nu întârzie mult în zonã;
-în al treilea rând, din estul Greciei, perºii, socotindu-se cel mai mare
imperiu al epocii, deveniserã primejdioºi prin dorinþa expresã de a intra în
Europa. Pentru a-i potoli, ambiþiosul Alexandru a trebuit sã-i batã pe perºi de
cinci ori, dupã ultima victorie anulându-le definitiv ºi pentru totdeauna visul
de a mai ameninþa Europa cândva. Europa trebuie sã-i fie recunoscãtoare,
pentru cã cine ºtie ce viitor ar fi avut în secolele urmãtoare, sub perºi;
-ºi nu în ultimul rând, din estul Greciei va avea o perspectivã largã de
noi cuceriri într-un spaþiu imens ºi frãmântat de evenimente istorice.
Am mai spus, dar repet, pentru a încheia subiectul cu epopeea lui
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Alexandru. Dupã ce i-a bãtut pe perºi, cucereºte Egiptul, Mesopotamia,
încearcã o campanie spre India, dar se rãzgândeºte, numai el a ºtiut de ce,
s-a întors ºi ºi-a încheiat fulguranta sa viaþã în Babilon. A murit brusc, în
urma unei boli, în luna iulie a anului 323 î.e.n., la vârsta de 33 de ani, în plinã
glorie, ca ºi încã nenãscutul Iisus Hristos.
Nimeni ca el de peste 2300 de ani încoace.
Odatã cu moartea uriaºului trac, începe declinul marelui imperiu,
ajungând astãzi cu greu sã le afli identitatea ca popor, divizat ºi disipat prin
þãrile vecine ºi nerecunoscut nici ca minoritãþi naþionale mai ales în Grecia,
fosta Iugoslavie ºi Bulgaria. Urmaºii lui Alexandru, diadochii, colaboratori ai
sãi pânã atunci, în special foºti generali, nu-l pot înlocui, nici în echipã,
individual nici atât. Nu voi insista pe frãmântãrile imperiului trac, dupã
dispariþia lui Alexandru, nici pe tendinþele de fãrâmiþare, generate de luptele
intestine între urmaºii sãi, pentru putere, scopul lucrãrii de faþã este ca din
evenimentele prezentate, cititorul sã-ºi dea seama de contextul politic ºi
social în care populaþia care va forma viitoarea Românie a evoluat din cele
mai vechi timpuri ºi a demonstrat cã strãmoºii noºtri ºi urmaºii lor nu au fost
cu nimic mai prejos decât alþii, ba de cele mai multe ori, s-au ridicat deasupra
altora.
Este revoltãtor sã citeºti în "Mic dicþionar encicolpedic" din 1972:
"Nicola Tesla (1856-1943), inventator american de origine iugoslavã", când
toatã lumea ºtie cã era macedonean, cã tatãl sãu era poreclit "teslã", fiind
dogar, de unde copilul Nicolae a luat numele din porecla tatãlui sãu.
Cunoscuþii lui apropiaþi, impresionaþi de inteligenþa sa, îl socoteau nu
diabolic ci divin. Nici Einstein n-a înþeles principiul experimentului
"Philadelphia", ca sã-l continue dupã moartea lui Nicolae Teslã.
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TRACII NORD-DUNÃRENI
Reluând problema sfârºitului Imperiului Traco-Macedonean, am ajuns
la momentul când vastul imperiu va fi împãrþit între mai mulþi lideri. Dupã I.C.
Drãgan ("Noi, Tracii"), în jurul anului 300 î.e.n., imperiul a fost împãrþit între
Antipatros pentru Macedonia, Ptolomeu pentru Egipt, Eumene pentru
Capadochia, Antigon pentru Frigia Mare, Leonat pentru Frigia Helesponticã
ºi Lisimach pentru Tracia.
În continuare, este firesc sã ne intereseze ce va face Lisimach în zona
Traciei. Acestuia i-a venit ideea de a încerca o realizare proiectatã de
Alexandru, dar moartea nu i-a mai permis sã comitã pãcatul unui rãzboi
fratricid de a-ºi extinde împãrãþia ºi dincolo de Dunãrea de Jos, ca sã-i
cuprindã pe toþi tracii. Era ºi o ambiþie personalã a lui Lisimach de a cuceri un
teritoriu unde nu izbutise nimeni, niciodatã, de a-ºi întrece maestrul.
Înfumurat de gloria celebrilor sãi antecesori, trimite împotriva lui Dromichete
pe fiul sãu Agatocles.
Între timp, regele dac Dromichetes izbutise în mare mãsurã sã
coaguleze forþele din nordul Dunãrii ºi sã se organizeze pentru orice
eventualitate. Aºa cã în anul 300 î.e.n., când Agatocles atacã, geto-dacii îl
înving fãrã probleme ºi îl fac prizonier. Fapt rar în acele vremuri crude,
Dromichete nu-l ucide pe atacator. ÎI trateazã ca pe o rudã, un nepot care a
comis o boroboaþã. Îl opreºte la curtea lui, unde Agatocles, prin educaþia
primitã timp de câþiva ani, îºi schimbã radical mentalitatea. Dupã eliberarea
prizonierului princiar, reacþia tatãlui sãu este incalificabilã. Este atât de
deranjat de noua mentalitate a fiului sãu, încât îl repudiazã ºi hotãrãºte sã
plece personal cu rãzboi împotriva înþeleptului rege Dromichete. Aceasta se
petrecea la anul 292 î.e.n., când Dromichete aplicã o strategie care va
rãmâne multe secole un model pentru liderii noºtri. Se retrage din drumul
nervosului Lisimach ºi îl atrage într-un loc unde îi convenea sã-l
întâlneascã. În final, atacatorul mãnâncã bãtaie ºi se aºtepta la ce putea fi
mai rãu, însã conduita lui Dromichete a rãmas de referinþã, ca unicat în
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istorie.
ªi-a convins oºtenii sã nu se atingã de oamenii lui Lisimach, pe care i-a
omenit cu o masã regeascã, le-a þinut o lecþie despre moralã ºi i-a trimis
acasã. În urmãtoarea bãtãlie, pe alte meleaguri, Lisimach moare în luptã.
Scriitorii timpului consemneazã aprecieri mãgulitoare despre acest rege al
regilor geto-daci. Era socotit prototipul autentic al geto-dacului: omenos,
raþional ºi înþelept, iscusit ºi isteþ în luptã.
În decursul istoriei noastre ulterioare, vom mai întâlni modelul. Victoria
lui Dromichete împotriva lui Lisimach anunþã potentaþii vremii cã în Dacia
s-a nãscut un centru de putere de care trebuie sã se þinã cont ºi asigurã
intangibilitatea þãrii sfinte pentru urmãtoarele patru secole, pânã la
confruntarea cu Imperiul Roman.
Se perpetueazã în Dacia statutul de zonã paºnicã, unde nu se petrec
evenimente deosebite care sã atragã atenþia lumii sau a scriitorilor. Iatã unul
din motivele penuriei documentelor despre istoria locului
În consecinþã, viaþa bucolicã în Dacia de dupã Dromichete este
pãstoritã de o serie de regi pe care îi voi trece în revistã laconic, cu titlu de
inventar informativ pânã la Decebal. Aceºtia au fost: un al II-lea Dromichete
pe la 260 î.e.n., apoi Oroles, Rubobostes, marele Burebista (Buerovista)
între 70-44 î.e.n., urmat de regele preot Deceneu, considerat un monument
de înþelepciune, iar Comosicus va fi cel ce traverseazã hotarul dintre era
veche ºi era noastrã, de dupã Iisus Hristos.
În era noastrã apare Scorilo care se presupune a fi fost tatãl lui
Decebal, îi urmeazã la tron Diurpaneus (Dorpaneus dupã Iordanes) sau
Duras, la anul 86 e.n., ºi acesta, prea bãtrân, îi va ceda tronul lui Decebal,
conºtient cã nu e capabil sã facã faþa evenimentelor grave ce se anunþau.
Dintre aceºtia se reliefeazã pregnant marele rege Burebista, creatorul unei
mari puteri dacice, pe care unii istorici au calificat-o "împãrãþie" (era un
termen la modã) ºi apreciau populaþia împãrãþiei la 3,5 - 4 milioane de
suflete. Burebista s-a socotit toatã viaþa doar rege, un rege al regilor
diferitelor comunitãþi de triburi trace ºi tracice (peste 200), din Panonia pânã
la Bug ºi din Moravia pânã la Marea Egee sau tracicã. În acest imens regat
nu erau bariere lingvistice importante, deci nu erau naþiuni diferite, nici ca
limbã, nici ca religie sau tradiþii,pentru a constitui elemente ce definesc un
imperiu. Sãpãturile arheologice de astãzi, în tot acest spaþiu, au scos la
ivealã dovezi indubitabile ºi al unitãþii culturale.
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Pentru a-ºi apãra teritoriul, Burebista a fost nevoit, uneori, sã lupte
energic împotriva vecinilor lacomi. Cronicarul roman Strabo relateazã cã:
"pe Boii ºi Tauriscii (nume de triburi) i-a ºters de pe faþa pãmântului". A fost
nevoit sã lupte ºi împotriva celþilor. Aceºtia, apãruþi în nord-vestul Europei,
socotindu-se marginalizaþi de restul lumii, au plecat spre sud, deoarece prin
nord-vestul Europei nu prea aveau cu cine sã se batã (nici romanii nu prea
vor avea), au ajuns pe la anul 387 î.e.n. sã cucereascã Roma. Aceasta,
adicã Roma, dupã ce se emancipase de sub regii etrusci, era în stadiu de
republicã ºi îºi cãuta încet, încet drumul spre putere. Celþii au intrat în spaþiul
tracic pe la începutul secolului al II-lea î.e.n. ºi înving triburile trace ºi ilire de
la marginea regatului tracilor. Zona fiind mai caldã ca pe la ei, vor chiar sã
prindã rãdãcini. Vor întemeia pe Dunãre douã oraºe, Noricum ºi Akink (azi
Budapesta), în partea de nord a Ungariei de azi, unde populaþia autohtonã
era mai rarã. Pe locul oraºului Akink, în secolul I î.e.n., va lua fiinþã castrul
unei legiuni romane ºi ulterior oraºul Aquincum, reºedinþa guvernatorului
roman Panonia Inferior. Dupã stabilirea maghiarilor în Câmpia Panonicã
(896 e.n.), pe cele douã maluri ale Dunãrii iau fiinþã douã oraºe, Buda ºi
Pesta, distruse de invazia mongolã din 1241. În 1361 devin reºedinþe ale
regilor Ungariei, între 1541- 1686 Buda va fi centrul unui paºalâc turcesc ºi
abia în 1872 se unesc ºi vor deveni Budapesta, capitala modernã a Ungariei
de astãzi.
Revenind la Burebista, acesta este ºi el tulburat de celþi, drept care va
avea o confruntare în care celþii sunt învinºi categoric. Cei rãmaºi dupã
acest rãzboi au trãit într-o adevãratã simbiozã cu dacii, ceea ce a uºurat
procesul de asimilare definitivã a celþilor. Un factor în plus a fost ºi nivelul
superior de civilizaþie al celþilor în comparaþie cu al migratorilor de cãtre
Rãsãrit. Burebista, printr-o politicã inteligentã, izbuteºte sã ridice poporul
dac pe înalte culmi ale virtuþii. Îi determinã sã renunþe la bãuturã, deci
serbãrile bahice cad în desuetudine, îi instruieºte militar, cultural ºi religios.
Un ajutor substanþial îl va avea de la Deceneu, care prin înþelepciunea sa
ajunge sã fie divinizat de popor ºi capãtã chiar titlul de Pontifex Maximus.
Dupã moartea lui Burebista va fi el însuºi rege al dacilor înaintea lui
Comosicus. Puterea la care ajunseserã dacii a inspirat teamã vecinilor
þinându-i la distanþã, dar ºi îngrijorarea Imperiului Roman.
La Roma, ambiþiosul Iulius Caesar, ajuns unic ºef dupã dispariþia
celorlalþi doi triumviri (Pompei ºi Crassus), ºi-a îndreptat privirea spre

Dacilor

91

Carpaþi. Pentru satisfacerea orgoliului propriu, se visa primul cuceritor al
"Þãrii Zeilor". Era însã prea mare puterea dacilor la acel moment. S-a gândit,
probabil, cã suprimarea fizicã a lui Burebista va slãbi mult puterea dacilor ºi,
folosind mijloace specifice (la care era mare meºter), reuºeºte sã-l suprime
la anul 44 î.e.n., în condiþii despre care nimeni n-a reuºit sã ne spunã ceva
pânã astãzi. Este foarte posibil ca Burebista sã fi gândit la fel. Imperiul
Roman în ascensiune se anunþa ca un real ºi potenþial pericol pentru Dacia.
Este doar o presupunere cã Caesar ºi-a gãsit moartea în acelaºi an, tot
în urma unui plan similar, dar fãcut de Burebista. Am spus cã este doar o
presupunere, deoarece Caesar a fost asasinat la idele lui Marte (15 martie),
însã data precisã a morþii lui Burebista, în acelaºi an 44, nu se ºtie. Urmaºul
lui Caesar, Octavianus Augustus (primul împãrat al romanilor), nu a
îndrãznit sã se confrunte cu forþa dacilor ºi nici urmaºii lui, chiar în lipsa lui
Burebista. Pânã la anul 101 era noastrã, þara trãieºte fãrã tulburãri majore,
dar liderii erau îngrijoraþi ºi aveau de ce. Când la anul 101, Traian ameninþã
cu rãzboi, regele Duras îi trece lui Decebal prerogativele de ºef suprem,
recunoscând cã la acele vremuri era mai valoros ca el ºi mai tânãr. ºi pentru
cã am depãºit evenimentele, sã ne întoarcem un pic în istorie.
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IMPERIUL ROMAN
Cu 2000 de ani î.e.n., peninsula italicã este populatã de primele valuri
ale populaþiei indo-europene. De fapt, erau triburi latine coborâte din nordest din marea familie a tracilor. Apoi peninsula va fi flancatã pe coasta de est
de colonii greceºti, iar pe coasta de vest de urmaºii troienilor aduºi de Enea
din Asia Micã (la origine, traci rãsãriteni). Poetul Publius Vergilius Maro (7019 î.e.n.), protejatul Împãratului August ºi al lui Mecena, în epopeea
“Eneida” glorificã acest erou socotindu-l, nici mai mult nici mai puþin decât
pãrintele gintei romane. Sã nu fi cunoscut Vergiliu legenda lui Enea, sau în
mod deliberat el va recunoaºte, în subsidiar, sorgintea tracicã a romanilor.
(Mic dicþionar enciclopedic. Bucuresti - 1972). În jurul anului 1000 î.e.n. vor
coborî în peninsulã etruscii, originari din zona care azi se numeºte
Maramureº. Pânã la anul 510 î.e.n., etruscii au o mare influenþã socialã ºi
politicã, dând mai mulþi regi care vor conduce zona. La aceastã datã,
populaþia se emancipeazã de sub influenþa puternicilor etrusci ºi þara devine
republicã. Dar sã ne întoarcem încã puþin în timp pentru a consemna un
eveniment cardinal în istorie. La anul 753 î.e.n. are loc presupusa fondare a
Romei (ab urbe condita) de cãtre legendarii Romulus ºi Remus, cei alãptaþi
de o lupoaicã. Aceastã aºezare modestã de pe Tibru ajunge sub Cezar ºi
Octavianus Augustus (primul împãrat) o metropolã de 1.500.000 de
locuitori, va fi socotitã capitala lumii, poreclitã "omfalus" (buricul pãmântului)
ºi aureolatã de o faimã cu totul specialã.
Creºterea politicã ºi militarã cunoaºte un reviriment deosebit dupã
dispariþia macedoneanului Alexandru cel Mare. Nici urmaºii lui Alexandru,
nici alþii n-au fãcut faþã impetuozitãþii romane, mai ales, când apare Sylla.
Acesta s-a evidenþiat în rãzboiul purtat împotriva faimosului Mitridate al IVlea Eupator. Sylla l-a rãpus dupã trei bãtãlii ºi atunci prin trãdare. Dupã
aceastã ispravã, Sylla lichideazã republica ºi obþine de la senat numirea de
"dictator pe viaþã". Astfel creeazã premisele dictaturii de mai târziu ale lui
Iulius Caesar ºi Octavianus Augustus care va fi declarat împãrat, primul
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împãrat roman (27 î.e.n. - 14 e.n.).
Între timp, viaþa imperiului este presãratã de un ºir întreg de
evenimente. Dintre ele meritã reþinutã rãscoala lui Sertorius în Spania ºi a lui
Spartacus în Italia, cu care Roma a avut mult de furcã. Aceste doua miºcãri
sociale vorbesc de la sine despre gradul de oprimare la care ajunseserã
clasele de jos. În final, Sertorius care lupta pentru independenþa Spaniei, a
fost ademenit ºi asasinat într-un mod ignobil la un banchet în anul 72 î.e.n.,
iar Spartacus moare vitejeºte în luptã, lângã râul Silar, în anul 71 î.e.n.
Fel de fel de acþiuni militare, din Galia pânã în Palestina, menþin trupele
într-un exerciþiu militar permanent. Nu lipsesc din panoplia politicã luptele
pentru putere în lumea romanã. În primul secol al erei noastre se vor perinda
la conducerea Imperiului Roman opt împãraþi începând cu Octavianus
Augustus, care venea de la anul 27 î.e.n., între aceºtia întâlnim pe Caligula
(cizmuliþã), pe Nero (nebunul care a dat foc Romei), pe Vespasian, Domiþian
ºi Nerva (bãtrânul). Toþi aveau þelul de a cuceri noi teritorii ºi spre Orient, dar
ºi spre Occident.
În primul rând au cucerit tot ce era în jurul Mãrii Mediterane ajungând
sã boteze Mediterana "mare nostrum", au pãtruns ºi în Marea Neagrã
însuºindu-ºi fostele colonii greceºti, în vest au ajuns în Galia ºi pânã în
Britania ºi Scoþia. Mai toþi aceºti împãraþi au creat o perioadã teribilã,
marcatã de crime odioase în lupta pentru puterea supremã. Istoria lor e
presãratã de asasinate chiar în familie: copii care ºi-au omorât pãrinþii,
pãrinþi care ºi-au omorât copiii, fraþii sau soþiile, soþii care ºi-au omorât soþii.
Cruzimea ºi imoralitatea atinsese paroxismul, cã te întrebi cum i-a mai
suportat Dumnezeu.
Probabil de asta a ºi apãrut fiul lui în acele vremuri ºi nu întâmplãtor, în
lumea cuceritã de ei. Dar nu în Roma, ca sã rãmânã în istorie loc sfânt, ci în
Palestina unde asuprirea romanã a atins culmi inimaginabile ºi unde
politeismul era contestat de iudei.
Þara Zeilor sau Þara Sfântã simþea cã forþele satanice se apropie. În
jurul Daciei presiunea romanã era prezentã fãrã întrerupere ºi de jur
împrejur, mai puþin în nord. Panonia, Moesia pe tot traseul Dunãrii de Jos ºi
urcând prin actuala Dobroge pe Nistru pânã lângã triburile germanice ale
bastarnilor ºi roxolanilor. Regii daci, mai cu seamã începând cu Burebista, a
trebuit sã-ºi ia masuri de întãrire a statului ºi de apãrare, chiar cu rãzboaie
de apãrare la distanþã, în Panonia, în Moesia rãsãriteanã, asociindu-se cu
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triburile sarmaþilor, cimerienilor ºi roxolanilor.
Deceneu ºi Comosicus au pregãtit poporul din toate punctele de
vedere, iar Scorilo domneºte patruzeci de ani, dupã cum declarã Dio
Casius. Aceastã domnie lungã este dovada certã cã primii opt împãraþi
romani nu s-au simþit în stare sã-i atace pe geto-daci, care erau conduºi de
oameni înþelepþi ºi cu o mentalitate ce îºi avea izvorul în credinþa insuflatã de
marele Zalmoxe. Pe vremea împãratului roman Domiþanus, la anul 85 e.n.
regele geto-dacilor Diurpaneus (Duras) face o incursiune în Moesia ºi
obþine un succes împotriva romanilor, care a electrocutat Roma. Însuºi
generalul Oppius Sabinus este ucis ºi toatã armata lui desfiinþatã. Motivul
acestei acþiuni a fost slãbirea bazelor militare cu care Imperiul Roman
încercuise Dacia. Succesul uluitor al lui Duras în Moesia a umplut de spaimã
trupele romane. O armatã înspãimântatã nu mai e bunã de nimic. Acest
lucru îl ºtia ºi Domiþianus ºi ca spaima sã nu se înstãpâneascã în trupele
romane, se grãbeºte ºi va încerca chiar atacarea Daciei.
ATACURI ASUPRA DACIEI
În primãvara anului 87 dupã Hristos, Domiþian trece Dunãrea pe un pod
de vase ºi intrã în Dacia prin Oltenia pe la Corlea (jud. Olt) lângã Corabia.
Între timp, în Dacia, Duras socotindu-se în vârstã, îi transferã puterea celui
mai destoinic general, Decebal, un militar viteaz., bun strateg, priceput ºi în
politicã ºi în diplomaþie. La apropierea lui Domiþian, se retrage din calea lui
pentru a-l aºtepta unde îi convenea, adicã într-un loc unde pregãtirile fãcute
îi asigurau condiþiile de a câºtiga bãtãlia, la Turnu Roºu. Exploatând foarte
bine condiþiile locale de teren obþine o victorie totalã ºi printre trofee va fi,
dupã cum povesteºte Iordanes, capul generalului Cornelius Fuscus,omul
de nãdejde al lui Domiþianus,ºi drapelul de luptã al Legiunii a V-a Alaudae.
Acest al doilea succes categoric al dacilor i-a întãrâtat ºi mai tare pe
romani care mai suferiserã ºi alte înfrângeri la hotarele Daciei. Istoricul
roman Tacit (55-120) pune gaz pe foc comentând: "Atâtea armate pierdute
în Moesia, în Dacia, Germania ºi Panonia... " Domiþian s-a hotãrât sã treacã
comanda trupelor generalului Tettius Julianus. Acesta, mai priceput decât
împãratul, alege intrarea spre Dacia prin Banat ºi se confruntã cu Decebal la
Tapae. Nu s-a putut identifica precis unde a fost aceastã localitate sau
locaþie, noi trebuie sã ne mulþumim cu ipoteza cã ar fi fost pe undeva pe
lângã Lugojul de astãzi.
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Tettius a obþinut biruinþa cu eforturi deosebite ºi cu pierderi mari. Nu
merge mai departe ºtiind întâmplarea nefericitã pentru trupele romane de la
Turnu Roºu ºi nu mai are nici putere dupã pierderile de la Tapae. Decebal,
diplomat, cere pace, dar Domiþian refuzã. Tettius însã nu continuã drumul
spre Sarmisegetuza din prudenþã ºi în aceastã variantã Domiþian hotãrãºte
sã treacã în Panonia sã-i pedepseascã pe iagizi, pe marcomani ºi fraþii lor
cvazi (triburi germanice) pentru cã refuzaserã sã-l ajute în lupta de la Tapae.
Aceºtia cer pace, dar Domiþian comite o crimã abominabilã. Fãrã sã-i
primeascã ºi sã-i vadã cel puþin, ordonã uciderea solilor. Aceastã crimã
demnã de un barbar dezaxat mintal, nu de un împãrat, îi încrânceneazã pe
cei care, conform uzanþelor, ceruserã pace ºi îi determinã sã-i atace
furibund pe romani.
Drept care, în Panonia, trupele romane suferã o înfrângere ruºinoasã.
Domiþian se întoarce în Dacia ºi acum cere el pace lui Decebal, uitând cã îi
refuzase mai devreme aceeaºi cerere regelui dac. Decebal, având nevoie
de refacere e de acord, dar va deveni clientelarul Romei. Domiþian, întors la
Roma se laudã cu victoria de la Tapae, dar senatorii nu înþeleg de ce trebuie
sã plãteascã tribut lui Decebal. Împãratul devine indezirabil ºi pentru
teroarea pe care o inspira tuturor. Planul de asasinare îl duc la îndeplinire
câþiva oameni, cu acordul soþiei sale, Domiþia, în anul 96. Toatã lumea îl
aplaudã pe Marcus Cocceius Nerva în calitate de împãrat. Acesta, având
peste 70 de ani, îl ia asociat pe tânãrul de 43 de ani Marcus Ulpius Traianus.
Peste doi ani, Traian va fi noul împãrat pentru 19 ani ºi peste 6 luni. De
origine spaniol, a fost nãscut în Andaluzia la anul 53 e.n. ºi este un om de cu
totul altã facturã decât Domiþian. Priveºte ºi trateazã cu mult mai multã
seriozitate problemele imperiului, calitãþile lui vor duce imperiul la apogeu.
Alãturi de calitãþi Traian avea ºi defecte. Destui autori l-au calificat beþiv
ºi homosexual. N-am sã comentez despre patima beþiei pentru cã se poate
sã fie doar un adjectiv folosit de denigratori. Am sã încerc o explicaþie
referitoare la homosexualitate. Acest viciu, aceastã aberaþie
comportamentalã, este o boalã psihicã. Dar e greu de crezut cã ºi Alexandru
Macedon ºi Traian ºi alþii sufereau de acest morb. Mai de grabã în acele
vremuri, când moralitatea ºi decenþa nu ajunseserã virtuþi, presupun cã
aceºti cuceritori militari cãpãtaserã prostul obicei de a-ºi umili învinºii
violându-i prin act sexual anal. Aceastã umilinþã era supremã, mai ales cã
victima era purtatã ulterior prin faþa a mii de spectatori avizaþi. Cleopatra
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Egiptului a nãscut ºi un copil în urma cuceririi regatului sãu de cãtre romani,
dar Decebal, fiind bãrbat, a preferat umilinþei sinuciderea. Românii au
construit o înjurãturã urâtã pornind de la acest obicei scabros. Dar sã reluãm
povestea acestui împãrat care a influenþat atât de grav istoria noastrã.
Primul lui gând a fost, era firesc, cucerirea Daciei. Prin aceasta rezolva
ruºinea comisã de Domiþian ºi rezolva marile probleme financiare ale
Romei. Hotãrârea era luatã ºi au început pregãtirile de rãzboi. Dr. Napoleon
Sãvescu a calificat acest rãzboi ca fratricid, având în vedere înrudirea de
sânge dintre cele douã neamuri care urmau sã se confrunte. Eu îl calific
rãzboi paricid, plecând de la aceleaºi considerente, dar având în vedere cã
strãmoºii italienilor au coborât din lumea tracilor, îi socot pe romani mai
degrabã nepoþii noºtri.
Scopul, indubitabil va fi unul de cotropire ºi de jefuire a bogãþiilor
strãmoºilor lor. Aºa se face cã la anul 101, Traian intrã în Dacia prin Banat
urmând exemplul lui Tettius ºi pe mai multe trasee se îndreaptã spre
Sarmisegetuza. Cu toate eforturile, nu reuºeºte sa ajungã, rãzboiul se
lungeºte, capãtã un aspect de uzurã, devine foarte costisitor ºi ridicã
probleme în alte pãrþi ale imperiului. În anul 102, Traian renunþã temporar la
continuarea rãzboiului ºi situaþia rãmâne neclarã (în coadã de peºte, cum
s-ar zice astãzi).
Era clar pentru romani cã puterea dacilor nu putea fi înfrântã lesne.
Între timp, strategul Decebal creeazã o diversiune la rãsãrit în Geþia Minor,
ajutat de sarmaþii roxolani, ceea ce îi provoacã îngrijorare lui Traian. În
perioada de acalmie, ambele tabere se pregãtesc cu mai multã minuþie. Se
pare cã Traian, mai mult ca Decebal. Îl aduce pe Apollodor din Damasc sã-i
construiascã o punte solidã peste Dunãre ºi acesta va realiza celebrul pod
lung de 1135 m, în total, cu 20 de picioare în apã. Aceastã construcþie
grandioasã s-a realizat între anii 103 ºi 105, condiþiile de liniºte fiind create
din anul 102 când Traian anexase imperiului Banatul, Oltenia ºi Muntenia.
Se amenajeazã drumuri noi, se reparã castre ºi se defriºeazã cât mai
mult teren pe viitorul traseu pentru a nu mai fi luaþi prin surprindere de cãtre
daci.
CUCERIREA DACIEI
Traian revine în Dacia în anul 105 cu trupe mai numeroase, mai bine
pregãtite ºi atacã pe trei direcþii: prin Banat, pe Valea Oltului ºi prin poarta
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Oituzului. Numãrul superior de trupe, armele mai bune ºi poate ºi alþi factori
determinã succesul lui Traian la anul 106. Eforturile ambelor forþe
beligerante au fost deosebite, dar finalul acesta a fost. Decebal se sinucide,
iar Sarmisegetuza Regia (de la Grãdiºtea Muncelului) este distrusã în
totalitate. Aceastã distrugere trebuie înþeleasã la propriu, în mod fizic. Era o
acþiune care fãcea parte din programul de ºtergere din memorie, prin
dispariþia oricãror elemente, care prin existenþa lor în timp puteau aminti
viitorimii despre ce a fost cândva. Drept consecinþã, erau ºterse de pe
pãmând toate construcþiile unei cetãþi (cldiri, ziduri, drumuri, statui etc.), ºi
împrãºtiate pentru a nu se putea reconstitui. Opera fãcea parte din
Damnatio Memoriae. Modelul a fost folosit mai târziu chiar asupra Romei de
cãtre vandali în anul 455 e.n. Pe Valea Haþegului - în câmp deschis - s-a
fondat un nou oraº cu rang de colonie, Ulpia Traiana (Sarmisegetuza
romanã), prin grija lui Terentius Scaurianus, guvernator imperial cu rang de
pretor. De altfel Traian, dupã victorie, întârzie personal în Dacia încã un an,
se distrug cetãþi dacice, se construiesc castre romane ºi se dislocã mii de
daci spre sud. În schimb, începe o colonizare sistematicã a zonei cucerite.
Sunt aduºi coloni romani cu familii cu tot, sunt împroprietãriþi ºi se trece în
forþã la exploatarea acestui El Dorado european. Coloniºtii au sarcina sã
exploateze minele de aur ºi argint în continuare, minele de fier, de aramã ºi
de sare. Practic Traian visa sã fure efectiv Dacia în totalitate, sã înlocuiascã
populaþia ºi sã croiascã o nouã þarã ca o anexã a Romei. Dumicatul a fost
prea mare ºi nu l-a putut înghiþi. În fapt, cucerirea a acoperit ceva mai mult
de 15% din teritoriul dacilor.
E prins un om de încredere al lui Decebal, numit Bicilis care nu rezistã
probabil torturii ºi trãdeazã locul unde este ascunsã o parte a comorii dacilor
(sub râul Sargeþia - Streiul de azi). Jaful aduce în vistieria Romei circa 1600
tone aur ºi peste 3000 tone de argint. Romanii exultã. Se organizeazã
serbãri grandioase, se reparã construcþii, luptãtorii sunt plãtiþi regeºte, se
construiesc monumente ºi pe nefericirea unui popor, alþii se bucurã ºi sunt
fericiþi.
Deºi cucerirea Daciei n-a reprezentat decât un procent destul de mic
din teritoriul total, civilizaþia dacilor este afectatã serios. Se resimte în toatã
þara, prezenþa permanentã a romanilor este ca o sabie a lui Damocles
deasupra tuturor, inclusiv a dacilor liberi. Viaþa dacilor intrã brusc în regres.
Din þarã au ieºit doar cei ce au fost translocaþi sub presiunea armelor.
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Imensa majoritate s-au ascuns ca în vremuri de restriºte în munþii necuprinºi
ºi prin pãdurile fãrã hotare ºi dacii liberi ca ºi cei de sub ocupaþie vor trebui sã
renunþe la multe din preocupãrile lor fireºti, mai ales la agriculturã, terenurile
erau date coloniºtilor. O activitate de cãpãtâi a dacilor sunt acþiunile, am zice
astãzi, de partizani, de care romanii n-au scãpat decât dupã retragerea
aurelianã, când cei care þineau la pielea lor au plecat de unde veniserã sau
spre alte orizonturi. Azi s-a întâmplat la fel cu alþi coloniºti moderni, care a
trebuit sã caute alte orizonturi dupã succesul luptei anticoloniale. În
condiþiile date nu se poate vorbi de o viaþã paºnicã în Dacia, prielnicã unor
activitãþi civilizatoare (!).
Majoritatea dacilor s-au întors la traiul modest în mijlocul naturii sub
conducerea preoþilor lor tradiþionali.
Coloniºtii romani au fondat aºezãri destul de populate pe care le-au
botezat ROMÁNII (adicã sate de romani), cum vor fi botezate ºi cele douã
imperii, de Apus ºi de Rãsãrit. Mult mai târziu aceastã denumire va fi folositã
sã boteze þara noastrã. Dupã anul 476 când Románia de Apus dispare, va
rãmâne sã-i ducã imperiului Roman renumele doar Románia de Rãsãrit (în
fapt Bizanþul). Dar dupã cucerirea ºi a Constantinopolului de cãtre turci în
anul 1453 e.n., dispare ºi Románia de Rãsãrit. Încercarea cu Imperiul
Romano-German a fost un eºec, aºa cã gloria romanã riscã sã fie uitatã prin
dispariþia numelui. În nici o zonã a fostului imperiu nu mai era o ºansã sã se
perpetueze numele ce se trage de la Roma imperialã. În Italia se conturase
numele ce-l poartã ºi azi þara, în Moesia din sudul Dunãrii veniserã bulgarii
la anul 681, tot în secolele al VI-lea, al VII-lea e.n. vin sârbii peste tracii ºi ilirii
din sudul Panoniei, la anul 896 se vor aºeza ºi maghiarii în Panonia de nord
ºi astfel cei care au vrut sã se împãuneze cã sunt urmaºii Romei au sugerat,
cu succes din pãcate, ca sã fie numiþi toþi valahii, nu daci, ci români. A fost o
acþiune diabolicã prin care sã ni se bulverseze identitatea.
Un neavizat despre istoria noastrã va fi derutat dacã îi vorbeºti despre
daci, traci, vlahi ori valahi. El abia ºtie despre români ºi poate a aflat cã
ne-am nãscut... la anul 106. Maleficii poporului nostru l-au trimis pe badea
Cârþan la Roma, per pedes ºi au împuiat capul copiilor din clasele
elementare cã noi suntem urmaºii Romei ºi cã acei romani ne-au învãþat sã
ºi vorbim. Pânã la ei noi doar strigam ºi gesticulam.
E un sacrilegiu. De douã secole ne spune lumea de pe întreg
mapamondul Români, ceea ce sugereazã originea romanã. Gloria fostei
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Rome este mai recentã ºi mai rezonantã decât a vechii Dacii. Cei care vor sã
demonstreze greºeala istoricã, sunt socotiþi nebuni. Cu toatã umilinþa, aº
vrea sã fiu ºi eu înscris printre ei.
Pentru Dacia, anul 106 e.n. a fost o CATASTROFÃ NAÞIONALÃprima. Dispare numele ºi orice formã de organizare dacicã. Guvernarea
romanã este singura oficial recunoscutã. Dar au guvernat pe daci?
Guvernau coloniºtii aduºi, care din prinosul câºtigat erau obligaþi sã
contribuie la umplerea vistieriei imperiului. Pentru a facilita scurgerea
bogãþiilor Daciei spre Roma, s-a organizat o administraþie eficientã ºi s-au
pus la punct transporturile. Vor mai fi exemple în istorie.
Astãzi este o ruºine faptul cã este comemorat Traian ºi nu Decebal, cel
care ºi-a dat viaþa pentru apãrarea pãmântului strãmoºesc. Acest ultim
mare rege dac se va rãsuci în mormânt vãzând cum Dacia a ajuns de
batjocurã. Ocupaþia romanã a durat numai 165 de ani, dar peste secole,
Sfântul Imperiu condus de papi, prin acþiuni meschine determinã unii lideri ai
românilor sã comemoreze an de an cuceritorul ºi jefuitorul Daciei. La Roma
e firesc sã fie cinstit Traian. L-am gãsti pe "Aleea împãraþilor" pe partea
dreaptã între Colosseum ºi Columna ce-i poartã numele, reprezentat de o
statuie mai mare ca mãrimea naturalã pe un piedestal, la fel cu ceilalþi. Iniþial
statuia lui fusese cocoþatã ºi în vârful Columnei, dar însãºi Biserica Romano
Catolicã, în consens cu opinia popularã, l-au dat jos pe acest persecutor al
creºtinilor ºi l-au înlocuit cu statuia Sfântului Petru, primul pãstor al Bisericii
Creºtine (Dacia magazin, nr.27 - decembrie 2005). Ce n-am înþeles ºi nu
accept este faptul ca în þara noastrã sã-i fie acordatã o cinstire exageratã, iar
Decebal sã fie dat uitãrii ca ºi când nu ar fi existat. Asemenea ingratitudine
meritã cea mai asprã pedeapsã pentru cei ce o comit. Cred cã strãbunii
noºtri ne-au blestemat de pe lumea cealaltã sã fim nefericiþi pentru
atitudinea de a-i da uitãrii.
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CELÞII ªI GOÞII
Într-un capitol anterior am amintit de un eveniment foarte important în
viaþa Terrei. Un grup de extratereºtri aterizeazã pe planeta noastrã ºi
difuzeazã în mai multe direcþii, dar o parte importantã merge spre nordvestul european. Aici se va dezvolta civilizaþia celþilor ºi altor populaþii
germanice, în sudul Peninsulei Scandinave. Condiþiile mai aspre ale zonei
au frânat oarecum dezvoltarea demograficã. Aºa se face cã celþii coboarã
spre centrul Europei, cam cu 500 de ani înaintea erei noastre ºi vor fi întâlniþi
în tot Occidentul, în statele ce se vor naºte în era noastrã. Cercetãtorii
istoriei au fost vãduviþi de documente de mare importanþã în activitatea lor,
printr-un act necugetat petrecut în secolul al VII-lea e.n.. Cãlugãrii irlandezi,
ignoranþi, ard zece mii de manuscrise runice, din scoarþã de mesteacãn,
care conþineau tradiþiile ºi analele civilizaþiei celtice (R. Charroux). A fost o
pierdere importantã ºi ireparabilã pentru istorici. Aceste populaþii celtice vor
avea o influenþã deosebitã în istoria Europei Occidentale.
În secolul al IV-lea î.e.n., deja se confruntã cu ei italicii, chiar la Roma,
în vremea Republicii, dar punctul cel mai rãsãritean pe care l-au atins celþii a
fost Panonia ºi Dacia. În Panonia, au vrut sã se stabileascã, ei construind ºi
douã oraºe pe Dunãre Akink (Buda-Pesta) ºi Noricum, dar, dupã ce au intrat
în conflict cu Burebista, au dispãrut din zonã. Cei care au supravieþuit
rãzboaielor au fost asimilaþi total de cãtre geto-daci. Ceva mai târziu, din
sudul Peninsulei Scandinave, alte populaþii înrudite cu celþii îºi vor semnala
existenþa coborând în Europa Rãsãriteanã. Vor coborî de-alungul Vistulei, a
Nistrului ºi Niprului, pânã la Marea Neagrã. Au fost botezaþi cu numele
generic de goþi, dar numãrul de triburi germanice este mare: vizigoþi,
ostrogoþi, vandali, longobarzi, cvazi, marcomani, variºti, lacringi, bastarni,
hermunduri, suevi, gepizi etc. Aceste triburi au intrat ºi ele, ca ºi cele indoeuropene, în caruselul migraþiilor în toate sensurile, cãutându-ºi un loc sub
soare, cât mai plãcut.
Populaþiile mai vechi se stabiliserã, în general, dar nu în niºte graniþe
fixe. Noþiunile de þarã sau stat vor apãrea mult mai târziu. Erau la modã
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imperiile, conduse de imperiali neastâmpãraþi, caracterizaþi prin ambiþii
deºarte de a stãpâni tot pãmântul, încercând sã se justifice cu ideea de a
"civiliza barbarii". O cercetare onestã demonstreazã cã unii "barbari erau
mai civilizaþi decât imperialii. Primii barbari migratori apar cam în acelaºi
timp cu ascensiunea Imperiului Roman, deci în primele secole ale erei
noastre ºi ultimele din era anterioarã. Primele triburi care ne intereseazã pe
noi sunt triburi de alani, sciþi, roxolani ºi iazigi, triburi indo-europene de
sarmaþi, care ocupau teritorii întinse, pânã în Caucazul actual din Rusia. O
acþiune vastã a acestora, prin anii 117 ºi 118 e.n.. va determina pierderea
controlului Imperiului Roman asupra Munteniei, în timpul împãratului
Hadrianus. Dacii de sub ocupaþia romanã nu suportau jugul strãin ºi se
rãscoalã ºi la anul 143. În anii 156 ºi 157, o nouã rãscoalã a dacilor este
puternic susþinutã de cãtre dacii liberi din afara provinciei romane. În vremea
lui Marcus Aurelius Antoninus (161-180), o calamitate naturalã, o pandemie
de ciumã ia un tribut teribil populaþiei afectate. Cele mai grele pierderi le
suferã legiunile romane (cele mai mari aglomeraþii de oameni), cele mai
puþine pierderi, cum este firesc, le au triburile izolate de daci liberi din zonele
muntoase, care au puþine legãturi cu restul lumii. Tocmai în aceastã
perioadã nefastã, are loc primul iureº barbar (166-169) ca o izbucnire a
presiunii goþilor vestici de la Rin pânã la Marea Neagrã, trecând prin
Panonia, Raeþia, Moesia ºi Dacia.
Profitând de problemele ridicate trupelor romane de cãtre goþi, dacii
liberi din Carpaþii Nordici invadeazã ºi ei Dacia, în sprijinul fraþilor aflaþi sub
ocupaþie ºi, în acelaºi timp, puternicul trib dacic al costobocilor a trecut ca o
furtunã prin Moldova, a traversat Dobrogea ºi toatã Peninsula Balcanicã,
pânã în Grecia Centralã. Vor fi respinºi dupã lupte grele. Antoninus, în anul
174, încheie "Bellum Germanicum", împotriva marcomanilor ºi cvazilor (în
Boemia de azi), iar "Bellum Sarmaticum" (între Panonia ºi Dacia) abia în
anul 176. Romanii sunt mereu sub presiunea neamurilor germanice ºi în
vest ºi în est, unde triburile de bastarni atacau coastele Asiei Mici. Dupã
zece ani de rãzboaie dure cu neamurile germanice ºi sarmatice, Marcus
Aurelius Antoninus încheie pace la 180 e.n. Marea epidemie de ciumã si
nenumãratele rãzboaie provoacã o crizã importantã de recruþi în legiunile
romane. Bineînþeles si duºmanii Romei au fost afectaþi de ciumã.
Consecinþa a fost aceea cã în urmãtorii câþiva zeci de ani scad în intensitate
ºi ostilitãþile.
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Întrucât istoria întregii Europe era legatã de Roma, sã vedem ce se mai
întâmplã în capitala lumii. Spre sfârºitul secolului al II-lea, infatuarea Romei
atinsese paroxismul, deoarece Statul Roman ajunsese sinonim cu
UNIVERSUL. Împãratul Lucius Aelius Aurelius Commodus adoptã o
conducere despoticã ºi militarã în detrimentul Senatului. Aceastã atitudine
sfidãtoare anunþa dezastrul din secolul urmãtor, generat de creºterea
antagonismului între tron ºi Senat. Mãrimea imperiului, multitudinea ºi
varietatea problemelor fac sã se accentueze criza moralã ºi religioasã din
imperiu. Reîncep atacurile împotriva Romei. Populaþia Carpilor din Moldova
face o coaliþie de triburi, se aliazã ºi cu triburi de goþi ºi la anul 238 atacã,
trecând Dunãrea în Dobrogea, continuând ºi în Moesia inferioarã. Dupã
zece ani atacul se repetã pe aceeaºi direcþie, deosebirea constând în faptul
cã de aceastã datã coaliþiei i se adaugã ºi roxolanii ºi bastarnii.
În concluzie, la mijlocul secolului al III-lea, cei mai înverºunaþi duºmani
ai Romei erau goþii, originari din sudul Peninsulei Scandinave. Se formeazã
o mare coaliþie antiromanã la nordul gurilor Dunãrii, condusã de regele
Kniva. Aceastã imensã forþã se îndreaptã spre Roma, prin douã coloane:
una pleacã pe apã, intrã în Marea Marmara ºi prin Mediteranã se îndreaptã
spre Roma; cealaltã coloanã, foarte numeroasã, atacã prin Dobrogea
Tracia sud-dunãreanã, ajung pânã la Marea Egee, prãdând Atena, Sparta,
Corintul ºi Argosul. Necazurile se cheamã unul pe altul. În anul 250,
izbucneºte iarã ciuma, cu mai mare virulenþã decât în 180. De data aceasta,
epidemia dureazã 15 ani, perioadã în care mai au loc ºi cutremure de
pãmânt ºi ani de secetã. În luptele cu goþii regelui Kniva, împãratul Decius
moare pe câmpul de luptã în anul 251. Este o perioada dominatã efectiv de
efervescenþa populaþiilor germanice, pe tot continentul european.
Dupã rãzboaiele purtate de împãraþii romani împotriva dacilor,
graniþele din sud ºi din vest au fost împinse cãtre Dunãre ºi Tisa. Dar la anul
258 e.n. ajunge Împãrat al Romei Regalianus, care era neam de dac, fiind
chiar rudã cu Decebal, spune Trebollio Pollio în lucrarea sa "Scriptores
Historiae Augustae", citat de ing. Dan Ioan Predoiu. Acest împãrat, simþind
decãderea Romei, din patriotism, reuºeºte sã împlineascã dorinþa fierbinte
a geto-dacilor ºi face o Dacie independentã, cuprinzând teritorii dacice de
pe ambele maluri ale Dunãrii, din amonte de Viena, din Boemia, pânã la
Nistru ºi Bug. Tot inginer Dan Ioan Predoiu consemneazã cã în acelaºi an,
împãratul roman Gallerius nu poate împiedica constituirea în Galia a unui
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stat independent de Roma. Izbuteºte însã sã-l ucidã miºeleºte pe
Regallianus. Soþia lui Regalianus, Sulpicia Dryantilla, preia conducerea
Daciei ºi îl forþeazã pe Aurelian sã-ºi retragã romanii, între anii 271-275.
Pe la acelaºi an 258 e.n., la Rin, apar triburile germanice de franci ºi
alamani, care invadeazã Galia de rãsãrit, iar peste zece ani vor apãrea ºi
celþii. Puhoaiele de goþi veniþi din nord-est se cifreazã la peste 320.000 de
suflete. Vor fi lichidate abia în anul 267 e.n. de trupele romane ale
Împãratului Claudius al II-lea Gothicus, cu largul concurs al epidemiei de
ciumã ºi perioadelor de secetã. La anul 270 e.n. ajunge împãrat al Romei
Lucius Domitius Aurelianus. În perioada domniei lui, problemele imperiului
se agraveazã într-atât, încât apãrarea graniþelor imperiului nu mai este
posibilã. Faþã de aceastã situaþie delicatã, amplificatã ºi de presiunile
Sulpiciei, Aurelian hotãrãºte sã renunþe la Dacia din nordul Dunãrii ºi are loc
acþiunea cunoscutã în istorie ca "Retragerea aurelianã", începând din 271
pânã în 275. S-au retras treptat, treptat administraþia cu toþi funcþionarii,
marii proprietari de terenuri ºi, în final, trupele armatei romane. Vremurile
erau tulburi. Populaþii de goþi, sarmaþi, alãturi de dacii liberi ºi cei de sub
ocupaþie erau un pericol permanent pentru romanii înstãpâniþi în partea de
sud-vest a Daciei. Romanii au trecut cu miile în dreapta Dunãrii ºi nici aici nu
erau în siguranþã. În urma lor rãmân cei ce fuseserã dintotdeauna, dar
acum, scãpaþi de stãpâni, îºi continuã viaþa alãturi de veneticii efemeri goþii.
Urmãtorul împãrat, Marcus Aurelius Probus, pe la anul 280, fixeazã în
interiorul Imperiului Roman peste o sutã de mii de bastarni, triburi gotice, un
fel de stat în stat, iar dupã Probus, Caius Aurelius Valerius Diocletianus se
va folosi de populaþia aceasta pentru a face rost de recruþi. Stãpânirea
imperiului era din ce în ce mai dificilã. Cu înþelepciune, Diocleþian iniþiazã
diarhia, adicã doi împãraþi, în acelaºi timp, doi auguºti, ºi astfel începe sã
creascã importanta centrului de putere din Bizanþ. Mãsura lui Diocletian
este bunã, dar nu suficientã ºi atunci apare ºi ideea tetrarhiei, adicã patru
împãraþi, pe patru regiuni ale imperiului. Concret, alãturi de cei doi auguºti,
vor fi promovaþi ºi doi cezari la rangul de împãraþi. În acest fel, ajunge
împãrat ºi Caius Galerius Maximianus (Galer Ler), de origine dacã, însã
nãscut la Serdica (Sofia de azi), în dreapta Dunãrii. Mama lui, Romulia, se
refugiase la anul 245 din nordul Dunãrii, în sud, avându-l în pântece pe
Galerius. Acesta se cãsãtoreºte cu fata lui Diocleþianus, (printre altele,
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acesta fiind singurul împãrat care a "ieºit la pensie", adicã nu a fost omorât),
ajunge cezar ºi apoi împãrat între anii 293-311. Urmând sfaturile socrului
sãu va persecuta creºtinii, iar la 20 aprilie 311 dã edictul de toleranþã pentru
cultul creºtin, cu câteva zile înainte de a muri, în speranþa cã va cãpãta
iertare în faþa lui Zalmoxis. Consolidarea creºtinismului va cãpãta valenþe
noi, odatã cu promovarea spre tron a unor traci (vezi detalii în capitolul
"Despre religii").
Dupã retragerea aurelianã, dacii, încet-încet, ies din sfera de influenþã
a Imperiului Roman, ba mai mult refuzã colaborarea cu imperiul, lucru
supãrãtor din ce în ce mai mult, pentru cã mai ales lipsa colaborãrii în plan
economic este grav resimþitã la Roma. Fenomenul îl deranjeazã atât de mult
pe împãratul Iulian Apostatul (Flavius Claudius), încât acesta decreteazã
sancþionarea dacilor cu mãsuri dure: interzice sã se mai foloseascã în
imperiu numele de dac ºi Dacia, pune sub obroc numele lui Traian cuceritorul Daciei, strânge ºi arde lucrãrile scriitorilor greci ºi romani în care
erau pasaje referitoare la daci ºi Dacia. Practic de la anul 363, istoria Daciei
trebuia sã nu mai existe. Acþiunea a avut un efect parþial ºi efemer, pentru
cã,despre celelalte populaþii, istoricii vor scrie în continuare ºi apar noi
centre de putere, cu lideri noi, despre ale cãror activitãþi ºi fapte cronicarii vor
relata fãrã încetare. ªi cronicarii, oameni cu ºtiinþã de carte, în mod firesc,
erau destul de inteligenþi ca sã nu gãseascã un subterfugiu pentru a eluda
interdicþia imperialã. Sub numele generic de goþi, a cãror importantã era în
creºtere, se vorbea ºi de geþi, numai cã geto-dacii, neavând dorinþa expresã
de a ieºi în faþã, îºi vãd liniºtiþi de viaþa lor paºnicã, trãind, vorba unui
cronicar, lipiþi de munþii lor ºi gãsind un modus-vivendi cu cei cu care vor fi
intrat în contact. Nefiind animaþi de ambiþii deºarte, nici nu i-a deranjat
mãsurile lui Iulian Apostatul. Acele mãsuri au ridicat ceva probleme
istoricilor de mai târziu, care, din comoditate, au conchis cã originea
românilor este un mister, iar existenþa lor un miracol. Pentru unii istorici însã,
nu a fost greu sã facã distincþia între goþi ºi geþi ºi sã înþeleagã cã pe teritoriul
actual al României viaþa nu a avut nici un hiatus, nici o sincopã, locuirea fiind
continuã.
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APUSUL ROMÁNIEI DE APUS
Teritoriul Imperiului Roman de Apus urmând declinul general se reduce
teritorial. La anul 410 e.n. survine atacul vizigoþilor conduºi de Alaric. Alanii,
de care am amintit pe parcursul acestei lucrãri, al cãror imperiu dintre Marea
Aral ºi Caucaz, (poate rudã cu horezmienii), fusese distrus de cãtre huni, au
fost împinºi pânã în Europa Centralã. Ajunºi aici, aceºti iranieni s-au
despãrþit în douã grupuri. Un grup s-a dus cu tribul germanic al vandalilor în
nordul Africii, alt grup a rãmas în Galia unde s-au oferit ca mercenari fie
Imperiului Roman, fie neamurilor germanice care se stabileau în Europa. Pe
timpul împãratului Valentinianus al III-lea, adicã între anii 425-455, Roma
renunþã la Britania, care e cuceritã de triburile germanice ale anglilor ºi
saxonilor ºi la Spania care va fi cuceritã de tribul germanic al suevilor iar în
Galia se vor aºeza francii, tot triburi germanice.
În anul 455, Roma, care practic era la pãmânt, cunoaºte, nemeritat,
dezastrul produs de vandalii din nordul Africii conduºi de Genseric. Aceºtia,
pentru cã practic nu mai aveau cu cine sau pe cine sã batã, au jefuit tot ce
merita sã fie jefuit, iar ce nu putea fi jefuit a fost distrus de dragul distrugerii.
Martorii oculari, oripilaþi, au lãsat în patrimoniul universal - noþiunile
„vandalism”, „vandalizare”, „vandalic”, din lexemul vandal. În DEX-ul nostru,
autorii acordã etimologia „vandalismului” limbii franceze. De data aceasta
trebuia s-o acorde limbii latine. Dar sã trecem mai departe.
În urmãtorii 21 de ani sunt consemnaþi 10 împãraþi, dar dupã dezastrul
produs de vandali, timp de 16 ani, factotum la Roma e un oarecare militar
Riciner, care moare în 472. El fãcea ºi mazilea împãraþi. Autoritatea Romei
nu mai conta. Italia era un fel de þara lui Papurã Vodã. În anul 475 e.n.,
generalissim al Italiei era Oreste, un roman din Panonia, fost secretar în
cancelaria lui Atilla. Aceastã fostã funcþie fiind socotitã un stigmat nu i-a
permis sã se proclame împãrat ºi l-a numit pe fiul sãu de 14 ani, botezat
Romulus Augustulus, ca ºi pe fondatorul Romei. Conducerea efectivã îi
aparþinea de fapt acestui Oreste.
Roma este atacatã în anul 476 e.n. de cãtre gotul Odoacru, fiul regelui
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scirilor, Edecon, pentru cã nu i s-a dat ca împroprietãrire o treime din
pãmânturile Italiei, l-a decapitat pe Oreste, nu ºi copilul. Acestuia i s-au luat
insignele imperiale ºi pe data de 4 septembrie a anului 476 e.n. au fost
trimise împãratului Zenon la Constantinopol, datã la care se declarã oficial
dispariþia mãreþului Imperiu Roman. Odoacru devine ºeful unui regat de tip
barbar la Roma, iar copilul Romulus Augustulus mai este consemnat în viaþã
ºi dupã anul 500. Declinul Romei bulverseazã întreaga viaþã socialã în
peninsulã, iar resurecþia încercatã de Bizantini nu va reuºi sã reînvie
frumoasele vremuri apuse.
Comportamentul binzantinilor reuºeºte sã irite orgoliile ecleziastului de
la Roma ºi pânã la apariþia animozitãþilor n-a fost prea greu de ajuns.
Biserica Romano-Catolicã s-a simþit obligatã sã îºi continuie influenþa în
vestul Europei, singura ºansã fiind în plan religios. Din sabotarea acþiunilor
bizantinilor în vestul Europei se naºte ºi ideea schismei între Roma ºi
Constantinopol. În lipsa autoritãþii jandarmului roman (ca forþã militarã),
vestul european este cucerit definitiv de numeroasele triburi germanice.
Odatã cu prãbuºirea Imperiului Roman de Apus, se recunoaºte
încheierea epocii antice ºi a sclavagismului, ca ºi începutul evului mediu, al
feudalismului. Ca fapt divers, trebuie subliniat cã societatea dacilor nord dunãreni n-au cunoscut sclavagismul decât în perioada ocupaþiei romane.
Deci numai o sutã ºi ceva de ani ºi aceasta a fost practicatã de colonii mari
proprietari de terenuri agricole.
Mii de lucrãri au analizat cãderea Imperiului Roman de Apus. Se
recunosc între cauze decãderea moralã a liderilor, creºterea presiunii
numeroºilor duºmani, în principal lumea germanicilor, întinderea teritoriului
stãpânit pe un areal imens ºi nu poate fi ignoratã nici emanciparea
populaþiei europene la mijlocul mileniului întâi al erei noastre,
HUNII ÎN ISTORIE
În vremurile când Imperiul Roman se scindeazã ºi partea de Apus,
adicã a Romei se îndrepta clãtinându-se spre prãbuºire, în extremitatea
rãsãriteanã a Europei apar hunii, constituiþi din triburi turcice nãscute lângã
munþii Altai. Apariþia acestei populaþii de rãzboinici sãlbatici a afectat grav
Imperiul Roman de Rãsãrit care suferã mari devastãri în urma incursiunilor
hunice, întreprinse prin pasurile munþilor Caucaz pânã în Câmpia
Mesopotamiei ºi în Siria.

Dacilor

107

Coagulaþi de regele Rua-Rugila, hunii au trecut Volga ºi i-au supus pe
alani, împreunã cu alanii i-au atacat pe ostrogoþii care locuiau între Don ºi
Nistru, i-au antrenat în vârtejul lor ºi pe ostrogoþi ºi au plecat mai departe, ca
un tãvãlug, peste vizigoþii ce se aflau la vest de Nistru. Vizigoþii au cerut
ajutorul sarmaþilor ca sã se opunã împreunã tãvãlugului. Însã sarmaþii i-au
refuzat, aºa cã vizigoþii sunt luaþi în caruselul hunilor ºi împreunã trec
Dunãrea în Dobrogea ºi pe aici întrã în Tracia romanã la sud de Dunãre.
În anul 375 e.n. regele Rua-Rugila îºi mutã cea mai mare parte a forþei
sale militare în Panonia. La aceastã datã, Imperiul Hunilor, sau regatul
corturilor, se întindea între Câmpia Panoniei ºi vãile Caucazului.
Evenimentul agraveazã situaþia din Imperiul Roman de Apus care nu mai
ºtia cum sã evite pericolul ridicat de huni. Ca o soluþie de compromis, pe la
anul 382 e.n., împãratul Flavius Theodosius îi va admite pe goþi ca o
populaþie federatã, un stat germanic în interiorul Imperiului Roman. Odatã
cu stabilirea confederaþiei hunice în Panonia, toatã Románia de la Atlantic
pânã la Bosfor a fost jefuitã. În disperare de cauzã, împãratul Teodosius al IIlea, pentru a feri Constantinopolul de ameninþarea hunilor, face cu aceºtia o
înþelegere la anul 403 pe bani, plãtindu-le 350 de livre de aur pe an. În viitor,
hunii îºi vor ridica pretenþiile.
Perioada în care pericolul hunic plana asupra Romei a fost un timp
propice pentru populaþiile migratoare. Astfel, acestea profitã ºi se vor stabili
în aºezarea urmãtoare: saxonii în Britania, vandalii în nordul Africii, suevii în
Spania ºi vizigoþii ºi francii în sudul Galiei. Legiunile romane, datoritã crizei
de soldaþi, sunt completate cu mercenari germanici ºi chiar cu cãlãraºi
hunici. În anul 399 e.n., când Arcadius era împãrat în Románia de Rãsãrit,
gotul Gainas se instaleazã cu trupele în Constantinopol împotriva voinþei
împãratului, ca sã-l sfideze. Numai o revoltã popularã a izbutit sã îl
evacueze pe Gainas. Acesta, neinspirat, trece în nordul Dunãrii unde intrã
într-un grav litigiu cu Uldes, un ºef al hunilor, care se aºezase în teritoriul
þãrii noastre.
BICIUL LUI DUMNEZEU
Dupã moartea regelui Rua la anul 434 situaþia Imperiului Roman se
agraveazã pentru cã urmaºii lui Rua, nepoþii sãi Attila ºi Bleda, nãscuþi din
Mundzuc, nu mai respectã tratatul cu Teodosius II.
Vor creºte pretenþiile în bani ºi îi privesc cu dispreþ pe împãraþii Romei.
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Dacã Bleda ºi tatãl sãu nu conteazã în istorie, Atilla va fi numit "biciul lui
Dumnezeu" de cãtre creºtini, socotind cã a fost trimis sã rãzbune
persecuþiile suportate de ei din partea împãraþilor romani. Attila este descris
fizic ca o persoanã cu o figurã puþin agreabilã: mic de staturã, cu pieptul lat,
cap mare, ochii mici, barbã rarã, nasul cârn - mai degrabã turtit - ºi faþa
negricioasã. Îºi aºazã cortul regal lângã oraºul Akink (viitoarea Budapestã),
fondat de cãtre celþi pe vremea lui Burebista ºi trãia în mare lux, susþinut de
veniturile generoase obþinute din tributuri ºi jafuri. Era un comandant de oºti
care, la vremea lui, nu avea un potrivnic pe mãsurã. Ataca fulgerãtor ºi cu o
sãlbãticie teribilã lãsând în urmã o groazã cu remanenþã lungã.
În anul 451 e.n. trece Rinul ºi intrã în Galia fãrã sã-i pese de Roma care
îi ºtia de fricã ºi n-a luat nici o mãsurã împotriva lui. Cu ajutorul lui
Dumnezeu, deºi mai degrabã cu ajutorul unei prinþese de neam germanic,
populaþia Europei scapã de coºmarul numit Attila. În anul 453 e.n., în fapt la
a 50-a cãsãtorie a sa, Atilla a vrut de soþie aceastã prinþesã. Luatã cu forþa,
aceasta a preferat moartea decât pe faimosul Attila. În noaptea nunþii l-a
asasinat cu un cuþit, faptã plãtitã cu viaþa.
Dupã moartea lui Attila, hoardele hunilor, neavând un înlocuitor pe
mãsurã sau aproape pe mãsura lui Attila, s-au împrãºtiat în toate vânturile,
puþini s-au întors la origini. Mulþi s-au pierdut în marea masã a populaþiilor
europene. Regatul corturilor dispare din istorie, în urma lui rãmânând fum,
scrum ºi praf. Oamenii doreau sã-l izgoneascã ºi din amintiri. Se spune cã
partea leului din imperiul lui Attila i-ar fi revenit regelui Ardaric al gepizilor,
adicã Panonia ºi Dacia. Dupã patru secole ºi mai bine, vor veni în Panonia
maghiarii, care, genetic, nu au avut nici o legãturã cu hunii, ei fiind uiguri.
Triburile slave, cu care au avut legãturi neplãcute, le-au zis unguri sau
hunguri, în vremea când maghiarii erau perceptorii khazarilor pentru
triburile de slavi. Poate cã lui Arpad i-a convenit potrivirea de nume ca sã
înspãimânte (dupã amintirea hunilor) populaþiile din Europa pe care le-a
tulburat cu acþiuni belicoase mulþi ani de zile pânã sã se stabileascã în
Panonia. Nu am informaþia când s-a hotãrât numele de Hungaria pentru þara
vecinã, dar mulþi specialiºti sunt de pãrere cã dupã sonoritate, mãcar,
Hungaria aminteºte de huni. Las la latitudinea fiecãruia sã comenteze.
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EVOLUÞIA IMPERIULUI BIZANTIN
Imperiul Bizantin, nãscut din necesitate în partea de rãsãrit a vastului
Imperiu Roman, a fost amplasat în Bizanþ din raþiuni strategice. Ideea a prins
viaþã în capul împãratului Diocleþian care iniþiazã diarhia în scopul unei mai
bune acoperiri cu factori de putere în teritoriul Imperiului. Cum am afirmat
anterior, ideea diarhiei a fost bunã, dar insuficientã. A fost nevoie de o nouã
regionalizare ºi atunci s-a trecut la tetrarhie. În aceste condiþii, între anii 293311 e.n, pe zona de rãsãrit, împãrat va fi Caius Galerius Maximianus,
ginerele lui Diocleþian. Dac la origine, în memoria colectivã va fi pãstrat
numele de Galer Ler ºi mai concret în basmele românilor va fi numit Ler
împãrat.
Unul dintre descendenþii sãi direcþi va avea o deosebitã importanþã în
istorie. Acesta va fi Constantin, supranumit cel Mare, ºi alãturi de mama lui
Elena sunt recunoscuþi ca pãrinþi ai Bisericii Ortodoxe ºi trecuþi în calendar
cu cruce roºie pentru a fi aniversaþi în fiecare an la 21 mai ca Sfinþii
Constantin ºi Elena. Pe vremea aceea, lumea începea a recunoaºte
separarea Romei de Bizanþ. Denumirea oficialã le deosebea în Imperiul
Roman de Apus sau Románia de Apus ºi Imperiul Roman de Rãsãrit sau
Románia de Rãsãrit.
Constantin, conºtient de declinul Romei care fãcea faþã din ce în ce mai
greu presiunii goþilor ºi haosului creat de aceastã situaþie, intuieºte
perspectiva ºi ordonã începerea construirii noii capitale pe care o va boteza
cu numele sãu. La 4 noiembrie 326 încep sãpãturile pentru înãlþarea
zidurilor viitorului oraº Constantinopol, ce va fi capitalã pentru un mileniu a
Imperiului Roman de Rãsãrit, al Romániei de Rãsãrit ºi dupã dispariþia
Imperiului de Apus la anul 476 va fi numit Imperiul Bizantin. Zidurile oraºului
cuprindeau în incintã 7 coline, ca ºi Roma. Liniºte ºi pace n-a avut nici
Imperiul de Rãsãrit deoarece în acea perioadã se miºcã spre vest hoardele
hunilor sub comanda regelui Rua-Rugila. Acesta nãvãleºte peste Persia ºi
Sumer, apoi produce mari probleme ºi Imperiului Roman de Rãsãrit.
Oficializarea Bisericii Creºtine nu a însemnat dispariþia vechiului cult,
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numit pãgân. Multã vreme aceste douã culte, acceptate oficial, au putut trãi
într-o adevãratã simbiozã, creºtinii apreciind ºi pãstrând la mare cinste
caracterul tolerant al "pãgânilor", mai ales cã, într-un fel corespundea cu
preceptele cristice. Coloana de porfir, simbolul oraºului, avea în vârf o
statuie cu capul încoronat de raze. Creºtinii socoteau cã acea statuie
umanã îl reprezintã pe împãrat, iar pãgânii socoteau cã reprezintã chipul
zeului Soare-Apollo. ªi o venerau cu toþii deopotrivã. Astfel existau
concomitent în oraº ºi biserici creºtine ºi temple pãgâne. Vechea religie era
încã prea puternic înrãdãcinatã în sufletele oamenilor ca sã disparã la ordin,
odatã cu oficializarea bisericii creºtine.
Cum vã spuneam, compromisul între cultul vechi ºi cel nou a fost
posibil datoritã multor asemãnãri dogmatice existente între ele. De altfel
ecleziastul de la Roma a acuzat permanent Bizanþul, pe Constantin în
primul rând, cã a introdus în creºtinism dogme din religia zalmoxianã a
dacilor ºi ei ºtiau cã împãratul Constantin avea în vene sânge de dac. În
acest fel s-au creat schismele care au statuat diferenþierea ortodoxiei din
Rãsãrit de catolicismul Apusului.
Întemeierea Constantinopolului nu a fost, repet, rodul unei ambiþii sau
a unei inspiraþii. Raþiuni majore de ordin militar, politic ºi economic au impus
hotãrârea amplasãrii lui. Un pericol la adresa Împãrãþiei vaste de la Roma îl
constituiau goþii aºezaþi la acea vreme la nordul Dunãrii de Jos, în Moldova
ºi Muntenia de astãzi ºi al doilea pericol venea din Asia Micã, din partea
perºilor sasanizi. Ori Bizanþul era punctul strategic de unde oºtile
împãratului puteau ajunge lesne ºi la Dunãre ºi pe Tigru ºi Eufrat. De
asemenea, bogãþiile rãsãritului erau mai accesibile Constantinopolului
decât Romei.
Împãrãþia lui Constantin cel Mare cuprindea lumea civilizatã a vremii ºi
moºtenea, deci, civilizaþia greco-latinã. Malul stâng al Rinului, malul drept al
Dunãrii erau hotare ale împãrãþiei, þãrile din jurul Mãrii Mediterane, a Mãrii
Adriatice, a Mãrii Egee ºi parþial a Mãrii Negre constituiau împãrãþia.
Constantin moare în anul 337 e.n. ºi îi vor urma alþii, mai mult sau mai puþin
importanþi. Dintre aceºtia se remarcã Teodosie cel Mare, dupã a cãrui
moarte, în 395, Imperiul Roman se împarte definitiv în Rãsãrit ºi Apus.
Imperiului Roman de Apus foarte curând îi va cânta prohodul nãvãlitorii
germanici, care la anul 476 îi vor smulge insignele imperiale copilului
Romulus Augustulus în data de 4 septembrie ºi le trimit la Constantinopol
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împãratului Zenon, pe care îl recunoºteau ca unic împãrat.
Pentru conducerea Imperiului, acest Zenon a întãrit puterea militarã ºi
financiarã a împãrãþiei ºi a dat cale liberã reprezentanþilor iliri de limbã latinã
la conducerea treburilor împãrãþiei. Un nume mare dintre aceºtia va fi
trufaºul Iustinian, care urcã pe tron în anul 527, dupã moartea unchiului sãu
Iustin I. Iustinian, ca ºi alþii, n-a suferit cuceritorii germanici ºi socotindu-se
continuatorul firesc ºi legitim al vechiului imperiu universal, prin rãzboaie,
pas cu pas, dezrobeºte vechile posesiuni romane, reconstituind aproape în
întregime Mare Nostrum (lumea mediteraneanã).
Alte primejdii ameninþau noul imperiu. Mai întâi perºii ºahului numit
Hosroes I. Abia rezolvate aceste ameninþãri, apare alta, din partea slavilor,
care, deºi înfrânþi, se vor statornici în nordul peninsulei balcanice. Iustinian
moare în anul 565, ilustra sa figurã rãmâne scrisã cu litere de aur în istoria
dreptului civil modern. Urmeazã alþi împãraþi care se confruntã cu
problemele provocate de slavi în domeniul economic, dar ºi cu un nou
rãzboi cu perºii ºi cu slavii ºi avarii de la Dunãre. Triburi germanice migrând
din est spre apusul Europei au antrenat cu ele ºi triburi de origine slavã. Sunt
triburile slavilor meridionali numite ale sârbilor, din care o parte rãmân pe
traseu începând chiar cu zona Daciei. Se nasc localitãþi cu populaþie slavã
care vor avea o importanþã oarecare în viaþa Daciei. Se pãstreazã pânã
astãzi denumirea unor localitãþi în mai multe judeþe ale þãrii ca Sârbeni,
Sârbi ºi variante ce amintesc memoria acestor sârbi. Puterea de asimilare a
dacilor ºi-a fãcut datoria iarãºi din aceºtia, populaþia autohtonã a pãstrat
doar elemente de toponimie ºi atât. Cei mai mulþi vor ajunge însã în Panonia
de sud.
Este consemnatã domnia tiranicã a împãratului Foca (602 - 610) ºi
apoi a romanului Heracclie (610-641). În veacul al VII-lea Bizanþul va avea
de luptat cu pericolul arab, pentru care noua religie fondatã de Mohamed va
fi un catalizator al energiilor latente, mult mai puternic decât zoroatrismul
perºilor. Bizantinii vor pierde teritorii importante în beneficiul stãpânirii
islamiºtilor, pericolul islamiºtilor ajungând pânã la zidurile
Constantinopolului. Constantin IV Pogonat va folosi "focul grecesc" pentru a
scãpa de atacul arab. ªi o lungã perioadã de timp aceastã armã va fi
imbatabilã pe apã. Secretul îi fusese destãinuit de cãtre un arhitect sirian, cu
numele de Calinic.
Stabilirea bulgarilor, de sorginte turanicã, la anul 681, la sud de
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Dunãre, determinã mutarea hotarului Bizanþului mai la sud, în Munþii Traciei,
depãrtându-se de Dunãre. Secolul al VIII-lea constituie o nouã etapã a
istoriei Imperiului Bizantin. Teodosie III pãrãseºte coroana în 717, când la
putere este Leon ºi începe dinastia isaurianã, cãreia îi vine la rând Nichifor I
de neam arab, Leon V - armean ºi Mihail II din dinastia amoreanã. Aceastã
perioadã s-a numit perioada iconoclastã, perioadã când aceastã miºcare
religioasã a þinut pagina întâi prin disputa între iconoclaºti ºi iconoduli.
Iconoclaºtii voiau desfiinþarea icoanelor socotindu-le manifestare idolatrã,
iar iconodulii doreau cinstirea lor. Disputa a pus statul în opoziþie cu biserica,
ceea ce a provocat mari probleme în societate.
Împãrãteasa iconodulã Teodora determinã reînscãunarea ortodoxiei la
anul 843, în epocã evenimentul are o importanþã deosebitã, provocând o
reacþie energicã din partea ecleziastului de la Roma ºi în consecinþã
schisma din 863 (prima). Roma nu mai avea susþinerea legiunilor militare ºi
schisma dureazã numai patru ani.
Imperiul Bizantin accede pe o nouã treaptã odatã cu dinastia
macedoneanã (867 - 1056), care începe cu Vasile I, urmat de fii sãi Leon ºi
Alexandru, fii ce vor domni împreunã. Leon se remarcã prin opera sa
legislativã ºi asigurã perpetuarea dinasticã prin împãratul cãrturar
Constantin VII Porfirogenetul (913 - 959). Pe scurt, dinastia macedonenilor
a însemnat o înflorire socialã ºi culturalã deosebitã. În vremea lor, imperiul a
purtat rãzboaie cu arabii, bulgarii, ruºii, pecenegii, turcii selciukizi. Multe
mãrturii scrise le datorãm Porfirogenetului, cãrturarul.
Macedonenii sunt urmaþi de o perioadã tulbure, apoi de Dinastia
Comnenilor care se vor confrunta cu ambiþiile marilor proprietari de
pãmânturi ºi cu lãcomia cruciaþilor stimulaþi de Roma. Dupã comneni,
urmeazã Dinastia Anghelilor, în timpul cãreia, la anul 1187, izbucneºte
rãscoala valahilor ºi bulgarilor care înfrânge Bizanþul. La 13 aprilie 1204
cruciaþii apuseni cuceresc ºi jefuiesc sãlbatic Constantinopolul, ocazie cu
care multe comori ale civilizaþiei bizantine vor pieri. Reînvierea imperiului
latin pentru aproape 60 de ani dovedeºte cã Roma n-a încetat nici un
moment lupta împotriva Bizanþului. În urma înfruntãrii cu imperiul românobulgar al Asâneºtilor ºi cu violenþii ºi lacomii participanþi la Cruciada a IV-a,
Bizanþul va slãbi foarte mult în toate planurile.
Împãratul Mihail VIII Paleologul va determina reînvierea împãrãþiei
care nu va mai fi nicicând ceea ce fusese. ªi urmau confruntãri importante
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cu sârbii, ºi cu turcii, în afara problemelor sociale din interiorul împãrãþiei ºi a
rãzboiului civil. Paleologi ºi Cantacuzini se rãzboiesc între ei solicitând
fiecare sprijin strãin din partea celor ce de fapt erau potenþiali duºmani ai
imperiului. Cei mai viguroºi vor da lovitura de graþie imperiului muribund în
mai 1453, conduºi de tânãrul sultan Mahomed II. Acesta va înãlþa pe ruinele
bizanþului o nouã împãrãþie, mutându-i ºi capitala de la Adrianopole aici, dar
sub altã denumire, Istanbul, care dãinuie ºi în zilele noastre.
Peste un milion ºi jumãtate de greci sunt retraºi din Asia Micã în
bãtrâna Eladã care va lupta împotriva otomanilor fãrã încetare pânã la
recunoaºterea independenþei lor în 1829. Participând la cele douã
Rãzboaie Balcanice, nu vor uita sã se rãzbune pe Macedonia, din care
încorporeazã o parte în graniþele greceºti, incitând ºi bulgarii ºi sârbii sã facã
ceva similar. Intervenþia armatei române îi potoleºte pe bulgari.
Progresul cultural generat de formidabilele civilizaþii greceºti ºi romane
va stagna, iar emanciparea societãþii intrã într-un trist declin. Nivelul cultural
modest al turanicilor va potenþa acþiunile închistatei inchiziþii de a frâna
dezvoltarea societãþii europene. Aceasta suportã greu patinarea dezvoltãrii
ºi luptã cu toatã energia împotriva obscurantismului. Era o necesitate
istoricã apariþia renaºterii pornitã din Italia ºi extinsã treptat, treptat în toatã
Europa de Vest care va face sã devinã vetustã instituþia inchiziþiei.
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ALTE MIGRAÞII ALE POPULAÞIILOR PRIN EUROPA
Vã amintesc, din capitolele anterioare, de migraþia celþilor din nordul
Europei cãtre sud ºi sud-est pânã spre Italia ºi Tracia unde nu au avut
succes. Îi vom gãsi încã dinaintea erei noastre în Peninsula Ibericã formând
populaþia celtiberilor, într-un procent mai mic ºi în Galia. Tot din acea
perioadã se miºcã triburi germanice care coboarã din sudul Peninsulei
Scandinave, unele triburi trecând Marea Balticã vor merge în Occidentul
Europei, altele vor coborî prin lumea slavã ºi ajung pânã la Roma prin
Peninsula Balcanicã, acþiune de duratã, pânã prin secolul al IV-lea al erei
noastre. Am amintit ºi de iureºul hunilor care au fost prezenþi în Europa între
anii 373-453 e.n., dupã care dispar definitiv odatã cu moartea lui Attila, adicã
dupã doar 80 de ani.
Un val important de migraþii vor avea loc în secolele al VI-lea ºi al VIIlea prin miºcarea unor populaþii din rãsãritul extrem al Europei. Triburi slave
antrenate de goþi vin spre Europa Centralã trecând pe la nordul Carpaþilor ºi
ajungând pânã în Germania de astãzi, parte din slavi vor coborî în Panonia
ºi vor forma un stat slav al moravilor sau regatul lui Sviatopluc. Tot din
triburile de slavi meridionali provin ºi sârbii care i-au dislocat mai spre vest
pe marcomani ºi cvazi, triburi germanice mai vechi. Tracii ºi ilirii din sudul
Panoniei nu se miºcã din locurile strãmoºeºti. În regiunea Volgãi trãiau
triburile de bulgari (se vor fi numit iniþial volgari). Aceºtia, spun cronicarii,
erau de douã feluri: bulgarii negri ºi bulgarii albi, toþi de origine turanicã.
Presaþi de alte triburi turcice de la sudul munþilor Urali, bulgarii albi vor
pleca în bejenie ºi la anul 681 îi vom gãsi în Moesia, unde încearcã cu forþa
armelor ºi izbutesc încet, încet, sã se stabileascã printre sau peste tracii
sud-dunãreni, având multe probleme cu Imperiul Bizantin. Nu insist, pentru
cã voi reveni asupra vecinilor noºtri.
În secolul al IX-lea, de la graniþa euro-asiaticã vin ºi maghiarii de limbã
ugro-finicã, tot cãtre Europa. Aceºtia, rudã cu finlandezii, au coborât iniþial
din partea de nord a munþilor Urali spre sud, dar nu s-au putut stabili în zonã
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din cauzã cã îi persecutau triburile turcice de oguzi. Vor pleca spre vest ºi
ajung între Kuban ºi Don alãturi de khazari. Khazarii erau ultimele vlãstare
ale hoardelor de huni care vor forma între Marea Caspicã ºi Munþii Caucaz
un imperiu cu capitala la Itil pe Volga (Arthur Koestler), dupã anul 500 e.n. .
Maghiarii trãiesc o vreme lângã khazari îndeplinind rolul de perceptori ai
khazarilor în lumea triburilor slave de la nord. Pe la anul 830, maghiarii trec
pe malul apusean al Donului, spre Nistru, presaþi de pecenegi, pe care îi
presau la rândul lor oguzii (sau guzii). Pecenegii au nãvãlit iniþial peste
khazari, dar aceºtia i-au bãtut ºi i-au alungat. Ca într-un joc de domino,
pecenegii au venit peste maghiari. Maghiarii nu ºi-au aflat liniºtea nici pe
malul apusean al Donului. Aici ei aveau rolul de grãniceri ai khazarilor
împotriva rhoºilor (viitorii ruºi), sarcinã ingratã.
Împãratul khazarilor (Kaganul) le-a cerut maghiarilor sã-ºi aleagã un
rege, ca sã poatã discuta cu un singur ºef, nu cu mai multe cãpetenii. Lucrul
acesta se întâmpla pe la anul 850. Maghiarii l-au ales pe Arpad, fiul lui
Almus, deoarece Lebedias, cel care botezase regiunea, a refuzat sã fie un
rege marionetã. Sub presiunea aceloraºi pecenegi neastâmpãraþi, la anul
896, maghiarii organizaþi în 7 hoarde, se asociazã cu o hoardã de khazari ºi
conduºi de Arpad ajung în Panonia peste triburile slave venite cu douã
secole mai devreme.
Ultima migraþie importantã o fac aceste populaþii turcice care s-au
organizat în stepele eurasiatice. Aici îºi însuºesc religia musulmanã în
contact cu arabii, pecenegii ca ºi cumanii, de care am mai amintit în
rândurile anterioare, s-au format în sudul munþilor Urali în lumea turanicã la
fel ca ºi hunii, khazarii, bulgarii, guzii, turcii selciuchizi, tãtarii, ca ºi alte
neamuri înrudite. Toþi vor porni spre Europa care-i va atrage ca un magnet,
la date diferite. Primii, cum am mai spus vor fi hunii, vor urma bulgarii, apoi
maghiarii. În jurul anului 1000 e.n. vor lua startul turcii selciuchizi ºi cam în
acelaºi timp pornesc pecenegii care i-au presat pe maghiari din spate. În
final ajung ºi ei în spaþiul carpato-danubian ºi mulþi îºi vor gãsi refugiul în
Ungaria. Îi vor urma la scurt interval cumanii ºi ei presaþi la rândul lor ca ºi
pecenegii de cãtre guzi (sau oguzi). Ultimii care vor încheia odiseea
turanicilor vor fi tãtarii ºi mileniul migraþiilor se încheie. Dupã anul 1200,
presaþi de mongoli, turcii ajung în Asia Micã ºi la 1453 cuceresc chiar
capitala Imperiului Bizantin. Ajunºi o mare putere, cuceresc Egiptul, Iranul,
Irakul, Grecia ºi intrând spre Europa Centralã, ajung pânã la Viena. Iancu de
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Hunedoara, român de origine, dar rege al Ungariei, conduce lupta de
depresurare a Vienei. Dar deja am devansat evenimentele. Voi reveni la
timpul potrivit. În spaþiul geografic al carpato-danubienilor se potolesc
veleitãþile de cuceritori ºi apucãturile belicoase ale pecenegilor ºi cumanilor.
Calitatea de asimilare a dacilor îºi face încã o datã datoria ºi din pecenegi,
cumani sau tãtari rãmân doar elemente de toponimie. Turanicii cei mai
numeroºi ºi cu influenþe importante în Europa, dela distanþã rãmân turcii, de
care am vorbit suficient chiar în capitolele acestei lucrãri.
Era noastrã începe cu sfârºitul epocii sociale sclavagiste în fapt. De
drept începe cu naºterea lui Isus Hristos. La sugestia unui cãlugãr de la
Tomis, Dionisie Exigus, a fost propusã numãrarea anilor erei noastre, de la
acea presupusã naºtere. De aceea era noastrã mai e numitã ºi de dupã
Hristos. Vã spuneam cã la cãderea Imperiului Roman de Apus s-a hotãrât
sã se declare începutul Evului Mediu. În acest prim mileniu s-au petrecut
multe evenimente importante, mai ales în Europa. Nici un continent nu a
avut o densitate atât de mare de transformãri în toate planurile posibile.
Emanciparea omenirii în toatã Eurasia face saltul calitativ spre o nouã
epocã prin contribuþia generalã a popoarelor. Din ce în ce mai multe
populaþii renunþã la viaþa nomadã ºi îºi cautã areale unde sã se stabileascã.
Agricultura devine din ce în ce mai mult mijlocul principal de existenþã, or
aceastã îndeletnicire cerea oamenilor obiceiuri mai sedentare. Se
înmulþesc meºteºugurile ºi complexitatea crescândã a atelierelor cer ºi ele
o stabilitate mai mare a meºteºugarilor. Oraºele state ale grecilor ºi
romanilor sunt depãºite ºi e firesc sã aparã noþiunea de stat naþional, în care
o etnie majoritarã se va impune pentru a naºte un popor cu o identitate
conturatã cât mai bine.
Fenomenul se va naºte începând din vestul Europei, drept care
primele state în accepþia modernã a noþiunii aici se vor forma.
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CÂTEVA STATE EUROPENE
FRANÞA: Primul stat, în accepþiune modernã, se naºte în vestul
Europei. În Franþa apare dinastia merovingienilor, primul rege recunoscut
fiind Clovis .(481-510). Numele actualului stat vine de la triburile germanice
ale francilor, care intrã în Franþa prin secolul al V-lea ºi se vor suprapune
peste gali, populaþie de vechi triburi europene ºi alãturi de triburile
occitanilor coborâþi din Pirinei în zonele din sudul Franþei. Limba este
influenþatã ºi de occitanii veniþi din lumea tracã cu peste trei mii de ani î.e.n.,
unde s-a nãscut protolatina, limbã vorbitã de toate triburile vechi europene
urmaºe fireºti ale pelasgilor primordiali. În plus, o altã influenþã importantã o
va avea ocupaþia trupelor romane timp de aproape cinci secole, care prin
coloniºtii romani vor consolida caracterul de limbã romanicã suficient de
mult, ca limba germanicã a triburilor de franci sã nu mai aibã vreo ºansã,
fenomen similar ºi în Spania.
Dupã merovingieni urmeazã dinastia Carolingianã. Carol Martel în
anul 732 opreºte înaintarea arabã spre occidentul Europei. Dar cel mai
important reprezentant al dinastiei va fi Carol cel Mare (768-814). Acesta
poartã rãzboaie victorioase împotriva saxonilor, avarilor, longobarzilor ºi la
anul 800 va fi încoronat împãrat al Imperiului Romano-German. La anul 843,
prin tratatul de la Verdun, dispare Imperiul Carolingian, partea lui
occidentalã formând viitoarea Franþã. În secolele XII - XIII, sub Filip al II-lea
August ºi Filip cel Frumos se fac primii paºi de centralizare a statului.
Are loc rãzboiul de 100 de ani cu Anglia ºi reprimarea rezistenþei
marilor feudali sub Ludovic al XI-lea. Rãspândirea calvinismului, în prima
jumãtate a secolului al XVI-lea, declanºeazã pustiitoarele rãzboaie
religioase încheiate de Henric al IV-lea pe la 1598 prin edictul de la Nantes.
Revoluþia burghezã din 1789 lichideazã orânduirea fondatã ºi anuleazã
puterea politicã a Vaticanului.
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SPANIA: Locuitã din antichitate de triburi pelasgice venite din Carpaþi.
În ultimele douã secole de dinaintea erei noastre, Spania a fost provincia
romanã numitã Hispania pânã la jumãtatea secolului al V-lea al erei noastre.
Ca ºi în cazul Franþei, îndelungata persistenþã a romanilor va consolida
limba prelatinilor adusã în aceastã zonã de primii locuitori pelasgi din
preistorie. Triburile germanice ale suevilor ºi vizigoþilor vor cuceri Spania
abia în secolul al V-lea al erei noastre, dupã cãderea Imperiului Roman de
Apus, iar în secolele al VI-lea ºi al VII-lea va ajunge temporar, pânã aici, ºi
Imperiul Bizantin. Mari probleme vor ridica arabii care ocupã între anii 711 718 întreaga Spanie, trecând ºi în Franþa.
Dacã în anul 732 Carol Martel îi respinge din Franþa, în Spania vor
întârzia o lungã perioadã. În anul 929 se naºte chiar un califat la Cordoba ºi
abia în l492 ia sfârºit "reconquista" (vezi detalii la cap. "Despre religii"). Spre
sfârºitul secolului al XV-lea ºi începutul celui de al XVI-lea, alãturi de
Portugalia (fost regat spaniol), Spania este principalul promotor al
descoperirilor geografice.
Carol I (1516-1556), sub numele de Carol Quintul va fi proclamat, în
1519 împãrat al Imperiului Romano-German, iar Spania la acea datã este
prima putere europeanã.

ANGLIA: Cu circa 500 de ani î.e.n. va fi populatã de triburi celtice de
britani, gaeli ºi belgi, veniþi de pe continent. În era noastrã, între anii 43-410,
va fi transformatã în provincia romanã Britania.
În secolul al V-lea ºi al VI-lea, teritoriul Marii Britanii,cu excepþia Scoþiei
ºi Þãrii Galilor, este cucerit de triburile germanice ale anglilor, iuþilor ºi
saxonilor care vor întemeia numeroase state mici feudale. Regatele anglosaxone vor fi reunite de Egbert de Wessex ºi Alfred cel Mare pentru a lupta
împotriva invaziilor vikingilor danezi. Anglia va fi invadatã în 1066 de
normanzii conduºi de Wilhelm Cuceritorul. În urma rãzboiului de 100 de ani
(1337 - 1453), Anglia pierde posesiunile din Franþa.
În prima jumãtate a secolului al XVI-lea, în Anglia triumfã reforma care
face din suveran capul bisericii (Biserica Anglicanã-1562). În anul 1588,
puterea maritimã englezã distruge "invincibila Armada", flotã trimisã de
regele spaniol Filip al II-lea sã cucereascã Anglia. În anul 1707 are loc unirea
definitivã a Scoþiei cu Anglia în Regatul Unit al Marii Britanii ºi în anul 1801 se
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uneºte ºi cu Irlanda. Ca ºi Franþa, Spania, Olanda. Anglia ajunge mare
putere colonialã. Ei i se datoreazã colonizarea Australiei ºi într-un procent
important a Americii de Nord ºi Canadei, ca ºi a Noii Zeelande. Dupã
prãbuºirea sistemului colonial, fostele colonii britanice,în majoritate sunt
cuprinse în importanta organizaþie a Commonwealth-ului.

GERMANIA: Relieful este vinovat de popularea mai târzie a acestei
zone geografice, prin condiþiile geoclimatice mai puþin favorabile vieþii. Rara
populaþie existentã, în primul secol dinaintea erei noastre, în mod sigur
constituiau rãmãºiþe ale populaþiilor care emigraserã din Hardeal spre
apusul Europei. Grupuri izolate au rãmas prin zonã, unele pot fi identificate
ºi azi, prin Elveþia, de exemplu. Dar o dovadã interesantã este faptul cã
generalul Drussus(38-9 î.e.n.), fiul adoptiv al împãratului Octavian Augustus
(27î.e.n. -14 e.n.), urmãrind invadatorii coborâþi din nordul Europei (celþii de
care am amintit în paginile anterioare), era disperat cã nu îi aflã. A întâlnit o
femeie (din pãrþile locului), care i-a vorbit într-o latinã strãinã. Drept care
romanii i-au botezat pe puþinii localnici, GERMANOS, care înseamnã, din
acelaºi germene (în latinã). De altfel gândiþi-vã cum se aude pronunþarea
cuvântului DEUTSCHE (care boteazã oficial Germania de azi) ºi comparaþil cu cuvântul DACIA. Nu vi se pare tulburãtor de asemãnãtoare? Ba mai
mult. Nu doar olandezii bãnuiesc vechi înrudiri cu dacii din Carpaþii noºtri,
dar am întâlnit opinia cã unii din vechii regi din nord-vestul Europei, cu
secole în urmã, îºi fãceau un titlu de glorie din înrudirea cu strãmoºii noºtri
daci.
Sã revenim la poporul german. Triburile germanice au fost foarte
numeroase ºi, coborând din sudul Peninsulei Scandinave, au împânzit
Europa ºi prin est, ºi prin vest. Am vorbit despre goþi într-un capitol anterior ºi
nu voi mai repeta. În Europa de Est au rãmas, pânã astãzi, populaþii
germanice în Estonia ºi Letonia, dar cei ce nu s-au aventurat spre sud, spre
Tracia ºi Roma, au antrenat cu ei ºi triburi slave ºi, trecând prin nordul
Carpaþilor, vor popula toatã Europa Occidentalã, din nord, pânã în sudul
Spaniei.
Regiunile sudice ºi apusene ale Germaniei de astãzi, în primele patru
secole ale erei noastre, sunt posesiuni ale Imperiului Roman. Þinuturile care
vor fi locuite de triburile alamanilor (care au încercat ºi alt nume de botez
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pentru germania), turingilor, saxonilor, frizilor ºi bavarilor sunt incluse în
secolele al VI-lea ºi al IX-lea în statul franc. La anul 843, prin tratatul de la
Verdun, regatul franc se împarte. Partea occidentalã a regatului va constitui
actualul stat francez. Regatul de rãsãrit, în secolul al X-lea va forma statul
feudal german. Regele Otto I (936-73) va fi proclamat la Roma împãrat al
Sfântului Imperiu Roman de naþiune germanã, al cãrui sfârºit va fi
recunoscut oficial în anul 1806.
Fãrâmiþarea politicã a Germaniei în nenumãrate stãtuleþe (principate,
ducate, comitate, circa 300) cu un puternic grad de autonomie ºi puterea
crescândã a feudalilor germani au împiedicat pe întreaga perioadã a evului
mediu crearea unui stat centralizat german. Acest lucru va fi realizat de
cancelarul prusac Otto von Bismarck "prin fier ºi sânge" abia la 18 ianuarie
1806. Primul împãrat va fi declarat Wilhelm I.

TURCII ªI IMPERIUL OTOMAN: În paginile anterioare, ocazional, am
amintit de triburi ºi populaþii turcice. Etnogeneza lor nu este bine elucidatã,
spune Mustafa Ali Mehmed în „Istoria Turcilor” (Ed. ªtiinþificã ºi
enciclopedicã - Buc. 1976). Dupã obiceiuri ºi asemãnãri lingvistice se
considerã cã s-au înrudit ºi cu khazarii ºi cu mongolii, dar în istoria lor veche
sunt pomenite numeroase populaþii de origine turanicã. Pe vastul teritoriu ce
se întinde de la Marele zid chinezesc ºi graniþa Coreei, cuprinzând munþii
Altai ºi stepele Kazahstanului, de la marginea zonei pãduroase a
Transbaikaliei ºi Siberiei de sud, pânã la podiºul Tibetului, locuiau de multã
vreme triburi nomade ºi seminomade ce vorbeau limbi din patru sisteme
lingvistice - turc, mongol, tunguso-manciurian ºi tibeto - tangut. Din triburi ºi
grupuri împrãºtiate în acest areal geografic se vor naºte în timp populaþii
turcice. Primele, recunoscute oficial, sunt socotite originare din Asia
centralã, triburile de la poalele munþilor Altai sunt numite diferit de cei cu care
intrau în contact, ba uzi, ba oguzi. Aceºtia, prin secolul al IX-lea, îi atacã pe
vecinii ºi rudele lor de sânge numite pecenegi ºi îi împing spre vest pânã vor
ajunge ºi în Moldova noastrã, prin secolele al XIV-lea ºi al XV-lea. Altã
populaþie turcicã au fost selciukizii care în secolul al XI-lea ajung pânã în
Iraqul de astãzi.
Dupã aceºtia, vor apãrea otomanii sau osmanlâii. Numele li se trage de
la liderul lor Osman I (1288-1326), care uneºte triburile turcilor anatolieni ºi
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pune bazele unui stat independent. Acesta va ajunge în viitor Imperiul
Otoman care va realiza visul multisecular al populaþiilor turcice de a veni în
Europa cea ispititoare prin gradul ei de civilizaþie ºi bogãþie.
Urmaºii lui Osman I, Orchan (1326-1359) ºi Murad I (1360-1389) vor
cuceri toate posesiunile Imperiului Bizantin din Asia Micã ºi vor pãtrunde la
1354 în Europa. Puterea militarã a otomanilor e în ascensiune. Vor învinge
cruciaþii la Nicopole (1396), întrucât trufia occidentalilor i-a împiedicat sã-i
lase lui Mircea cel Bãtrân comanda (care cunoºtea tactica oºtilor otomane,
ceea ce constituia un avantaj). Înving la Varna la 1444 ºi la Kossovopolje în
1448, ºi tot în secolele al XIV-lea ºi al XV-lea, vor cuceri Bulgaria, Serbia,
Grecia, Albania, Bosnia ºi Herþegovina. Încã din acele vremuri vor rãmâne
insule de turcomani islamiºti în aceste teritorii creând litigii interconfesionale
ºi în secolul al XX-lea.
Moldova ºi Þara Româneascã sunt obligate sã recunoascã
suzeranitatea Imperiului Otoman, dar nu vor fi niciodatã posesiuni turceºti,
cum nici Transilvania nu a fost. Pentru un neavizat, acest "respect" faþã de
"insula naþiunilor" va fi surprinzãtor, dar, deºi domnitorii noºtri cei mari, fie
moldoveni, fie munteni au avut multe conflicte cu otomanii, ºi, deºi de multe
ori otomanii au ieºit ºifonaþi, aceºtia ne-au respectat chiar ºi religia noastrã
de "ghiauri". Respectul faþã de noi îl va dovedi ºi Osman Paºa în anul 1877
când a predat sabia învinsului, nu ruºilor, ci colonelului român Mihail
Cerchez, care se evidenþiase la Smârdan.
Revenind, amintesc faptul istoric din 1453 când Mahomed II (14511481) cucereºte Constantinopolul ºi mutã capitala de la Adrianopol în fosta
capitalã a Imperiului Roman de Rãsãrit, care se va numi de acum Istanbul.
Bizanþul cel de o mie de ani dispare din istorie. Pe vremea sultanilor Selim I
(1512-1520) ºi Soliman II (1520-1566), cucerind Armenia, Mesopotamia,
Siria, Egiptul, Tripolitania, Tunisia, Algeria, o parte a Ungariei, bãtând chiar
la porþile Vienei, Imperiul Otoman atinge apogeul expansiunii teritoriale ºi a
puterii sale. Începutul declinului este marcat în 1571 când flota otomanã
este înfrântã în bãtãlia de la Lepanto. Apoi, în secolele al XVII-lea ºi al XVIIIlea, Imperiul Otoman suferã mari pierderi teritoriale, iar în secolul al XIX-lea
încep luptele de eliberare naþionalã ºi apar puterile coloniale (Anglia,
Spania, Franþa, Germania, care îi eliminã ºi din Africa de Nord. Dupã primul
rãzboi mondial, Imperiul Otoman va pierde Palestina, Libanul, Siria ,
Iordania , Iranul, Irakul ºi peninsula Arabia. Acesta va fi sfârºitul Imperiului
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Otoman care a marcat istoria Eurasiei pentru câteva secole bune, dar
contribuind la consolidarea religiei islamiste.
Pentru turci, cel mai interesant câºtig a fost europenizarea lor. Prin
politica de tribut în copii din þãrile europene pe care le-a supus au realizat o
îmbunãtãþire geneticã. Judecând dupã stampe vechi, nici liderii lor nu aveau
un aspect fizic prea arãtos, în comparaþie cu fenotipul european, nici
populaþia turcã - omul de rând - nu putea arãta altfel, iar astãzi, majoritatea
au cãpãtat aspectul fizic obiºnuit cu al tipului de individ european. Sã ne
amintim cã din þãrile romaneºti luau un tribut de 500 de fete ºi 500 de bãieþi
pe an (iar noi nu am fost posesiuni ale Imperiului Otoman). Bineînþeles cã au
suferit influenþe ºi în alte planuri: al culturii, al ºtiinþelor, al mentalitãþii etc.
Prin tratatul de la Laussane din 24 iulie 1923, Turcia capãtã
configuraþia teritorialã actualã, iar la 29 octombrie 1923 va fi proclamatã
Republica Turcia. Este ales preºedinte Mustafa Kemal, supranumit Atatürk
(tãtucul-pãrintele þãrii) pentru cã el are meritul modernizãrii þãrii.
Chiar dacã repet, trebuie sã inventariez ºi o "bilã neagrã" în gândirea
acestui lider remarcabil al Turciei, pe care o va releva Dr. Ahmed Zeki Validi
Togan prin atitudinea sa. Acesta, de origine baºchirã, cu studii fãcute la
Kazan, fost cercetãtor la Academia din Petersburg ºi fost elev al lui Paul Kric
Kahle, a ajuns în 1924 consilier la Ministerul învãþãmântului al lui Mustafa
Kemal la Ankara, ca o recunoaºtere a valorii sale. Apoi va fi profesor de turcã
la Universitatea din Istanbul. Dupã ºapte ani, când i s-a cerut, ca ºi altor
profesori de la Istanbul, sã-i înveþe pe studenþi cã întreaga civilizaþie a lumii a
fost creatã de turci, a demisionat ºi a plecat la Viena. N-a putut interpreta
aceastã atitudine a lui Ataturk ca pe o scãpare de patriotism exagerat, ci ca
pe un sacrilegiu la adresa culturii universale (Arthur Koestler-op.cit).

RUªII ªI IMPERIILE LOR: În mileniile al II-lea ºi I-ul î.e.n., în
imensitatea spaþiului transcaucazian, au trãit horezmienii, hitiþii, urartienii,
descendenþi ai tracilor rãsãriteni, din care s-au nãscut numeroasele triburi
protoslave. Triburile slave, ce populau prin secolele al IV-lea - al V-lea e.n.,
spaþiul dintre Marea Balticã ºi Marea Neagrã, vor crea concentrãri de
populaþii care, începând cu secolul al VIII-lea e.n., se va numi statul feudal
rus cu centrul la Kiev, pe Nipru. Pânã la aceastã datã, triburile slave erau
tributare Imperiului Khazarilor cu capitala la Khazaran Itil, pe Volga.
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Coagularea triburilor slave au realizat-o vikingii suedezi cãrora bizantinii le
spuneau "rhoºi"(de unde viitorul nume al ruºilor), iar arabii "varegi". Sub
conducerea acestor vikingi, slavii ajung sub zidurile Constantinopolului la
anul 517, iar pe la anul 602 se vor stabili triburi slave la sud de Dunãre, ºi mai
puþine în nordul Dunãrii.
Primii lideri au fost Ingvar-Igor ºi soþia sa Helga-Olga, iar poporul era
numit "poporul rhos", pânã în secolul al X-lea. Primii prinþi ºi nobili ruºi au
purtat multã vreme nume scandinave slavizate. Fiul nãscut din cãsãtoria lui
Ingvar cu Helga a fost botezat Sveatoslav ºi de atunci înainte procesul de
asimilare a intrat pe un curs firesc ºi varegii ºi-au pierdut treptat identitatea,
iar tradiþia scandinavã a dispãrut din istoria ruseascã. Acest Sveatoslav e
cel care izbuteºte cucerirea cetãþii Sarkel, pe care khazarii o socoteau
inexpugnabilã, la anul 965 e.n., an care marcheazã sfârºitul Imperiului
Khazar, nu ºi al statului Khazar. Statul va dãinui pânã la invazia mongolã pe
la 1250.
Frecventele contacte cu Imperiul Bizantin o determinã pe Olga, deacum vãduva lui Igor, sã se boteze în rit ortodox la anul 957, iar pe nepotul ei
ºi fiu al lui Sveatoslav, Vladimir, sã facã acelaºi lucru la anul 989. Cu acest
prilej, Vladimir va decreta ritul ortodox, rit oficial al neamului ruºilor.
Evenimentul a exercitat o influenþã importantã ºi durabilã asupra omenirii.
Avusese loc prima schismã în sânul bisericii creºtine la anul 863 e.n., ori
trecerea la ortodoxie a unui popor atât de mare va avea o deosebitã
importanþã pentru "dreapta credinþã".
Rusia kieveanã se destramã în mai multe cnezate (sec. al XII-lea - al
XIII-lea) ceea ce faciliteazã cucerirea þãrii de cãtre mongoli (1237-1240).
Regiunile vestice ale fostului stat sunt ocupate de mai vechile structuri
statale Polonia ºi Lituania. Unificarea ulterioarã a Rusiei va avea loc în jurul
Marelui Cnezat al Moscovei în secolele al XIV-lea, al XV-lea. În timpul
domniei cneazului Ivan III (1462-1505), contemporan cu ªtefan cel Mare
(1457 - 1504), Rusia se emancipeazã de sub dominaþia mongolã. Ivan IV
(1533 - 1584) ia titlul de þar (cuvânt derivat din „caezar”, ca ºi „kaizer”) ºi
întãreºte autoritatea centralã. Hanatele Kazan ºi Astrahan de pe malurile
Volgãi sunt incluse în Imperiul Rus.
Ales þar în anul 1613, Mihail Romanov întemeiazã Dinastia
Romanovilor (1613-1917). În secolul al XVII-lea începe includerea Siberiei
în componenþa Rusiei. În urma revoltei cazacilor zaporojeni, Bogdan
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Hmelniþki realizeazã uniunea statalã între Ucraina ºi Rusia la 1654 ºi astfel
Rusia ajunge vecinã cu Moldova noastrã. Sub Petru I (1672 - 1725), Rusia
cunoaºte o remarcabilã dezvoltare economicã, se modernizeazã statul ºi
expansiunea imperiului devine politicã de stat. Petru I lasã în urma lui un
testament politic prin care cere urmaºilor sãi sã intre în stãpânirea întregii
Europe. În urma rãzboiului cu suedezii din 1809, Finlanda intrã în
componenþa Rusiei ca ducat, iar dupã rãzboiul ruso-turc (1806 - 1812), turcii
dau ruºilor Basarabia, cã tot nu era a lor, dar nici a ruºilor nu fusese
niciodatã. Urmaºii lui Petru I îi urmeazã sfatul din testamentul politic. Ba mai
mult, în ceea ce ne priveºte, prin 1964, aflãm cu stupoare de diabolicul plan
al lui Valev de desfiinþare a "insulei latine" din marea slavã (adicã
desfiinþarea României ca stat).
Pe teritoriul þãrii noastre încã din secolul al VI-lea dupã Hristos s-au
aºezat câteva triburi de slavi meridionali, separaþi total de cei ce s-au
amestecat cu triburile de bulgari din sudul dunãrii. Triburile care au venit în
contact cu dacii nord-dunãreni au suferit procesul de asimilare totalã ºi deci
s-au latinizat, din ei au rãmas doar câteva elemente de toponimie. Peste ani,
ruºii, încercând sã execute testamentul politic al lui Petru I, ºi-au amintit cã
au existat cândva triburi de slavi prin Dacia ºi existând populaþii de slavi ºi în
vestul României, au vrut sã acrediteze ideea cã slavii au toate motivele sã
ocupe la grãmadã spaþiul dintre ei ºi germanici. Liderii politici ai ruºilor nu vor
accepta truismul primordialitãþii dacilor din Europa. Vor credita ideea
absurdã a vidului georgafic, afirmaþia lui Eutropius cã dacii au dispãrut cu
totul în urma cuceririi traiane. Ce nu au cum sã explice este unitatea de
limbã a populaþiei cuprinsã între Nistru, Tisa ºi Dunãre, limbã care n-are nici
mãcar dialecte în tot acest spaþiu geografic, ci doar graiuri.
ªi se spune cã vecinul îþi e mai apropiat ca un frate! Naivii politicieni
români acordã încredere totalã vecinilor ºi vor trimite tezaurul þãrii, la
adãpost, la Moscova, ca sã-l pãzeascã de frica nemþilor în primul rãzboi
mondial. Aceastã hotãrâre a fost influenþatã ºi de cuvântul reginei Maria
care conta pe faptul ca era rudã cu þarina Rusiei. Bolºevicii, însã, au
asasinat toatã familia imperialã a Romanovilor. Dacã politicienii noºtri ar fi
bãnuit cât de mult se vor îndrãgosti ruºii de tezaurul nostru (mai ales de
vechile documente istorice), îl dãdeau în grijã chiar nemþilor. De mult, cred, îl
aveam înapoi în þarã.
Dupã Marea Revoluþie Bolºevicã, Vladimir Ilici Lenin purcede la
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transpunerea în viaþa popoarelor sovietice a marei utopii a lui Karl Mordekai
Levi Marx. Ba mai mult, exportã revoluþie incitând proletariatul, nãscut din
industrializarea galopantã a Europei Occidentale, ºi apar astfel republici
sovietice la Bremen (ianuarie-februarie 1919) ca ºi în Bavaria (aprilie-mai
1919), din Germania, iar la 21 martie 1919, Republica Sovieticã Ungarã
care va trãi 133 de zile, pânã când, la cererea marilor democraþii europene,
o divizie a armatei române se duce ºi o lichideazã (august 1919).
Jan van Helsing face o afirmaþie interesantã: „evreii khazari au fost
lideri ai U.R.S.S. începând cu Lenin ºi terminând cu Elþîn”. Dacã este
adevãrat, se poate socoti cã acest fapt se constituie în „rãzbunarea
khazarilor” împotriva ruºilor pentru cucerirea ºi distrugerea de cãtre
Sveatoslav a Cetãþii Sarkel la anul 965 e.n. Evenimentul a însemnat sfârºitul
Imperiului Khazar ºi slãbirea lui facilitând acþiunea mongolilor de a-i
desfiinþa ºi ca stat dupã anul 1200 e.n.
Un portret, destul de negativ, al lui V. I. Lenin, îl va face Giovanni Papini, în
lucrarea sa „GOG”(o vizitã la Lenin), dupã ce prin anii 1920 a reuºit sã-i ia un
interviu la el acasã celui care este creditat cu realizarea revoluþiei bolºevice.
Petru I socotea în testamentul sau politic cã "naþiile europene au ajuns,
cele mai multe, într-o stare de decãdere sau cã merg ele cu mare grãbire
spre a lor decãdere" ºi cã "urmeazã a fi ele subjugate de un popor tânãr ºi
nou...". Dovedea astfel imaturitatea sa politicã, comparabilã cu mentalitatea
unui tânãr adolescentin ºi adeziunea la ideea dreptului forþei. Însã în anul
1920, la Trianon, naþiile europene, "cele mai multe", cu înþelepciune ºi
maturitate politicã, având în vedere dreptul istoric, tradus prin principiul
autodeterminãrii, au hotãrât altfel. Printre altele, România reintrã în
graniþele ei fireºti. Dar asta pânã în anul 1940 când ruºii, uzând iarã de
dreptul forþei, ne iau din nou Basarabia ºi Bucovina de Nord. În cârdãºie cu
Hitler, desfiinþeazã încã odatã statul polon ºi încearcã sã ajungã la Atlantic
ca sã realizeze visul lui Petru I. Numai anglo-americanii ºtiu ce eforturi
deosebite au fost nevoiþi sã facã pentru a-i opri pe Elba.
Pentru þãrile rãmase sub influenþa sovietelor va urma o perioadã
neagrã din toate punctele de vedere, deºi cel mai mult au avut de suferit
chiar popoarele sovietice. Dupã mai bine de 70 de ani, comunismul din
Europa dispare ºi printre transformãrile împlinite la rãsãrit ºi în nord, nu mai
suntem vecini cu U.R.S.S.
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ITALIA: Despre istoria anticã a Peninsulei Italice, am vorbit în capitolul
"Imperiul Roman" ºi nu are rost sã repet. Dupã cãderea Imperiului,
Peninsula Italicã este teatrul unor evenimente tipice haosului consecutiv
unui dezastru. Am mai spus despre Odoacru, care la anul 476 a fãcut un
regat got condus de la Ravena timp de 10 ani. Va urma un alt got, Teodoric.
Acesta ocupã la 489 Ravena, îl ucide pe Odoacru ºi se instaleazã el rege.
În anul 590 e.n. ajunge Papã la Roma Grigore cel Mare, un reformator
care a afirmat primatul bisericii romane. Fost patrician roman, a adus în
conducerea bisericii spiritul colonizator ºi imperialist. Ce nu se mai putea
face cu armele militarilor, visa sã realizeze cu crucea.
În secolul al VI-lea e.n., o hoardã pestriþã de longobarzi, saxoni, slavi ºi
avari, a distrus regatul got ºi a înfiinþat un stat nou cu capitala la Pavia.
Salvarea Romei va veni din partea papalitãþii, a cãrei autoritate deja face
primii paºi spre Occident. Ecleziastul de la Roma gãseºte un sprijin
important ºi substanþial din partea Dinastiei Carolingiene din Franþa, care de
curând, scãpase de pericolul islamic arab.
Fiul lui Carol Martel, Pipin, a fost fãcut "rege din mila lui Dumnezeu" de
cãtre Bonifaciu, marele misionar din nord-vestul Europei. În aceastã
calitate, Pipin s-a simþit obligat sã vinã în Italia sã-l apere pe Papã. A luat
Ravena din mâinile longobarzilor, a mai cucerit câteva oraºe în plus ºi le-a
dãruit papei ca sã constituie Statul Papal, înaintea statului italian, la anul
756, cu capitala la Roma, ca sã se pãstreze faima fostului Imperiu.
În anul 768, lui Pipin îi urmeazã Carol cel Mare, puternic reprezentant
al Dinastiei Carolingiene. Acesta va primi din mâinile Papei Leon al III-lea
coroana imperialã, în noaptea Crãciunului din anul 800 e.n.. Apare în viaþa
politicã a Europei, Sfântul Imperiu Universal, în locul fostului Imperiu
Universal Roman, cu centrul tot la Roma.
Majoritatea împãraþilor puºi în fruntea Sfântului Imperiu au fost de
origine romanã, dar pentru a-i sublinia universalitatea vor fi numiþi ºi
împãraþi neromani. Dupã Carol cel Mare, urmeazã germanul Otto I apoi va
fi încoronat saxonul Otto III ºi fenomenul continuã în secolele al XI-lea ºi al
XII-lea când au urcat pe tronul Sfântului Imperiu, germani, burgunzi, italieni
din diferite provincii ºi chiar ºi un englez. "Respublica cristianorum" va
cuprinde întregul Occident barbar, la baza creºtinãrii cãruia bazele fuseserã
puse de cãtre Papa Grigore I cel Mare încã din vremea pontificatului
sãu(590-604).
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Bizanþul simte cã Roma vrea sã se emancipeze de sub autoritatea
Constantinopolului ºi în mod deliberat îi va face probleme. Roma însãºi
fusese pânã la începutul secolului al VIII-lea sub influenþa puterii civile a
unui duce bizantin, iar limba greacã fusese aici vorbitã timp îndelungat. Sub
autoritatea bizantinilor au fost ºi alte oraºe italice: Amalfi, Napoli, Gaeta,
Rimini, Pescaro, Ancona, Apulia, Calabria ºi altele. Prima încercare de
separare a Romei de Constantinopol are loc, în plan religios, sub pontificatul
Papei Nicolae I între anii 863-867 când se produce de fapt prima schismã a
bisericii creºtine. Obiectivul de cãpãtâi al ecleziastului roman era ca
imaginea Romei creºtine sã se suprapunã peste imaginea fostei Rome
imperiale pentru a da viaþã mitului Sfintei Republici Romane, Republica
Cristiana. Acestui obiectiv i s-au sacrificat multe energii, bani ºi chiar
oameni.
Cucerirea normandã a Angliei ºi Italiei meridionale, reconquista
spaniolã, marea acþiune colectivã a cruciadelor au avut loc cu
binecuvântarea Romei ºi sub semnul noului imperiu religios. Odatã
depãºitã furtuna invaziilor ungurilor ºi a raidurilor musulmanilor, fiind
depãºite ºi vremurile tulburi ale anarhiei feudale, mitul Romei apare ºi se
fortificã la curtea împãratului saxon Otto III (996-1002) care a avut reºedinþa
chiar la Roma. Din punct de vedere politic ºi spiritual, Roma ºi odatã cu ea
Italia erau centrul de greutate (din nou "omfalus") al idealei Respublica
Cristianorum, arbitrul neînþelegerilor internaþionale. Fãrã stãpânirea Italiei,
fãrã încoronarea la Roma, titlul de rege sau împãrat îºi pierdea nu doar
prestigiul, dar ºi valoarea.
Idealul unei biserici care sã-ºi exercite misiunea pastoralã la scarã
universalã a fost centrul acþiunii reformatoare a papilor din secolul al XI-lea.
Aceºtia au contribuit considerabil la extinderea ºi consolidarea prestigiului
internaþional al papalitãþii. La apogeul miºcãrii pentru reformã, se va
produce separarea definitivã a bisericii romane de cea din rãsãrit prin
schisma de la 1054, cu care intrase într-un antagonism evident. Cruciadale
ºi inchiziþia definesc caracterul despotic al Romei, care sub motivaþie
religioasã, trimit populaþia de rând într-o nouã formã de sclavagism.
Influenþa politicã a Romei, în lumea catolicã, marcheazã întregul ev mediu
european, pânã la Revoluþia Francezã (1789) când "micul corsican"
Napoleon sfideazã Vaticanul.
Împotriva apãsãtorului absolutism al Bisericii Romano-Catolice s-au
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ridicat mai multe voci (vezi capitolul "Despre religii"), faptele lui Napoleon I
vor fi un fel de "finis coronat opus" pentru cã dupã unirea parþialã a Italiei,
realizatã de el, un puternic val al miºcãrii de eliberare naþionalã zguduie
întreaga Italie, inaugurând epoca Risorgimento-ului (1815 - 1870). Biserica
Romano-Catolicã va resimþi ºi ea un recul. Valul revoluþionar 1848-49 îi
determinã pe Mazzini ºi Garibaldi sã proclame republica, dar reacþiunea
europeanã înãbuºã aspiraþiile populare. (Vaticanul nu poate fi absolvit de
implicare).
Regatul Piemontului este statul în jurul cãruia se realizeazã unificarea
Italiei. Victor Emmanuel, din Dinastia Savoia, se proclamã în 1861 rege al
Italiei. În 1870 este eliberatã Roma, care devine în 1871 capitalã ºi a statului
italian. Pânã acum fusese doar capitala Statului Papal încã din anul 756
e.n.. ªi iatã cã am ajuns în vremurile contemporane.
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VECINII NOªTRI
Începând cu acest capitol veþi remarca faptul cã vorbind de România,
români ºi graniþele þãrii, mã voi referi la actuala configuraþie geograficã a
actualului stat român. Relatãrile din capitolele anterioare justificã alegaþia,
ce poate pãrea pretenþioasã, cã TOÞI VECINII NE-AU GÃSIT AICI. N.
Densuºianu încearcã în "Dacia Preistoricã" sã prezinte preistoria noastrã
pe baza dovezilor scrise de grecii antici. Ori grecii antici, nãscându-se dupã
noi, dar numai cu circa 2000 de ani î.e.n., perioada preelenã sau
antehomericã, rãmâne o nebuloasã ºi pentru N. Densuºianu, iar acesta
nu-ºi permite sã fabuleze ca mine. Chiar oscileazã în a se hotãrî sã afirme
categoric cã suntem primordiali. Dovezile scrise ale anticilor sunt
tulburãtoare ºi nu doar pentru N. Densuºianu, ci ºi pentru Vasile Pârvan
care trãieºte acelaºi sentiment de nesiguranþã în a face afirmaþii îndrãzneþe,
în care-l bãnuiesc cã ºi el credea cu convingere. Îndrãzneºte totuºi sã
afirme cã în viitor arheologia va aduce noutãþi surprinzãtoare în beneficiul
Daciei strãbune.
Nici unul, nici altul nu sunt luaþi în consideraþie, dimpotrivã, vor fi daþi
uitãrii. V. Pârvan nici nu este consemnat în Micul Dicþionar Enciclopedic, iar
N. Densuºianu este consemnat cu câteva lucrãri minore. Lucrarea de
cãpetenie "Dacia preistoricã", dupã prima ediþie din 1913, n-a mai apãtrut
decât în 1986, dintr-o necesitate politicã a lui Ceauºescu ºi apoi abia dupã
1990. Asta nu înseamnã cã istoria începe cu Sumerul sau cu Grecia Anticã
sau cu Turcii.
Deja venirea venusienilor s-a petrecut pe la anul 3000 î.e.n., deci într-o
vreme când dovezile scrise nu apãruserã ºi când dovezile arheologice erau
prea puþine ca sã fie semnificative. Strãmoºii noºtri existau însã pe vremea
aceea ºi mã bucur sã constat cã asemenea afirmaþii sunt din ce în ce mai
frecvente ºi sunt fãcute de persoane competente ºi cu autoritate pe plan
mondial. Îndrãznesc sã afirm cã noi existãm în Europa din vremea când nu
aveam vecini pentru cã nu aveam cu cine sã ne învecinãm. Deºi ne
numeam traci, pe vremea aceea, aveam doar strãmoºi de la care
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moºteneam nu doar un areal geografic, ci toatã Europa., tot pãmântul
cunoscut.
Pe la anul 2000 î.e.n., spune V. Pârvan, sunt consemnaþi descendenþii
tracilor cu numele bine consolidat de daci. Dar la acele vremuri dacii
iradiaserã deja spre toate punctele cardinale ºi se constituiserã populaþii
care-ºi revendicau identitãþi deosebite, având ºi graiuri deosebite.
Rãdãcinile latine decelabile în actualele limbi europene s-au nãscut din
acele vremuri de demult uitate, când tracii constituiau ce mai târziu se va
numi un imperiu. Acest imperiu era populat cu traci. Era o populaþie cu atât
mai rarã cu cât te depãrtai de centru. O populaþie mai concentratã s-a
dezvoltat pe teritoriul actual al Spaniei ºi Franþei. Dupã presupusa venire pe
Terra a venusienilor apar mari schimbãri demografice. Existã încã dovezi
scrise (ascunse cu grijã) ale faptului cã nuclee tracice au existat pe tot
întinsul Europei. (vezi harta de la pagina 70). Mai numeroase sunt legendele
ºi miturile pãstrate în memoria colectivã a popoarelor. Dar cine mai are
rãbdarea ºi timpul sã caute aceste dovezi. Tristeþea constã în faptul cã
lipseºte aproape total interesul pentru o întreprindere atât de migãloasã. E
drept cã ne-ar scuti de impertinenþa cu care anumiþi vecini au pretenþii
teritoriale absolut nejustificate.
În cazul în care aþi dat crezare celor afirmate anterior, puteþi presupune
uºor cã primii vecini vor fi grupurile de oameni care prin extensie, din
aproape în aproape, au ocupat spaþiul geografic din imediata vecinãtate. E
logic sã admiteþi cã au fost rude de sânge tracic ºi cimerienii ºi sarmaþii din
rãsãrit, ca ºi tracii din dreapta Dunãrii, ca ºi ilirii din sud-vest. În acest capitol
voi încerca o scurtã prezentare a vecinilor actuali. Sã începem cu Rãsãritul.
UCRAINENII
Formaþi pe baza triburilor cimeriene ale tracilor rãsãriteni, ucrainenii
sunt cunoscuþi ca entitate de sine stãtãtoare dinaintea erei noastre. Au fãcut
parte din regatul lui Burebista, imens la acea vreme. La mãrimea lui regatul
cuprindea un numãr mare de "þãri", fiecare cu liderul sãu, care era ºi el rege,
dar de talie mai micã. În cazul de care vorbim, aceºti regi mai mici, conºtienþi
de faptul ca unirea face puterea, îl recunoºteau pe Burebista ca ºef al lor,
deci regele regilor, ºi se bucurau de protecþia lui în faþa inamicilor.
Încã din acele timpuri se pãstreazã obiceiul de a denumi unele zone ca
þãri. Exemple sunt multe, eu amintesc doar câteva: Þara Oaºului, Þara
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Fãgãraºului, Þara Bârsei, Þara Almaºului etc. Þara Ucrainei era mai mare ca
întindere, în nici un caz cât este astãzi ºi denumirea ei semnifica ce era în
fapt - "þara de margine", de la graniþa de rãsãrit a regatului lui Burebista (krai
= sfârºit, limitã, margine). Peste triburile de cimerieni, sau mai bine zis,
printre ele s-au strecurat în timp triburi de sarmaþi ºi alþi arieni, la origine tot
carpato - danubieni, mai târziu apar nenumãrate triburi de goþi ºi de slavi, iar
în era noastrã vor apãrea pecenegii ºi cumanii. Cei mai importanþi pentru
viitor vor fi slavii. Vã amintesc faptul cã primul nucleu al viitorului Stat Rus a
fost Kievul ºi abia mai târziu cnezatul Moscovei.
Slavii, în migraþia lor, au ajuns pânã în Germania, unde în timp au fost
asimilaþi, dar în Ucraina procentul lor în raport cu bãºtinaºii a crescut mereu,
în subsidiar ºi influenþa culturalã a slavilor. Treptat, ucrainenii se delimiteazã
de latinitatea tracilor ºi se vor slaviza. Manifestãrile lor naþionaliste în faþa
puterii crescânde a Rusiei þariste n-au avut nici o ºansã. Aºa se face cã în
urma revoltei cazacilor zaporojeni are loc un important act politic. Pentru a
scãpa de dominaþia panilor polonezi, împotriva cãrora luptau încã din 1648,
hatmanul Hmelniþki decide uniunea statalã cu Rusia. Aceastã uniune va fi
proclamatã de Rada din Pereiaslav în ianuarie 1654 (Rada-organ al puterii
politice). Începând din anul 1654, Ucraina intrã în componenþa Imperiului
Þarist, ulterior Sovietic, pânã în 1991.
Între timp, în evul mediu, apar litigii între Imperiul Austriac ºi cel Þarist
care ajunseserã vecine în arealul Bucovinei de nord. Imperiul þarist în
politica de expansiune forþeazã emigrarea rutenilor din Galiþia spre
Bucovina, cu scopul subtil ca populaþia autohtonã sã fie absorbitã dacã nu
asimilatã. Statistica ne confirmã afirmaþia: raportul între populaþia
româneascã ºi cea ruteanã era în 1775 de 3,5 la l. În anul 1778 era de 2,7 la
1, ceea ce îl determinã pe generalul austriac Enzenberg sã interzicã
migrarea în masã a rutenilor din Galiþia (Bucovina de nord era sub stãpânire
austriacã). Astfel statistica din 1786 arãta cã raportul se schimbã puþin în
favoarea populaþiei româneºti, adicã 2,9 la 1.
În acelaºi an, 1786, se deschide prima ºcoalã cu limba de predare în
româneºte la Zastavna. Totuºi afluxul de ruteni este foarte puternic. Pânã la
1848 toate actele de naturã politicã erau scrise numai în limba românã ºi
germanã, limba ruteanã nefiind socotitã limbã oficialã. Dupã aceastã datã
porþile spre Galiþia se deschid larg ºi atunci în Bucovina de nord raportul se
schimbã radical, chiar în favoarea Rutenilor - 1,1 ruteni la 1 român la anul
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1910. (Ion Roºca, În Buletinul Societãþii de Geografie - 1930). Aºa se poate
înþelege de ce nu mai suntem vecini cu polonii ºi cehii, iar ucrainenii, dupã al
II-lea Rãzboi Mondial, au ajuns vecini cu Ungaria. Mai trist este faptul cã
ucrainenii, dupã desprinderea de fosta Uniune Sovieticã, profitând de
diabolica împãrþire administrativã a imperiului de cãtre I. V. Stalin, n-au gãsit
ocazia sã restituie fostei Republici Sovietice Moldova, ajunsã ºi ea
independentã, Bucovina de nord, þinutul Herþa ºi judeþele din sud, care
aparþineau Basarabiei dintotdeauna. Sã sperãm într-un viitor mai bun.
BULGARII
Aºa cum am mai amintit într-un capitol anterior, triburile protobulgare
îºi au originea, recunoscutã de toþi istoricii, în regiunea Volgãi, drept care
iniþial au fost numiþi ºi volgari. Din primele secole ale erei noastre, în acel
areal geografic s-au nãscut triburi turcice ºi mongole. Bulgarii, prin aspectul
fizic, ar avea gene mongoloide. În zona Volgãi, la origini se vorbeºte de douã
feluri de bulgari: albi ºi negri (A. Koestler). În decursul anilor, bulgarii albi vor
pãrãsi locurile natale ºi vor pleca spre apus, despãrþindu-se de bulgarii negri
care au rãmas pe loc ºi au fost asimilaþi de celelalte populaþii din zonã.
Peregrinãrile bulgarilor albi prin imensul spaþiu euroasiatic i-au adus pânã la
Marea Neagrã, spre lumea civilizatã ºi, trecând prin Dobrogea (Dacia
Minor), ajung în nordul Peninsulei Balcanice la anul 681, unde vor crea un
stat.
Teritoriul era însã locuit de 2000 de ani în urmã de cãtre triburi trace,
care fusese provincie a Imperiului Roman câteva secole, iar din secolele al
IV-lea al VI-lea, provincie a Imperiului Roman de Rãsãrit (Bizantin). Slavii
care au migrat spre sud ajung sub zidurile Constantinopolului în anul 517,
ca, în cele din urmã, sã se aºeze în sudul Dunãrii în anul 602. Peste acest
melanj de populaþii de traci, slavi ºi greci vor veni sã se aºeze triburile
bulgare la anul 681. Elementul etnic hegemon va fi populaþia slavã,
influenþând în viitor pe celelalte.
Sub þarul Boris (852-889), bulgarii vor adopta creºtinismul, iar sub þarul
Simeon (893-927), vor atinge apogeul puterii lor. Însã Imperiul Bizantin care
luase locul Imperiului Roman nu accepta independenþa acestora ºi dupã o
perioadã în care le submineazã puterea, statul bulgar va fi cucerit de
Imperiul Bizantin la anul 1018. Populaþia bulgarilor n-a fost prea numeroasã,
în raport cu tracii ºi slavii preexistenþi la venirea lor, reprezentau doar câteva
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procente. Chiar ºi astãzi, un observator atent îºi dã seama cã tipul
mongoloid, originar, cu pomeþii obrajilor ridicaþi ºi cu ochii mici este o
prezenþã rarã în masa populaþiei din þara vecinã cu noi, la sud. Elementul
etnic preponderent va fi multã vreme cel tracic, estomparea prin creºterea
demograficã a slavilor ºi a bulgarilor, cerând secole. De altfel, în antitezã cu
caracterul tracilor de toleranþã ºi lipsa ambiþiilor deºarte de mãrire, bulgarii ºi
astãzi lasã impresia de naþionalism ºovin ca ºi slavii.
Slavii au avut ambiþia sã-ºi impunã limba ºi într-o mãsurã importantã
au reuºit, mai ales cu populaþia bulgarã, mai puþin cu cea tracã, încã ºi astãzi
populaþia de origine tracã vorbeºte în familie o limbã asemãnãtoare cu limba
românã sau chiar româneºte (în Cadrilater ºi pe tot malul drept al Dunãrii).
Rãscoala antibizantinã condusã de urmaºii regelui Samuel, Petru ºi
Asan, duce la crearea Imperiului Vlaho-bulgar, care va fiinþa între anii 1185
ºi 1396, dupã care Bulgaria va deveni posesiune turceascã pentru cinci
secole. Asan va fi ucis de un vãr al sãu Ivanco, ce îi va lua locul ºi când ºi
Petru, care avea întreaga putere a Imperiului Vlaho-Bulgar, va pieri în
rãzboi, la conducere îi va urma cel de al treilea frate, Ioniþã. Acesta, prin
combativitatea sa, va determina Imperiul Bizantin sã încheie pace cu el la
anul 1200 ºi sã-i recunoascã independenþa. Acelaºi remarcabil Ioniþã
reuºeºte restaurarea Imperiului Româno-Bulgar pe care îl face o forþã
importantã în zonã. Acest fapt îl determinã pe Papa Inocenþiu III sã intre în
raport cu Ioniþã ºi, prin cardinalul Leon îl încoroneazã, în speranþa atragerii
lui în cruciadele Sfântului Imperiu Roman în lupta împotriva bizantinilor. În
parantezã amintesc faptul cã acelaºi papã anulase interdicþia din vremea
împãratului Iulian apostatul împotriva traco-dacilor. Ioniþã rãmâne fidel
ritului ortodox ºi principiilor ortodoxe, dezamãgindu-l pe papã. Nu s-a
prezentat la nici o cruciadã.
În anul 1207, Ioniþã moare ºi îi va urma nepotul sãu Florian (sau Florel),
apoi un fiu al lui Asan - Ioan, care moare la rândul sãu prin 1241, lãsând în
urmã doi minori. Kalimaki ºi Mihail, ce vor domni pe rând
Urmeazã un ºir de lideri mai mult sau mai puþin importanþi a cãror
dezbinare faciliteazã turcilor acþiunea de a-i lua în stãpânire în anul 1396.
Lupta de eliberare se naºte târziu ºi va culmina cu rãscoala din 1876. În
urma rãzboiului Ruso-româno-turc (1877-1878), la care bulgarii au
participat doar cu câmpul de luptã, Bulgaria este proclamatã principat
autonom sub suzeranitate otomanã cu capitala la Sofia ºi abia în anul 1908
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îºi va declara independenþa de stat.
În anul 1912, Bulgaria împreunã cu Serbia, Grecia ºi Muntenegru
atacã Turcia, pentru a-ºi elibera conaþionalii. Dupã biruinþã se vor certa între
ei pentru împãrþirea teritoriilor cucerite. Bulgarii vor întoarce armele
împotriva foºtilor tovarãºi de luptã ºi aceºtia vor cere ajutorul României
care-ºi câºtigase autoritatea prin bravura armatei în Rãzboiul Antiotoman
din 1877-1878. Românii vor intra în Bulgaria la 1 iulie 1913 cu douã divizii ºi,
fãrã a se trage vreun foc de armã, bulgarii cer pace. Atunci va intra în
componenþa României Cadrilaterul, din care judeþul Durostor mai fusese
stãpânit cândva de Mircea cel Bãtrân.
În primul rãzboi mondial, bulgarii vor fi de partea Puterilor Centrale.
Poate ca sã-ºi rãzbune cedarea din 1913 vor intra triumfãtori în Bucureºti
alãturi de nemþi, se spune cã au sustras documente istorice vechi din
biblioteci ºi cã au fãcut din lãcaºul de întâlnire al intelectualilor bucureºteni
am numit cofetãria Capºa, o tavernã imundã. Acest act banal a fost o ruºine
pentru bulgarii care au uitat cã România a fost întotdeauna un refugiu sigur
pentru persecutaþii lor, mai ales în timpul ocupaþiei otomane.
ªi încã o "bilã neagrã" pentru bulgari: dupã lansarea "planului Valev"
(desfiinþarea insulei latine din marea slavã), dacã sovieticii plãnuiserã sã
ofere Bulgariei Muntenia ºi Oltenia, istoricii bulgari au pretins cã Dobrogea
le-ar aparþine de drept, ca moºtenitori fireºti ai fostei tracii sud-dunãrene,
deci inclusiv Dobrogea din dreapta Dunãrii. Probabil ideea s-a nãscut în
capul istoricului bulgar, Ludmila Jivcova, fiica fostului lider comunist bulgar.
În contextul politic european al vremurilor contemporane, am convingerea
cã sentimentele liderilor vecinilor, cel puþin cele de respect, se vor schimba
radical. În fond, la nivelul oamenilor obiºnuiþi, românii ºi bulgarii s-au avut ca
fraþii totdeauna.
POPOARELE IUGOSLAVIEI
Locuit în antichitate de triburi ilirice ºi trace, coborâte din nordul Dunãrii
în ultimele sute de ani î.e.n., teritoriul fostei Yugoslavii intrã în stãpânirea
Imperiului Roman, iar dupã anul 395 e.n. va intra în componenþa urmaºului
firesc, adicã a Imperiului Bizantin. Populaþia autohtonã din toatã zona,
inclusiv Panonia, vorbea o limbã asemãnãtoare cu limba dacilor nord dunãreni, cu care erau rudã de sânge, drept care aveau ºi aceeaºi religie
creºtinã, cu puternice influenþe din dogmele "dreptei credinþe" a lui Zalmoxe.
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Slujbele din bisericile lor s-au þinut în limba românã secole în ºir pânã în
vremea lui Milan Obrenovici(secolul al XIX-lea), deºi în þãrile româneºti, sub
presiunea slavilor din rãsãrit ºi din sud, pentru o vreme, slujbele s-au þinut în
slavonã, dupã cãrþi tipãrite cu litere chirilice.
În secolele al VI-lea ºi al VII-lea dupã Hristos, sârbii au venit peste
aceastã populaþie paºnicã ºi tolerantã cu un val al migraþiei popoarelor
antrenate de triburile germanice. Din familia slavilor meridionali, multe
triburi vor rãmâne în fosta provincie romanã Panonia, împingând spre vest
pe cvazi ºi marcomani. Unii vor rãmâne în nord ºi vor forma statul lui
Sviatopluc, alþii vor coborî mai la sud. Aceºtia vor fi slovenii ºi croaþii care vor
adopta catolicismul ºi, în fine, sârbii ºi muntenegrenii care vor adopta, în
timp, ritul ortodox.
Între secolele al VII-lea ºi al XII-lea iau fiinþã primele principate sau
regate slave: principatul sloven Carintia, Regatul Croaþiei, Republica
Dubrovnik, Regatul Serbiei, Banatul Bosniei, al Herþegovinei, Macedonia ºi
Muntenegru. Pentru a-ºi consolida fiinþa, unele dintre aceste formaþiuni vor
cere sprijinul vecinilor în lupta de emancipare de sub Imperiul Bizantin.
Vecinii cei mai de nãdejde eram noi, românii.
Dupã trecerea turcilor în Europa (1354), aceºtia încep expansiunea în
nordul Peninsulei Balcanice obþinând victorii la Mariþa (1371) ºi
Kossovopolie (1389) Astfel se creeazã premizele ca în secolul al XV-lea sã
intre în componenþa Imperiului Otoman Serbia (1459), Bosnia (1463)
Herþegovina (1482) ºi Muntenegru (1490). Slovenia ºi Croaþia sunt anexate
de cãtre Imperiul Habsburgic. În evul mediu, aceste popoare au dus o luptã
continuã de eliberare de sub jugul strãin, luptã care va avea un prim succes
dupã Rãzboiul româno-ruso-turc din 1877 - 1878. Deplina independenþã va
fi recunoscutã prin tratatul de la San Stefano ºi Congresul de la Berlin din
1878.
În anii 1912-1913, Serbia participã la rãzboaiele balcanice. În 1914 la
28 iulie, Imperiul Austro-ungar porneºte rãzboi împotriva Serbiei sub
pretextul asasinatului de la Sarajevo, fapt ce duce la dezlãnþuirea primului
rãzboi mondial. La terminarea rãzboiului, în decembrie 1918, este
proclamat Regatul Sârbilor, Croaþilor ºi Slovenilor care cuprinde ºi
Muntenegru, Macedonia, Dalmaþia, Voivodina ºi Bosnia-Herþegovina. În
1920-1921, Iugoslavia încheie cu România ºi Cehoslovacia Mica Antantã,
iar în 1929 la 3 octombrie, va adopta numele de Regatul Yugoslaviei.
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Ca toþi slavii în general, ºi sârbii sunt dominaþi de un puternic sentiment
ºovin, poate de frica dispariþiei, pe care l-au manifestat faþã de toate etniile
din fosta Yugoslavie. Acest ºovinism, noi nu li l-am reproºat, oficial,
niciodatã. Deºi îl ºtiam, l-am trecut, tacit, cu vederea pentru a nu învenina
relaþiile interetnice din þara lor ºi pentru a pãstra bunele relaþii de vecini, pe
care le respectãm de peste 1000 de ani, (mai ales la nivelul oamenilor de
rând).
Comunitãþile româneºti din valea Timocului, din Voivodina, din Bosnia,
din Croaþia ºi din alte zone, însumeazã, în realitate, o populaþie foarte
numeroasã în fosta Yugoslavie. Aceastã populaþie are un statut total diferit
în comparaþie cu numeroasele comunitãþi sârbeºti din România, pe care noi
le respectãm ºi cãrora le acordãm toate drepturile, ca oricãrei minoritãþi
naþionale, de altfel. ªi dreptul la învãþãmânt, ºi la culturã în limba lor
maternã, ºi libertatea cultului religios, ºi egalitatea în celelalte drepturi ca toþi
cetãþenii României. ªi toate acestea, deºi comunitãþile de sârbi din România
au imigrat la noi în vremuri de restriºte, pe câtã vreme comunitãþile
româneºti de la ei, au fost plãmãdite de Dumnezeu pe acel pãmânt. Sârbii
au gãsit în România un ajutor frãþesc ºi un refugiu sigur la nevoie, de unde
mulþi nici n-au mai plecat, integrându-se în toleranta populaþie localã.
Un procent oarecare de sârbi au venit în Valahia, intrând pe valea
Dunãrii sau pe altundeva, chiar înaintea persecuþiei otomane, prin secolele
al VI-lea ºi al VII-lea ºi, deºi au fost asimilaþi în timp complet, le-am asigurat
amintirea, pãstrându-le toponomastica ºi astãzi. Veþi gãsi localitãþi cu nume
sârbeºti în judeþele Bihor, Gorj ºi Buzãu, Sârbeni douã localitãþi în
Teleorman, Sârbi în alte unsprezece judeþe din toatã þara ºi, o localitate cu
numele Sârbova în judeþul Timiº.
În antitezã, românii din Voivodina, Valea Timocului, ca ºi aromânii din
Macedonia, din Bulgaria, din munþii Pindului, din munþii Dinarici, ca ºi din
Albania, sunt urmaºii tracilor ºi ilirilor bãºtinaºi de la începuturile istoriei,
motiv pentru care munþii Dinarici se mai numesc ºi Alpii Ilirici. Nici uneia
dintre aceste comunitãþi nu i se recunoaºte statutul de minoritate naþionalã.
Românii din acest mare areal geografic, creºtini din primul secol al erei
noastre, aveau limba românã în biserici dinaintea veniri sârbilor în zonã.
De la începutul secolului al XIX-lea, odatã cu Dinastia Obrenovici,
începe persecuþia limbii autohtonilor, româna. De atunci a fost suprimatã
limba românã din liturghie ºi, pe tot cuprinsul Serbiei, slova românã nu s-a
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mai auzit ºi nu s-a mai tipãrit. Ca o replicã la aceastã mãsurã nedreaptã ºi
intempestivã, în familiile de români, mamele au fost cele care au pãstrat
limba, ameninþându-i pe copii cã, dacã vor vorbi în casã sârbeºte, pomii nu
vor mai face roade ºi vacile nu vor mai da lapte. Dacã îmi este îngãduitã o
pãrere personalã, aº îndrãzni sã cred cã toþi vecinii s-au temut de calitãþile
deosebite ale acestui neam primordial în Europa. ªi nu teama de acþiuni
violente i-a îngrijorat,ci de calitãþi mai subtile. Printre acestea dau numai un
exemplu: încã din primul secol al erei noastre, Publius Ovidius Naso
remarca inexplicabila capacitate de asimilare a altor etnii de cãtre daci.
Poate Eminescu a vrut sã-l confirme pe Ovidius cu versul „cum venirã se
fãcurã toþi o apã ºi-un pãmânt” (vezi "Scrisoarea III").
Cneazul Mihail Obrenovici (1838-1842 ºi 1860-1868), urmând politica
naþionalistã a tatãlui sãu ºi conducând þara autoritar, a statornicit o tradiþie
datoritã cãreia Yugoslavia nu recunoaºte minoritatea naþionalã a românilor.
În mod indirect a fost încurajat de Alexandru Ioan Cuza, al cãrui protejat
special se socotea, din motive pe care nu le reamintesc pentru a nu umbri
imaginea unui erou naþional. Oricum, se pare cã actul colonelului D. Lecca
din noaptea de 11 februarie 1866, ar fi fost justificat, dar dacã dintre
contemporanii lui a spus careva ceva, în mod sigur informaþia n-a fost
divulgatã. ªi nu putea sã nu se ºtie deoarece colonelul D. Lecca nu era
oricine, ci era ministrul de rãzboi.
Ulterior, nici monarhiile care i-au urmat lui Cuza, nici regimul comunist
din România n-au miºcat un deget, iar dupã 1989, se întârzie, destul de
vinovat, în a face vreun demers în acest sens. Aceste neglijenþe ale
guvernanþilor români, de ieri ºi de azi, încurajeazã manifestãrile ºovine ale
vecinilor faþã de minoritãþile naþionale din þãrile lor, mã refer în special la
minoritãþile de români. Un ultim exemplu, în consecinþã, este intenþia de a
demola biserica românilor din localitatea Malainiþa (Valea Timocului), pentru
vina cã ºi-au permis sã þinã slujbele în limba românã. Aceºtia sunt bunii
noºtri vecini despre care noi clamãm în toate ocaziile ca n-am avut nicicând
litigii cu ei, aºa de bine ne avem (!)... ºi vor sã intre în Europa!
Sunt îndreptãþiþi românii din þãrile vecine sã se considere pãrãsiþi de
patria mamã ºi sã nu ne priveascã aºa cum ºi-ar dori, cu respect.
Când se vor naºte guvernanþii României care sã pretindã, prin
reciprocitate cel puþin, un tratament corespunzãtor minoritãþilor româneºti
din þãrile vecine? În nici un caz nu este vorba de naþionalism sau de
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imperialism, ci de o dorinþã acceptatã de politicienii lumii civilizate.
MAGHIARII
În primele secole ale erei creºtine, triburile nomade ale maghiarilor, au
pornit din nordul munþilor Urali la vale spre sud, fie alungaþi de oarece
inamici, fie din dorinþa de a gãsi un loc mai cald sub soare. Limba vorbitã de
ei este o limbã ugro-finicã (uralicã), înruditã cu limba finlandezilor, care îi
numeau uiguri. Triburile slave îi vor numi unguri, iar ei înºiºi se numeau
maghiari.
Pânã când au ajuns în vecinãtatea Khazarilor aºkenazi (ultimele
vlãstare ale Hunilor -A. Koestler), dupã anul 500 e.n., maghiarii nu au avut
nici un aliºveriº cu populaþia turcomanã. În capitolele anterioare am relatat
odiseea lor pânã au ajuns în fosta provincie romanã Panonia, sub
conducerea lui Arpad la anul 896 e.n. Trebuie subînþeleasã ideea cã
denumirea þãrii, Hungaria, nu are legãturã semanticã, istoricã, ci doar
fonologicã cu foºtii huni. În mod deliberat, ungurii au dorit sã fie socotiþi rudã
cu faimoºii huni, pentru a impresiona vecinii, pentru cã ajunºi în centrul
Europei, au provocat nenumãrate tulburãri armate majoritãþii statelor
europene. Elementul belicos era acea hoardã de khazari care se
alãturaserã celor ºapte hoarde de maghiari ai lui Arpad în bejenia lor
provocatã de presiunea pecenegilor, împinºi la rândul lor de ghuzii de la
poalele munþilor Altai.
Aceºti ghuzi erau numiþi cumani de cãtre bizantini, kuni de cãtre
maghiari, kipceaci de cãtre turci ºi polovþieni de cãtre ruºi. Au fost o forþã în
secolele al XII-lea ºi al XIII-lea, pânã au fost covârºiþi de cãtre mongoli. În
1241 cumanii, fugind din faþa mongolilor, au gãsit adãpost la unguri la fel ca
ºi pecenegii. Maghiarii i-au asimilat în timp ºi, deºi aceºtia dispar ca entitate
etnicã, azi în Ungaria, numele de familie Kun este foarte frecvent.
În viaþa maghiarilor, în mod indirect, khazarii au jucat un rol important la
înfiinþarea statului (prin infuzie de sânge, de spirit de aventurã, de spirit
rãzboinic). Maghiarul curat are un caracter mult mai paºnic, ca ºi populaþiile
de lângã care a plecat iniþial, adicã finlandezi ºi slavii nordici. Teritoriul unde
se vor aºeza maghiarii, de-a lungul Dunãrii, în segmentul unde curge exact
pe direcþia nord-sud, nu era un loc pustiu sau vacant. Însã era populaþia
foarte rarã, în funcþie de condiþiile modeste, aproape ostile vieþii.
Cu mii de ani în urmã, trãiau aici triburi tracice. În secolele al VI-lea ºi al
VII-lea e.n., vor ajunge în zonã triburi slave peste cele ale tracilor ºi

Mai marii lor deterã întâiul exemplu ºi patriarhul Teofilact hirotoni pe Ierotei
monah episcop al ungurilor; dar cel ce se poate considera ca cel dintâi care împinse
pe Unguri pe aceastã cale, fu ducele lor Voicu (997). El primi botezul ºi fu pentru
aceasta încoronat rege sub numele de ªtefan I din ordinul pontifului roman Silvestru
II (1000). Prin a sa autoritate ºi adeseori prin arme, ªtefan converti la creºtinism pe
tot poporul ungar.
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germanicilor (marcomani ºi cvazi), maghiarii urmându-le slavilor moravi ai
regelui Sviatopluc. Înainte de anul 904, ungurii atacã deja vecinii din stânga
Tisei, care erau românii de sub conducerea lui Menumorut (Mariot), între
Tisa, Someº ºi Mureº, sau a lui Glad (Claudiu), între Dunãre, Tisa, Mureº ºi
Cerna, sau a lui Gelu. La anul 904, Arpad nu poate cuceri þinuturile
amintiþilor voievozi români, vor impune însã suzeranitatea, voievozii fiind în
continuare tot români. Epoca este relatatã în manualul lui Victor Duruy, dar
ºi în cronica lui Anonymus în care este consemnatã uciderea lui Gelu de
cãtre maghiarii conduºi de Tuhutum (Ce nume unguresc!). Mai târziu, la
anul 997, liderul maghiarilor, pe care îl chema Voicu, va primi botezul creºtin
de la biserica Romei ºi ca drept recunoºtinþã fu încoronat de Papa Silvestru
II (la anul 1000) rege al Ungariei sub numele de ªtefan I. Acesta prin
autoritatea sa, adesea prin forþa armelor, a convertit toatã ungurimea, care
era pe calea spre ortodoxia vecinilor români ºi sârbi, la catolicism, fãcându-l
fericit pe papã. Un amãnunt, nu lipsit de importanþã: Roma s-a folosit de un
tertip, pentru a-l manipula pe Voicu, viitorul rege Stefan I. A facilitat, dacã nu
a determinat cãsãtoria acestuia, înainte de a-l unge rege, cu o prinþesã
bavarezã Gizela, care era o împãtimitã catolicã. Succesul catolicilor prin
ªtefan ºi Gizela va fi un model pentru viitor. Papistaºii vor face presiuni prin
diverse ispite asupra femeilor din viaþa domnitorilor ortodocºi din þãrile
româneºti, care sã-ºi trãdeze religia în beneficiul catolicismului.
Papa Silvestru II în aceeaºi perioadã îl va unge rege ºi al Poloniei pe
fiul lui Mieszko I, Boleslaw I Chrobry (992-1026), pentru a avea cât mai mulþi
luptãtori împotriva ortodocºilor din þãrile româneºti. Aºa a ajuns Polonia
singurul stat slav de rit catolic ºi, respectând angajamentul faþã de Roma, a
fãcut presiuni de convertire a populaþiei la catolicism. Pe aceastã temã
polonezii au avut un conflict armat chiar cu ªtefan cel Mare la 1497, când
regele Ioan Albert este învins la Codrul Cosminului.
În vremurile de început ale Ungariei, elementul hegemon sunt khazarii.
Multã vreme în Ungaria s-a vorbit în paralel limba maghiarã ºi limba
khazarilor, dar în timp maghiara va învinge prin numãrul mai mare de
vorbitori, situaþie ce se menþine ºi dupã ce vor veni peste maghiari populaþii
de pecenegi ºi cumani.
La anul 1054 are loc marea schismã a bisericii creºtine (al doilea
moment crucial al istoriei noastre, dupã cucerirea romanã) ºi devine
limpede planul ce se vrusese subtil al Sfântului Imperiu Roman de a cuceri
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lumea prin soldaþi în sutanã. Românii vor fi atacaþi de papistaºi din vest din
Ungaria ºi din nord din Polonia. Rolul Vaticanului în întreprinderea ungurilor
de a se înstãpâni în Ardeal ºi Banat a fost determinant ºi cu un succes
temporar. Polonii au rãspuns ºi ei la ordinul Vaticanului. Detalii despre
aceastã acþiune prelungitã a Sfântului Imperiu gãsiþi în lucrarea eruditului
basarabean Constantin Gane "Trecute vieþi de doamne ºi domniþe". Roma,
în final, a pierdut bãtãlia împotriva românilor ortodocºi, urmaºii dacilor lui
Zalmoxe.
În secolele al XI-lea ºi al XIII-lea, ungurii se vor infiltra aºadar în
Transilvania care rãmâne pânã la 1541 un voievodat cu o anumitã
autonomie. Regatul ungar sub conducerea lui Iancu de Hunedoara
respinge atacurile Imperiului Otoman, învingându-l la anul 1456 pe
Mahomed II la Belgrad, cuceritorul Constantinopolului de la 1453. Sub
conducerea lui Matei Corvin (1458-1490), fiul lui Iancu de Hunedoara,
regatul maghiar atinge apogeul expansiunii teritoriale, al dezvoltãrii
economice ºi culturale.
Sper cã cititorii au remarcat faptul cã trei lideri ai Ungariei - de primã
mãrime - au fost de origine românã: regele ªtefan I (fost Voicu), Iancu de
Hunedoara (fiul cneazului Voicu de Hunedoara) ºi Matei Corvin (fiul lui
Iancu). În confruntãrile cu Imperiul Otoman, ulterioare huniazilor, ungurii vor
pierde bãtãlia de la Mohacs (1526) ºi dupã cãderea Budei la 1541, þara lor
este dezmembratã. Partea occidentalã este ocupatã de habsburgi, cea
centralã este transformatã în paºalâc turcesc de cãtre sultanul Soliman
Magnificul. Transilvania devine în 1541 principat autonom, vasal Imperiului
Otoman. Pânã acum, n-am aflat din evenimentele istorice o perioadã când
ungurii sã fi stãpânit total Ardealul.
Sã trecem, lapidar, mai departe. În anul 1601, ungurii îl asasineazã pe
Mihai Pãtraºcu - zis Viteazul, voievodul oltean care reuºeºte primul
refacerea Daciei lui Decebal la anul 1600 (al treilea moment crucial în istoria
noastrã).
La 1699, Imperiul habsburgic include în componenþa sa Ungaria ºi
Transilvania. În 1867, în urma pactului dualist, Ungaria devine regat în
cadrul Imperiului Austro-Ungar. În primul Rãzboi Mondial, Ungaria participã
alãturi de Austria ºi Germania ºi dupã rãzboi, la 16 noiembrie 1918 este
proclamatã Republica Ungarã, iar la 21 martie 1919 se proclamã Republicã
Sovieticã Ungarã cu o existenþã efemerã (de 133 de zile).
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Revenind la vremurile "Ungariei Mari", n-am reuºit sã adun secolele
necesare constituirii mileniului în care Transilvania ar fi fost sub stãpânire
maghiarã, cum pretind vecinii noºtri din vest, care sã le confere, dupã
pãrerea lor, dreptul istoric de a pretinde Ardealul ca patrimoniu unguresc.
Numai cã în 1920, la Trianon, marile puteri occidentale, cunoscând istoria ºi
dinaintea venirii maghiarilor în Europa, hotãrãsc stabilirea graniþelor pe
principiul autodeterminãrii. Adicã au hotãrât cã ponderea din structura
etnicã este dovada peremptorie a stãpânirii teritoriale. Încã pe vremea
Mariei Tereza, populaþia Transilvaniei era în majoritate româneascã. Chiar
împãrãteasa recunoºtea cã peste 62% dintre supuºii din Ardeal erau de
etnie valahã ca ºi pe vremea voievozilor Gelu, Glad ºi Menumorut.
Iredentismul anexionist al liderilor maghiari scoate colþi ºi ºi-i ascute în
vederea luptei aberante de întoarcere din drum a istoriei. Nicolae Iorga
calificã fenomenul revizionism absurd. Ca rãsplatã cã i-am scãpat de "hidra
roºie" în primãvara anului 1919, în anul 1924, un grup de feudali unguri
intenteazã statului român "procesul optanþilor" care a durat 7 ani de zile ºi pe
care abilul conte Albert Appony îl câºtigã de partea ungurilor. Ungaria se
declarã pãgubitã ºi este în atenþia Europei, în presã, timp de 7 ani. Marele
Nicolae Titulescu a preferat o confruntare sterilã în locul unei atitudini
tranºante ca a Cehoslovaciei ºi a Yugoslaviei, care nici n-au vrut sã discute
cu ungurii aspectul despãgubirii moºierilor unguri care au optat sã se
retragã în teritoriul ungar. Aceºtia au invocat chiar o declaraþie a contelui
Appony, fãcutã în parlamentul Ungariei, care spunea cã moºiile aparþin
statului. Ori acum statul care deþinea moºiile era altul...
România interbelicã se aºazã pe calea spre progres ºi prosperitate. Nu
pune la guvernare miniºtri ºovini ca Istvan Tisza ºi Albert Appony, voteazã în
1923 cea mai modernã constituþie din Europa ºi tratãm egal toþi cetãþenii
þãrii, fãrã nici o discriminare. Ba mai mult, acceptãm învãþãmântul în limba
maternã pentru unguri ca replicã la Legea ºcolarã din 1907 a lui A. Appony,
care interzicea în ºcoli altã limbã în afara limbii maghiare ºi nu persecutãm
catolicismul unguresc (vezi Onisifor Ghibu "Oameni între oameni") ca
replicã la distrugerea cu tunul pe vremea Mariei Tereza a sute de lãcaºe de
cult ortodox.
Pentru România, al II-lea Rãzboi Mondial va fi o catastrofã naþionalã (al
patrulea moment crucial în istoria noastrã). Austriacul Hitler dã prin
samavolnicul diktat de la Viena fascistului Horty, o bucatã din Ardeal, iar
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Stalin ne ia Basarabia ºi Bucovina de nord ºi ne-a „pricopsit” cu
comunismul. Ce a fãcut ºovinismul maghiar în teritoriul cãpãtat de la Hitler,
aflaþi din lucrarea "Teroarea hortysto-fascistã în nord-vestul României: sept.
1940 oct. 1944", între autori ºi colaboratori s-au aflat doi unguri ºi un evreu.
Atrocitãþile sãvârºite de hortyºti depãºesc limitele celei mai primitive
sãlbãticii. Ororile comise l-ar fi oripilat ºi pe Satan sau pe inchizitorul
Torquemada. Citiþi ºi vã îngroziþi, iertaþi, dar nu uitaþi. Nemþii ºi-au cerut
scuze poporului evreu pentru holocaustul din timpul rãzboiului al II-lea
mondial, japonezii imitându-i pe nemþi ºi-au cerut scuze coreenilor ºi
chinezilor pentru crimele comise în acelaºi rãzboi mondial. Ungurii ce vor
aºtepta? Când îºi vor cere scuze pentru episoadele Ip ºi Trãznea? Când îºi
vor cere scuze pentru cei 6000 de români uciºi? Altfel se socotesc un popor
civilizat. În replicã, armata românã ajutã în 1944 Ungaria sã scape de
hitleriºti ºi trateazã populaþia maghiarã, înfometatã ºi îngrozitã de faþa hâdã
a rãzboiului, cu toatã bunãtatea creºtineascã posibilã.
La încheierea ostilitãþilor, dupã rãzboi, sub regimul stalinist, comuniºtii
unguri din Transilvania, ca o rãzbunare a momentului din primãvara anului
1919 ºi cu acordul tacit al Moscovei ipocrite, continuã prigoana împotriva
românilor din Ardealul românesc de-acuma. Marin Preda relateazã în "Cel
mai iubit dintre pãmânteni" unele aspecte ale acestei prigoane. L-a costat
prea scump pe "mon cher" îndrãzneala. Mai sunt, contemporani cu noi,
oameni care pot sã confirme.
O ultimã idee: comparaþi singuri, dragi cititori, comportamentul
ungurilor faþã de minoritatea româneascã din þara vecinã, cu atitudinea
României faþã de minoritatea maghiarilor de la noi care are învãþãmânt în
limba maternã de la grãdiniþã pânã la universitate, le este respectat cultul
religios ºi participã la guvernare. Acestui comportament, ei pretind statut
special de maghiar, autonomie localã ºi în viitor mai inventeazã ceva, cã noi
tot nu ne hotãrâm sã publicãm lista cu familiile de români maghiarizaþi prin
schimbarea numelor, cel puþin între anii 1900 - 1916, perioadã în care poate
se mai pãstreazã documentele de stare civilã sau certificatele de botez
scrise la bisericã.
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DESPRE RELIGII
Religii sunt mai multe, Dumnezeu este unic, indiferent
cã se numeºte Allah, Budha, Dumnezeu sau Iehova
Omul, ca entitate biologicã, este una dintre cele mai slabe fiinþe de pe
pãmânt. La începuturile evoluþiei sale a fost un animal defavorizat fizic în
lupta pentru existenþã în mijlocul naturii. Încã de atunci, a fost stãpânit de
fricã, de tot felul de spaime, anxiozitãþi ºi angoase.
Începuturile vieþii sociale, pânã sã-i aducã un plus de liniºte ºi de
siguranþã, conferite de grup, i-a amplificat acele sentimente stresante
mãrindu-i câmpul de responsabilitate. Apare familia când trebuia sã-ºi
apere familia ºi sã se apere împotriva familiei, trebuia apãratã siguranþa
fizicã a familiei ºi siguranþa alimentarã a familiei. Apare tribul, la a cãrui
siguranþã trebuia sã-ºi aducã contribuþia.
În acest context, omul, la un nivel de cunoaºtere foarte precar a avut
nevoia imperioasã sã încerce modalitãþi de susþinere ºi de ridicare a
moralului pe orice cale. Apare firesc religia ca formã de manifestare a
conºtiinþei sociale. Nu surprinde cã s-a pornit de la totemuri pe vremea
organizãrii tribale.
Acest cult religios primitiv avea ca simboluri mitice animale, plante,
uneori chiar obiecte. Tracii nord - dunãreni au pãstrat unul în mod deosebit totemul lupului sau al capului de lup care se confundã, ca simbol, cu însuºi
neamul tracilor. Urmaºii lor geto-daci l-au fãcut steag pe câmpul de luptã ºi
l-au venerat pânã ºi dupã Decebal.
Ceva mai târziu, inzii, preocupaþi de creºterea demograficã, au creat
cultul falic trimiþând în desuetudine sacrul feminin din vremurile
matriarhatului. Cultul falic a dãinuit o perioadã îndelungatã în lumea lor, ba
mai mult s-a extins în toatã lumea anticã prin mijlocirea triburilor nomade de
indo-europeni, ajungând pânã la civilizaþiile greco - latine.
Canalul de televiziune "Discovery" ne-a prezentat un templu
impresionant, filmat în India, cu un falus enorm de piatrã pe altar, iar pe
pereþii naosului sute de scene erotice sculptate cu multã acurateþe, care au
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electrocutat retina pudibunzilor secolului actual.
Spuneam mai sus de dãinuirea acestui cult. Ultimul popor care a
pãstrat acest cult au fost khazarii de pe Volga, (A. Koestler, op. cit.). Aceºtia
au renunþat la cultul falic abia în anul 740 e.n. ºi, adaptându-se "realpoliticului" epocii, au îmbrãþiºat Talmudul trecând la o religie monoteistã ºi
sãrind peste perioada politeismului întâlnit mai la toate popoarele lumii. Au
refuzat creºtinismul ºi islamismul pentru a nu depinde nici de Roma, nici de
califul din Bagdad.
Pe filierã romanã, cultul falic a ajuns ºi în Dacia, fãrã a dãinui. Pânã mai
ieri într-o interpretare arhaicã a jocului popular "cãluºul" se putea vedea un
vestigiu pitoresc, rocambolesc, la personajul care interpreta rolul "mutului",
un falus enorm, sculptat din lemn ºi vopsit roºu.
Etapa urmãtoare a evoluþiei religiilor este politeismul, al cãrui început
se pierde în negura timpurilor, chiar din preistorie, din vremurile când
extratereºtrii coboarã pe Terra. Pãmântenii i-au privit pe aceºtia ca pe niºte
zei coborâþi din ceruri cu aptitudini fantastice, cu tehnologii fabuloase ºi de
neimaginat pentru ei, unii cu vârste matusalemice ºi fiind specializaþi în
diferite domenii practice.
Apare, astfel, o întreagã pleiadã de zei începând cu zeul soarelui
venerat de multe popoare, sub diferite denumiri, zeul pãmântului, al apei, al
focului, al vântului, al recoltelor, al dragostei, al fecunditãþii, al comerþului
º.a.m.d.
Tracii au fost ºi ei politeiºti ºi, deºi zeii s-au nãscut la nordul Dunãrii de
Jos, tracii sud - dunãreni au creat o diversitate mult mai mare de zei în
comparaþie cu tracii de la nordul Dunãrii. Probabil datoritã influenþei vecinilor
lor greci de la sudul arealului acestora.
Primii zei nãscuþi odatã cu venirea anunakilor din cosmos, s-au
diseminat însoþind primele roiri ale sumerienilor, egiptenilor ºi inzilor, cum
am mai amintit anterior. Zeii pe care îi întâlniþi în legendele ºi istoria acestor
popoare vechi sunt toþi urmaºi, în linie dreaptã ai lui Anu ºi ai fiilor sãi Enki ºi
Enlil.
Dupã venirea venusienilor, lucrurile se complicã. Inerþia tradiþiilor
pãstreazã zeii vechi, dar realitatea vieþii impune recunoaºterea noilor zei.
Apar confuzii, se asimileazã unele zeitãþi vechi cu cele noi, concret panoplia
zeitãþilor se îmbogãþeºte, depãºind puterea de percepþie a oamenilor simpli.
ªi oamenii simpli erau imensa majoritate.
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Se impunea o sistematizare pe care o încearcã grecii antici. Aceºtia îl
încoroneazã pe Zeus ºef suprem ºi precizeazã o anume specializare
fiecãrui zeu din subordinea ºefului. Trimiþându-i cu sediul în Olimp îi
îndepãrteazã de muritorii de rând ºi iatã cã a venit momentul apariþiei
preoþilor diferitelor culte ca intermediari între zei ºi masa mare a muritorilor
care aveau nevoie ºi de lideri spirituali în afara celor laici. Se prefigureazã
aºadar de pe acum naºterea unei instituþii care sã se preocupe de latura
spiritualã a dezvoltãrii societãþii omeneºti. Aceasta se va numi bisericã.
Templele care au coborât în timp din Olimp rãmân în continuare apanajul
exclusiv al zeilor.
Tracii din nordul Dunãrii de jos, areal geografic supranumit de grecii
antici "Þara Zeilor", constituind cea mai emancipatã societate a acelor
vremuri, au dãruit zeii lor ºi altor neamuri: sumerienilor pe Ra ºi Marduk,
egiptenilor pe Ra ºi pe alþii mai mãrunþi care au fost chiar primii regi ºi faraoni
ai lor, indienilor, în primul rând pe Ra, ajuns la ei Rama (vezi Ramayana),
apoi pe Bharata eroul trac care a condus pãstorii pânã pe valea mijlocie a
Indusului (vezi Mahabharata), iar ceva mai târziu grecilor o întreagã echipã
de zei. Pentru noi l-au pãstrat pe Zalmoxe (zeul moº), dar sã nu vã închipuiþi
cã i-au uitat imediat pe ceilalþi. Zalmoxe rãmâne însã cel mai important,
fiindcã acesta a creat pentru strãmoºii noºtri prima religie monoteistã a
acestei civilizaþii umane cu aproximativ 1500 de ani î.e.n., care s-a numit
simplu ºi direct "dreapta credinþã".
Denumirea de "dreapta credinþã" se pãstreazã pânã astãzi, sintagma
convertitã de grecii bizantini în "religia ortodoxã", iar mult mai târziu, în
religia "pravoslavnicã" de cãtre ruºii lui Vladimir I, începând cu anul 989
dupã Hristos. Bunica lui Vladimir se botezase în ritul ortodox la anul 957,
exemplul sãu fiind urmat ºi de nepot în anul 989 e.n. Evenimentul a exercitat
o influenþã durabilã asupra istoriei omenirii, ruºii trecând, cum am mai spus,
la ritul ortodox.
Când se naºte Imperiul Roman inventarea altor zei sau a altei religii nu
avea nici o ºansã. Încercaserã perºii cu profetul lor Zarathustra, pe care l-au
cunoscut ºi grecii antici ºi l-au botezat Zoroastru, dar succesul n-a avut
rãsunetul necesar pentru a dãinui.
Romanii, pragmatici, au luat zeii grecilor pe care ºi grecii îi luaserã de la
traci, le-au schimbat numele ca sã ºi-i însuºeascã, le-au construit temple ºi
altare ºi i-au impus supuºilor ca religie oficialã. Am sã dau doar câteva
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exemple de zei "multinaþionali":
La TRACI
La GRECI
La ROMANI
BENDIS
ARTEMIS
DIANA z. vânãtoarei
DIONISIE
DIONISOS
BACHUS z. petrecerilor
ARES
ARES
MARTE z. rãzboiului
DEMETER
DEMETER
CERES z. recoltelor
HERMES
HERMES
MERCUR z. comerþului,
de unde s-a nãscut ºi termenul comercial "mercurial".
Imperialii romani, în acþiunea lor de cucerire a lumii, au avut dorinþa sã
impunã popoarelor cucerite limba lor, cultura, religia ºi întregul lor mod de
viaþã, civilizaþia lor. Dar nici cultura, nici religia lor n-au putut eclipsa, de
exemplu, cultura ºi religia grecilor sau egiptenilor, datoritã inerþiei tradiþiilor,
consolidatã de vechimea ce depãºea cu mult vechimea tradiþiilor romane.
Rezultatul a fost acelaºi ºi dupã o lungã perioadã de ocupaþie care în Egipt a
fost de 425 de ani, iar în Grecia de peste cinci secole.
Câteva popoare au pãstrat de la cuceritorii temporari numai ce ei au
crezut ca le va fi folositor în dezvoltarea lor ulterioarã: organizarea militarã ºi
pe cea a administraþiei publice.
Acelaºi eºec s-a întâmplat ºi cu limba. Nici grecii, nici egiptenii
(popoare în care dominaþia romanã a fost foarte lungã), n-au fost în stare sã
înveþe latina ocupantului.
În lunga perioadã a politeismului, populat pe diferite meridiane ale
Terrei de zei pãgâni sau nepãgâni, se nasc în paralel alte religii monoteiste,
la date diferite, în funcþie de nivelul de emancipare al respectivelor populaþii
ºi de alþi factori locali deoarece politeismul se eroda ºi cãdea în desuetudine
treptat, treptat.
Am consemnat deja apariþia primei religii monoteiste, cea datoratã lui
Zalmoxe în Dacia Anticã, cu 1500 de ani î.e.n.. Aceasta a apãrut fireºte, pe
baza unor legi scrise, numite legile lui Zalmoxe sau belaginele. Abia la anul
1687 e.n., un suedez, Carolus Lundis, publicã volumul "Zalmoxis Primus
Getarum Legislator" (Zalmoxe, primul legislator al Geþilor). Este meritul Dr.
Napoleon Sãvescu sã aflãm ºi noi cei mulþi conþinutul respectivei lucrãri
(Rev. "Dacia magazin" nr. 17/XI 2004 pp. 30 ºi urmãtoarele).
A doua religie monoteistã începe sã se nascã dupã anul 1260 î.e.n.,
deci dupã fuga din Egipt a evreilor, conduºi de profetul Moise, despre care
nici astãzi nu este clar dacã a fost evreu sau egiptean. El a început sã scrie
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Vechiul Testament inspirându-se din vechile credinþe sumeriene, eseniene
ºi din "Istoria Fenicienilor" a lui Sanchoniathon. De exemplu, Noe cel biblic
are drept model pe Utnapiºtim care a supravieþuit potopului, în mistica
sumerianã, iar în versul "precum în cer aºa ºi pe pãmânt" din rugãciunea
împãrãteascã "Tatãl nostru" a fost rostit de zeul Thot (Hermes Trismegistus)
din mitologia egipteanã. ªi atunci, ca ºi acum, cãrþile se scriau din cãrþi.
Urmãrind sã þinã partea alor lui, adicã sã demonstreze cã evreii sunt
primogenitorii lumii ºi cã sunt aleºii lui Dumnezeu, Moise nu respectã cu
fidelitate adevãrurile iniþiale din istoria omenirii. Ceea ce fãcuserã ºi
egiptenii înaintea lui (R. Charroux). Acelaºi Moise, ca sã nu fie acuzat cã
ignorã istoria adevãratã, aminteºte ºi de Pelasgi, primii oameni de dupã
marele diluviu, însã îi plaseazã printre urmaºii fiilor lui Noe, supravieþuitorul
potopului care-i poartã numele, produs la anul 1656 de la facerea lumii.
Pelasgii sunt reprezentaþi în cap. I "FACEREA", de cãtre personajul PELEG,
descendent din Sem (primul fiu al lui Noe) ca nãscut din Eber (a patra
generaþie) la anul 1745 de la Facerea lumii.
Vechiul Testament fiind o operã vastã, la scrierea lui au contribuit mai
mulþi autori. Moise, fãcând parte din conjuraþia de iniþiaþi ca ºi faraonul
Akenathon, împreunã cu acesta au lansat ideea de Dumnezeu unic, pe care
Moise îl va numi IHVH (Iahve sau Iehova).
RELIGII MONOTEISTE
Secole în ºir i-a trebuit poporului evreu sã-ºi însuºeascã aceastã
religie, atât de mare era inerþia vechilor culte, ºi aceastã religie rãmâne
cantonatã în lumea lor, deci cu caracter tribal, nu universal. Totuºi, J. C.
Drãgan este de pãrere cã mozaismul a servit ºi a constituit premisele religiei
creºtine ºi islamice. Îmi permit sã subscriu ºi eu. Amatorilor de detalii le
recomand "Dicþionar al religiilor" scris de Mircea Eliade ºi Ioan Petru Culianu
ºi editat de Humanitas la Buc. în anul 1993.
Din aceeaºi sursã aflãm cã pe la anul 500 î.e.n. apare cea de a treia
religie monoteistã a lumii, budismul, înrudit cu hinduismul, care cunosc ºi
dispute între ele desfãºurându-se cam în acelaºi spaþiu geografic, adicã
imensul spaþiu al continentului asiatic.
Despre Buddha se spune ca a avut o concepere imaculatã ºi o naºtere
virginalã. Ideea o vom întâlni câteva secole mai târziu ºi în cazul lui Iisus
Nazarineanul.
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Budismul, în evoluþia sa, cunoaºte multe frãmântãri, schisme,
ramificãri, ascensiuni ºi cãderi. În Asia de Sud - Est ºi Indonezia va fi dislocat
de Islam, în China intrã în disputã cu confucianismul ºi altele. Din China
budismul trece în Coreea, de aici în Japonia.
Pe valea Indusului, în Pakistanul de azi, în vremurile vechi s-a
dezvoltat o culturã importantã, inclusiv religioasã, în centrele Mohenjo Daro ºi Harapa, care în timp intrã în declin ºi ulterior va fi înlocuitã de filozofia
hinduistã, între anii 500 î.e.n. ºi secolul al V - lea e.n.
În ordine cronologicã, la anul 5508 de la Facerea lumii (dupã
calendarul biblic), se naºte Iisus cel botezat de greci, Hristos (adicã cel uns unsul lui Dumnezeu), supranumit, datoritã speranþelor credincioºilor ºi
Mântuitorul. Adepþii primei religii monoteiste, adicã a amintitei "dreapta
credinþã", dacii l-au socotit pe Iisus al 43-lea Zalmoxian pentru cã legenda lui
Iisus se calchiazã aproape perfect pe cea a lui Zalmoxe. (Zalmoxe dispãrea
ºi reînvia periodic, Iisus moare ºi învie ºi iar dispare, când se înalþã la ceruri,
învierea urmãtoare o aºteaptã omenirea de douã mii de ani). În sfârºit,
supranumele de Mesia, atribuit lui Iisus ar fi fost legat de nedemomstrabila
origine în sudul Dunãrii a lui Iisus care se numea Moesia (citeºte Mesia) pe
vremea aceea.
Cum, necum, naºterea lui Iisus este acceptatã astãzi de toatã lumea ca
datã a naºterii creºtinismului, religie modernã, monoteistã de vocaþie
universalã. Dacã iudaismul fondat de Moise este, dupã cum îl vede acesta,
un act de supunere în faþa Dumnezeului unic, în creºtinism, Dumnezeu nu
primeºte jertfe, ci el se jertfeºte (vezi martiriul lui Iisus Hristos). În Vechiul
Testament, Moise se lasã influenþat de politeism ºi îl pune pe Cain ºi pe Abel
sã-i aducã jertfe lui Dumnezeu. (Geneza cap. 4-3,4). Prin jertfa sa, Iisus
Hristos face diferenþa dintre iudaism ºi creºtinism. Absolvindu-ºi judecãtorii,
Iisus demonstreazã putinþa de a ierta a religiei creºtine.
În fond, Ana ºi Caiafa nu l-au judecat pe Iisus pentru vina de a se fi
declarat împãratul evreilor, ci pentru douã culpe concrete, chiar prozaice:
prima a fost faptul cã a dat afarã din templu zarafii cu biciul, criticând în
subsidiar modul de a-ºi câºtiga existenþa (prin camãtã, ºi , culmea chiar în
templu), iar al doilea motiv a fost faptul cã Iisus Hristos a criticat ºi a
combãtut legea talionului aprobatã de Iahve care încãlca preceptele cristice
(iubeºte-þi aproapele ºi sã nu ucizi).
Creºtinismul are ºi el de luptat cu negarea celorlalte, dar în câteva
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secole învinge pentru a dãinui ºi în vremurile actuale. Imediat a început
acþiunea de diseminare cãtre toate orizonturile pãmântului.
Cãtre Dacia a fost trimis în misiune de creºtinare primul apostol al lui
Iisus, sfântul Andrei, care a ajuns la Pontul Euxin, ºi se spune ca a bãtut la o
uºã deschisã, constatând cã locuitorii sunt deja creºtini chiar cu vechime (!).
Se pare cã sfântul Andrei nu prea ºtia multe despre Zalmoxe ºi "dreapta
credinþã", în consecinþã a plecat mai departe, a trecut prin spaþiul slavilor (a
plantat o cruce la Kievul pãgân pe vremea aceea) ºi în final este martirizat ca
ºi cel pe care îl slujea, trecând de-a dreapta Tatãlui pe o cruce în X (care-i
poartã ºi azi numele) la Patras lângã golful Sepanto, în Grecia.
Ucenicii ºi apostolii, toþi de origine iudaicã, la fel ca ºi Iisus ajung ºi la
Roma, vãzutã ca ºi capitalã a lumii, unde încearcã sã punã bazele religiei
creºtine. Intenþia lor este reprimatã cu o cruzime nemaipomenitã. Pentru
detalii vã recomand sã citiþi "Quo vadis" a premiatului Nobel (1905) Henrik
Sienkiewicz, o adevãratã capodoperã. Numãrul martirilor ce s-au sacrificat
pe altarul creºtinismului poate e depãºit doar de numãrul evreilor omorâþi de
aceiaºi romani cruzi la anul 123, pentru a înãbuºi rãscoala acestora
împotriva insuportabilei ocupaþii romane (peste 1.200.000 de crime, dupã
Discovery Channel).
A trebuit sã ajungã împãrat al Romei un dac, Galer cel Bãtrân (Caius
Galerius Maximianus - Galer Ler) pentru izbânda creºtinismului. Acesta
desfiinþeazã la anul 305 e.n. Imperiul Roman, îl redefineºte Dacia Mare ºi la
anul 311 e.n., înainte de a muri, va da decretul de liberã practicã a cultului
creºtin, foarte asemãnãtor cu religia din þara sa de baºtinã. Apoi prin Edictul
de la Milano, din anul 313, se proclamã libertatea de credinþã a creºtinilor ºi
înceteazã persecuþiile împotriva lor. Alþi doi împãraþi ai Romei, tot de origine
dacã, nepoþi ai lui Galer cel Bãtrân, determinã impunerea creºtinismului ca
religie oficialã ºi sprijinã consolidarea acestei religii monoteiste. Aceºtia
meritã sã-i amintim. Au fost Galer cel Tânãr ºi apoi Constantin cel Mare, fiul
Elenei. Mamã ºi fiu au fost sanctificaþi ca semn de mare cinstire pentru
serviciile aduse creºtinismului.(Dr. N. Sãvescu: "Noi nu suntem urmaºii
Romei").
În perioada când Imperiul Roman este condus de împãraþi de origine
tracã, creºtinismul, atât de asemãnãtor cu "dreapta credinþã" a geto dacilor, se consolideazã suficient de mult ca sã nu mai poatã fi întors din
gloriosul sãu drum dumnezeiesc. Vremurile tulburi ale acelei epoci schimbã
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însã împãraþii ºi politica lor. Creºtinismul nu mai poate fi deturnat, dar va fi
tulburat prin secesiune. Romanii au enunþat dictonul: "Divide et impera".
Germenii schismei apar chiar din vremea când Constantin cel Mare
ajunge împãrat unic al Imperiului Roman. Acesta este acuzat de Roma
ecleziasticã de faptul cã a adaptat creºtinismului pe care tot el îl oficializase,
elemente de dogmã proprii religiei geto-dace ºi ºtiindu-i originea tracã, s-au
simþit afrontaþi, bãnuindu-l pe Constantin de acþiune premeditatã. A mai
existat un argument care a potenþat iritarea orgoliilor Romei: Josephus
Flavius, revoluþionar iudeu împotriva Romei, în lucrarea sa "Antichitãþile
iudaice" afirmã cã Iisus Hristos a fost influenþat în filosofia sa de esenieni ºi,
mai mult, cã "viaþa acestora aminteºte în cel mai înalt grad de cea a dacilor
numiþi pleistoi". Iatã cã mai apare un braþ de paie peste focul din sufletul
romanilor care le pârjolea mândria lor. Dacia Felix (cea bogatã) refuzã
colaborarea cu Roma, inclusiv în plan economic, ºantajându-i în momentele
de declin ale Romei care erau tot mai dese, anunþând începutul sfârºitului.
Aceastã atitudine umple paharul de obidã al romanilor, drept care îºi declarã
ostilitatea fãþiº impunând interdicþia asupra denumirilor de dac ºi Dacia la
anul 362 e.n. de cãtre împãratul Iulian (zis ºi apostatul). Sunt interziºi ºi
istoricii antici, greci ºi romani, vreo 200, pentru pasajele în care se refereau
la daci ºi Dacia. Acesta este începutul dispariþiei noastre pentru 1000 de ani,
din istorie.
Nu mai este o surprizã producerea primei schisme de la 863 e.n. sub
pontificatul Papei Nicolae I. Prima schismã dureazã doar patru ani. E
socotitã un pericol la adresa creºtinismului ºi se încheie prin îndepãrtarea
de la Constantinopol a împãratului Mihai III ºi al patriarhului Fotie (Detalii în
rev. Dacia magazin Nr. 15 în articolul "Dac ºi Dacia, denumiri proscrise 1000
de ani”, al ing. Dan Ion Predoiu).
Marea schismã de la 1054 desparte biserica creºþinã în douã facþiuni
ireconciliabile pânã în zilele noastre), datoritã conduitei Romei. Dau numai
un exemplu. Pe la anul 1000 e.n., Papa unge regi în Ungaria pe Stefan ºi
ceva mai târziu în Polonia pe Boleslav I Chrobry. Aceºtia au primit ºi sarcina
de a agresa Ortodoxia din principatele româneºti Transilvania ºi Moldova.
Ungurii primesc un ajutor important de a se infiltra ºi de a se înstãpâni fizic în
Ardealul nostru. Aici papistaºii obþin succese mult mai mari decât polonii în
Moldova. Subiectul este tratat magistral de eruditul basarabean C. Gane în
lucrarea (în douã volume) întitulatã "Trecute vieþi de doamne ºi domniþe",
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pentru cã parºivii papistaºi acþionau folosindu-se de soþiile domnitorilor
noºtri.
Vom reveni la creºtinismul care în principal dominã continentul
european, dar acum este necesar sã facem loc ºi islamismului, religie
monoteistã de foarte mare importanþã pe mapamond, având în vedere cã
astãzi are un numãr mai mare de enoriaºi decât ambele biserici creºtine la
un loc. Islamul este dominant în Orientul Mijlociu, în Asia Micã, în regiunea
caucazianã, în nordul Indiei, în Asia de sud ºi Indonezia, în Africa de Nord ºi
de Est.
Fondatorul islamismului a fost Muhammad (Mahomed), nãscut la
Mecca, pe la anul 570 e.n., într-o familie de negustori. El însuºi, ultimul
profet biblic, recunoaºte în Iisus Hristos cel mai mare profet al omenirii.
Numeroasele sale revelaþii de dupã anul 611 vor constitui teologia
Coranului. în esenþã întreaga filozofie a islamismului, va fi ca ºi la iudaism,
un act de supunere în faþa Dumnezeului unic (a lui Allah în acest caz).
Aceastã carte sfântã a musulmanilor nu contrazice, ci confirmã ºi întãreºte,
Biblia evreilor ºi a creºtinilor. Dupã moartea lui Mahomed, la 632 e.n.,
urmaºul (Khalifa = a urma) va fi Abu Bakr, care, în primii doi ani ai califatului
sãu, fixeazã definitiv dominaþia musulmanã asupra Arabiei ºi întreprinde
expediþii împotriva Siriei bizantine.
Încã din primele decenii apar ºi probleme în sânul islamismului. Dupã
moartea lui 'Umar, al doilea calif în linie sunnitã, care cucereºte Siria ºi o
bunã parte din Egipt ºi Mesopotamia, apar primele secesiuni în religia
musulmanã. Primele secte sunt sunniþii ºi ºiiþii, dar în total se ajunge la douã
sute ºaptezeci ºi douã de secte. Dorinþa de expansiune ºi spiritul de cucerire
al epocii îi trimite pe islamiºti în toate zãrile. Printre obiectivele cele mai mult
visate a fost cucerirea Europei, unde s-a nãscut prima civilizaþie a lumii.
Prima încercare o fac prin poarta khazarã, dintre Caucaz ºi Urali. Aici, însã,
se lovesc de vajnicii khazari, care prin vitejia lor vor constitui o graniþã de
netrecut la poarta de est a Europei.
Aceasta pânã la cucerirea cetãþii khazare Sarkel, de pe Volga, de cãtre
Sveatoslav, fiul Olgãi, la anul 965 e.n., când sarcina de grãniceri, încet,
încet, o preiau ruºii. Deºi am mai spus-o, nu este de prisos sã repet cã la
anul 740 e.n. khazarii-aºkenazi, renunþând la vetustul cult falic,
îmbrãþiºeazã Talmudul, deci religia ebraicã. În zonã, mai târziu, la anul 989
e.n., Vladimir, fiul lui Sveatoslav, se boteazã în rit ortodox, urmând exemplul
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bunicii sale, Helga (Olga), care se botezase în rit ortodox în anul 957.
Aceste evenimente au un efect de duratã, care asigurã protecþie
creºtinismului european.
Eºecurile repetate de la Marea Caspicã îi determinã pe islamiºti sã-ºi
încerce norocul prin vest, unde au mai mult succes. Astfel, ei intrã în Europa
prin Spania. La anul 700 e.n., generalul Farik ajunge la Gibraltar. În anul
711, învinge pe regele vizigoþilor ºi înainteazã spre nord. A trecut Pirineii, a
pus pe fugã armata ducelui de Aquitania ºi a plecat spre Paris. Era prea mult
ºi prea periculos pentru viitor. Europenii iau mãsuri. În anul 732, Carol Martel
îi învinge ºi îi alungã din Franþa. Islamiºtii s-au stabilit, însã, în Spania ºi,
hotãrâþi sã se fixeze, au întemeiat un califat la Cordoba - în Andaluzia, dar
dupã anul 930 e.n. nici aici nu au liniºte ºi nici viitor. ªi Spania luptã împotriva
lor, marcând încheierea luptei antimusulmane din istoria sa, odatã cu
Reconquista, în care se evidenþiazã idealul cavalerului spaniol, întruchipat
de legendarul CID CAMPEADOR (Rodrigo Diaz de Bivar), cântat de
Corneille, în celebra tragedie istoricã "Cidul". De fapt lupta era a
catolicismului, pentru dominaþie absolutã.
Cer scuze cititorilor cãrora li se pare cã trec în pas alergãtor peste
aceastã istorie, dar nu istoria religiilor este scopul acestei lucrãri
Religia, socot cã este doar una dintre laturile vieþii sociale. Ca ºi în
celelalte capitole, eu încerc doar o sintezã a informaþiilor culese din diferite
surse. În acest capitol, m-am folosit în principal de "Dicþionar al religiilor",
scris de Eliade ºi Culianu ºi de "Al treisprezecelea trib" supranumit
"khazarii" al lui Arthur Koestler.
La izgonirea musulmanilor din Europa de vest, în primul mileniu al erei
noastre, o contribuþie deosebitã a avut Biserica Romano-Catolicã ce îºi
simþea lezate interesele într-un areal pe care îl socotea de drept al sãu.
Prima religie monoteistã, recunoscutã oficial, care intrã în Spania tot pe
traseul african, este mozaismul evreilor, numiþi sefarzi, care fug de
persecuþia romanilor dupã rãscoala din secolul al II lea e.n.. Aici întâlnesc
bascii în nordul Spaniei ºi catarii din sudul Franþei care, de fapt, erau
occitanii veniþi din Dacia, cu mult timp înainte de naºterea lui Iisus Hristos.
Aceºtia aveau o religie bazatã pe principii nonviolente, tolerantã care le
aduc supranumele de "Oamenii Buni" ºi "Catari", ceea ce în traducere
înseamnã "Cei Puri". În lumea lor, prejudecãþile contra evreilor erau ceva
obiºnuit, dar persecuþiile niciodatã (Jim Marrs op. cit.). Catarii se înþelegeau
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bine ºi cu cãlugãrii cistercieni, ca ºi cu templierii. Persecuþiile au venit din
altã parte, împotriva tuturor ºi cu o violenþã teribilã. Este vorba de Biserica
Catolicã de la Roma, care a înþeles sã converteascã la catolicism pe oricine
ºi prin orice metodã, chiar cu forþa. Primele victime sunt iarãºi bieþii evrei, pe
care Eminescu îi calificã o gintã de "timizi". Coºmarul roman al evreilor nu
mai avea uniforme miliare, ci sutane. Structura ecleziasticã de la Roma,
dupã anul 325 e.n., vrea sã stãpâneascã acum prin religie, ce nu mai puteau
stãpâni prin forþa armelor. Fenomenul se accentueazã dupã anul 476 e.n.,
când Imperiul Roman de Apus îºi dã obºtescul sfârºit.
Stãpânirea prin religie se perpetueazã secole în ºir, primind o loviturã
grea abia la Revoluþia Francezã, de la 1789. Revenind la primul contact
între evreii mozaici ºi trupele Romei catolice, trebuie spus ca mii de evrei
sunt uciºi pentru refuzul de a se converti la catolicism. Nu fusese suficient
sacrificiul a peste 1.000.000 de evrei, în timpul rãscoalei din secolul II.
Persecuþia catolicilor nu i-a vizat, însã, exclusiv pe evrei, ci pe oricine nu se
convertea la religia lor. În timp, cei mai înverºunaþi ºi îndãrãtnici duºmani ai
lor au devenit catarii, din provincia Languedoc (cunoscutã in vechime sub
numele de Occitania). Fiind stat independent, era legatã mai degrabã de
frontiera spaniolã (mi se pare logic, pentru cã acolo erau fraþii lor basci),
decât de noua naþiune francezã, în formare. Dinastia Merovingienilor (prima
dinastie a Franþei), care se pretindea descendenta în linie directã din familia
lui Iisus Hristos, nu putea intra în conflict ca opiniile religioase ale occitanilor
(aduse din Dacia lui Zalmoxe) deoarece erau aproape identice.
BISERICILE CREªTINE FAÞÃ-N FAÞÃ
Catolicii - Dar, odatã cu dinastia Carolingienilor, Roma catolicã are
un susþinãtor important în lupta ei împotriva ereticilor, începând chiar cu
Pipin, fiul lui Carol Martel, cel ce va avea o bunã contribuþie la formarea
Statului Papal.
Între anii 1096 ºi 1270 e.n., Roma catolicã organizeazã cruciadele
împotriva "pãgânilor", cum îi calificau pe musulmani, îngrijoraþi de
pãtrunderea, la 1071, a turcilor selgiukizi în Asia Micã. Dacii (care încep sã
fie numiþi vlahi) refuzã sã participe la cruciade. În paralel, Roma nu
neglijeazã lupta împotriva catarilor ºi ulterior a templierilor. Se organizeazã
chiar o cruciadã ºi împotriva bunilor catari, pentru cã aceºtia nu voiau sã
recunoascã autoritatea papalã ºi, în consecinþã nu acceptau convertirea.
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Cruciada s-a numit "Albigendã", deoarece cei mai numeroºi catari se aflau
în oraºul Albi (!), din centrul provinciei Languedoc. În aceastã acþiune
criminalã, au fost asasinaþi peste 100.000 de oameni pe parcursul unei
perioade de 20 de ani (1209-1229). De notat cã lãudaþii cavaleri templieri nau participat la aceastã cruciadã. Câþiva ani mai târziu, vor plãti scump
refuzul de a colabora cu Roma (Jim Marrs-op.cit.).
Dar acesta este alt subiect ºi depãºeºte limitele lucrãrii de faþã.
Genocidul ordonat de papã semneazã, de fapt, actul de naºtere al
teribilei Inchiziþii. Aceasta a fost creatã în primul rând, pentru interogarea ºi
exterminarea catarilor (Picknet ºi Prince). Timp de secole, în dispreþul total
al preceptelor cristice între care iubirea faþã de aproapele tãu sau Porunca a
VI-a din Decalog, consemnatã de Biblie, ca ºi de Coran, (sã nu ucizi !),
teribila Inchiziþie a comis milioane de crime oribile, culminând cu faptele
celui mai odios inchizitor, Thomas Torquemada, de altfel, cãlugãr dominican
spaniol. Aceste crime nu pot fi prescrise niciodatã. Ele au marcat definitiv
imaginea Papalitãþii. La aceastã imagine negativã au mai contribuit ºi
faptele de imoralitate ale unor reprezentanþi ai Papalitãþii. Pentru detalii vã
recomand lucrarea "Secretele Vaticanului" apãrutã la Editura ALLFA în anul
2001. Lucrarea, operã a câtorva prelaþi ai curiei vaticane, este un document
deosebit de critic la adresa puternicilor oameni din Vatican care fãrã nici un
scrupul se preteazã la lucruri deloc creºtineºti. Un alt exemplu îl constituie
imoralitatea familiei Borgia în care incestul ºi crima au rãmas o patã
nelavabilã(este vorba de Papa Alexandru al VI-lea de origine spaniolã
Rodrigo de Borja y Doms, în italianã numit Borgia-1492-1503). Papa IoanPaul al II-lea, contemporanul nostru, la începutul mileniului al III-lea, cere
scuze lumii pentru greºelile instituþiei papale, dar ecoul scuzelor blândului
pontif au avut un slab efect. În timpul pontificatului sãu, Papa Paul al doilea
reia ideea concilierii interconfesionale, insistând pe reconcilierea celor douã
biserici creºtine surori pentru început. S-au încercat discuþii
interconfesionale ºi cu mozaicii ºi cu islamiºtii, dar ideea a rãmas la stadiul
de discuþii
Credeþi cã dreapta ºi sfânta credinþã a ortodocºilor ar putea accepta
reconcilierea? Poate mai degrabã ar accepta o conciliere cu budismul, cu
iudaismul sau cu islamismul, þinând cont de unicitatea lui Dumnezeu. În fapt,
reconcilierea celor douã Biserici Creºtine este un multisecular deziderat,
benefic indubitabil pentru lumea noastrã, dar întrebarea cardinalã care se
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impune este: sub ce auspicii? Primatul papal ºi infailibilitatea Papei sunt, la
Vatican atribute sacre, imuabile. Poate renunþa Sfântul Pontif la aceste
atuuri? Categoric, nu. L-ar excomunica, în unanimitate armata de cardinali.
Ar fi posibile ceva compromisuri, ceva concesii? Iatã întrebãri hamletiene.
Exclusivismul Bisericii Romano-Catolice teoretic este în antitezã cu oricare
altã religie socotindu-se singura adevãratã ºi valabilã în faþa lui Dumnezeu.
Oricare altã religie este respinsã ca ereticã ºi cufundatã în pãcat. Nu este loc
pentru nici o concesie, Vaticanul nu acceptã nici o alternativã. Sute de
milioane de catolici din lume, pentru care am mult respect, ca ºi pentru toþi
credincioºii din orice religie, nu trebuie sã poarte în spate grelele pãcate ale
liderilor temporali ai Bisericii Romano - Catolice. De altfel, datoritã acestor
pãcate, Biserica Romano - Catolicã a generat cei mai mulþi protestanþi.
Subiectul este vast ºi de el s-au ocupat foarte mulþi specialiºti istorici.
Îmi îngãdui sã trec în revistã doar câteva exemple. În Cehia, Jan Hus
(1369-1415) iniþiazã miºcarea husitismului. A fost excomunicat în 1410,
condamnat ca eretic ºi de Conciliul din Constanþa ºi ars pe rug de cei care nu
aflaserã cã Dumnezeu nu vrea moartea pãcãtosului, ci pocãinþa sa.
Luteranismul german, opera a lui Martin Luther (1483-1546), care în 1517
afiºeazã cele 95 de teze, marcheazã începutul Reformei. În 1520, Martin
Luther a fost excomunicat de Vatican. În Franþa, Jean Calvin (1509-1564)
fondeazã calvinismul, dar scapã de persecuþie. El da, hughenoþii nu. Au fost
vânaþi ca niºte animale sãlbatice în noaptea sfântului Bartolomeu. În Anglia,
lucrurile s-au rezolvat la nivel statal. S-a decretat oficial Biserica Anglicanã,
la anul 1562 respingând ingerinþele Romei, dar în Imperiul Britanic
persecuþia protestanþilor a continuat. Rãzboiul dintre protestanþi ºi catolici
pare cã nu are sfârºit.
Ortodocºii - Lumea ortodoxã a cunoscut o creºtere lentã. Dupã Dacia
creºtinã dinainte de Iisus Hristos intrã în familie grecii de la Constantin cel
Mare încoace (în cadrul imperiului Bizantin), apoi bulgarii þarului Boris (852889), sârbii ºi muntenegrenii, dar evenimentul cel mai important pentru
viitorul ortodoxiei a fost intrarea ruºilor la anul 989 în aceastã familie. Câteva
insule de ortodoxie în Orientul apropiat abia se ºtiu. Ortodoxia, dupã umila
mea pãrere, trebuie sã aducã prinos de recunoºtinþã întâi khazarilor ºi apoi
ruºilor care au împiedicat intrarea musulmanilor spre Europa creºtinã, chiar
din secolul al VII-lea e.n. E greu de presupus ce soartã ar fi avut ortodoxia în
mileniul al II-lea fãrã aceºti grãniceri de nãdejde la Poarta de Rãsãrit a
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Europei. Am în vedere perspectiva marii schisme de la 1054, urmatã curând
de nãvãlirea popoarelor turcice spre Europa creºtinã ºi cu o civilizaþie
superioarã. Calitãþile Europei erau în stare sã provoace invidii ºi ispite prea
mari pentru turcii mai puþin emancipaþi. ªi turcii musulmani încearcã, dupã
ce au gãsit punctul slab. Cãlcâiul lui Ahile a fost chiar în þara lui Ahile.
Chiar de la cucerirea Troiei, grecii n-au putut popula Asia Micã într-o
mãsurã suficientã ca la nevoie sã poatã constitui aici o forþã. Otomanii obþin
intrarea în coasta Europei. Prima încercare are loc în 1071, când turcii
selciukizi pãtrund în Asia Micã. În mai puþin de 4 secole, la 29 mai 1453,
Mahomed II cucereºte Constatinopolul, îi schimbã numele în Istanbul ºi îl
face Capitala Imperiului Otoman. La Istanbul astãzi se întâlnesc bisericile
creºtin - ortodoxe cu moschei musulmane ºi spre cinstea lor ºi bucuria lui
Dumnezeu cel unic se respectã reciproc.
În antitezã cu Biserica Romano-Catolicã, în Biserica CreºtinãOrtodoxã lucrurile stau cu totul altfel. Niciodatã nu a fãcut prozeliþi cu forþa
sau sub orice formã de presiune. A lãsat libertatea oricui sã vinã spre ea din
dragoste, din respect, din convingere. Iatã marea ºi fundamentala
deosebire între despotica Bisericã Catolicã ºi cea Ortodoxã. ªi mai mult
decât atât. Conceptul teologic al bisericii întemeiatã de Iisus Hristos este
privit la ortodocºi cu mult mai multã înþelegere. Ortodocºii nu agreazã
exclusivitatea bisericii lor ca soluþie pentru apropierea de Dumnezeu.
Acceptând universalitatea lui Dumnezeu, ortodocºii au capacitatea de a fi
toleranþi faþã de alte religii ale lumii, care poate pe alte cãi, tot spre
Dumnezeu unicul îºi îndreaptã visul de mântuire. Mai cu osebire Biserica
Ortodoxã Autocefalã Românã cu rãdãcini ancestrale, de fapt în Belaginele
lui Zalmoxe, care la apariþia lui Iisus Hristos s-a modernizat în formã
(dreapta credinþã se va numi ortodoxã), în fond, preceptele cristice fiind
aproape identice cu cele zalmoxiene s-au respectat în continuare fireascã.
Iar românii, ca ºi strãmoºii lor, s-au bucurat de religie pentru scopurile ei
fundamentale: un puternic suport moral, un etalon de comportament civic, o
frânã în calea degradãrii umane prin depravare, pe scurt respectarea
poruncilor din Decalog.
Pânã la apariþia ºi consolidarea legilor laice care sã reglementeze
normele de convieþuire socialã ale relaþiilor dintre oameni, legi impuse ºi cu
sancþiuni, legile religioase au fost un substitut foarte eficient. Ele erau liber
consimþite pentru cã emanau de la o autoritate absolutã, divinã, blândã, dar
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implacabilã de care trebuia sã te temi în orice împrejurare. Ubicuitatea lui
Dumnezeu te þine permanent sub observaþie.
Fiecare credincios are þelul suprem de a se apropia cât mai mult de
modelul divin. Calitãþi ca blândeþea, toleranþa, altruismul au fost duse pânã
la extrem, contribuind la formarea unui înalt grad de spiritualitate la români.
Bunãtatea românilor, uneori exageratã, ne-a atras râsul strãinilor ºi din
partea unora chiar injuria cã suntem proºti - proºti de buni. Dar nu toþi
strãinii. Spre exemplu musulmanii otomani ºtiind cã românii le respectã
religia lor, ne-au respectat ºi ei religia noastrã timp de 4 secole ºi n-au
încercat sã ne impunã islamismul ca în alte pãrþi, la popoarele cucerite de ei.
Iatã câteva din argumentele care mã fac sã cred cã religia ortodoxã din
România este nu doar cea mai veche religie monoteistã din lume, dar este ºi
cea mai dreaptã, cea mai purã ºi mai apropiatã de Dumnezeu. De aceastã
pãrere au fost mulþi strãini care au gãsit la români un refugiu ºi s-au convertit
liber consimþit la ortodoxia noastrã, fie musulmani, fie evrei, catolici etc.,
deºi aveau la dispoziþie ºi biserici de cultul lor iniþial. Dar toleranþa românilor
e mult mai bine relevatã de un alt exemplu asupra cãruia mi-a atras atenþia
un preot lutheran din S.U.A. în 1976. Anumite obligaþii profesionale mi-au
impus sã petrec acolo un an de zile. În orãºelul unde am avut rezidenþa, nu
era ºi bisericã ortodoxã. Drept care m-am dus la unica bisericã creºtinã din
oraº. Preotul W. P., aflând cã sunt de rit ortodox, m-a întrebat ce caut într-o
bisericã lutheranã? I-am rãspuns cã Dumnezeu este unic, mare ºi
atotputernic pentru toþi pãmântenii indiferent de religie. ªi a mai avut o
nedumerire: nu putea înþelege cum e posibil ca într-o þarã condusã de
comuniºti (anticriºti prin ideologie, sã fie aprobate oficial - prin Constituþie),
14 culte religioase, curiozitate (!) aflatã în facultatea lui de teologie. A trebuit
sã-i dau un rãspuns ºi la aceastã nedumerire, care suna cam aºa: „Pãrinte,
poporul meu este stãpânit de comuniºti doar de 30 de ani, dar este pãstorit
de bunul Dumnezeu de peste 3000 de ani. Lãudat fie numele Domnului!
Amin”. Preotul Weig n-a mai avut comentarii.
ÎNCOTRO DOAMNE?
Problema, în fond, nu este care religie sau care bisericã este cea mai
apropiatã de Dumnezeu, toate sunt iubite de El. În primul rând orice bisericã
trebuie sã-i determine pe enoriaºi sã accepte conceptul cã Dumnezeu este
unic. ªi cã acest Dumnezeu unic, în faþa cãruia toþi muritorii suntem egali, ne
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iubeºte pe toþi fãrã a face nici o discriminare în cereasca lui bunãtate, nici de
religie, nici de bisericã, nici de rasã, nici de sex, statut social sau orice altã
formã de a face deosebiri între oameni. În mod sigur, orice litigiu creat între
diferite biserici sau religii L-au supãrat pe Dumnezeu. Cei care au indus sau
au condus asemenea confruntãri ar trebui sã dea socotealã la judecata de
apoi în faþa lui Dumnezeu pentru acest mare pãcat.
Andre Malraux, îngrozit de actele de violenþã generate de disputele
interconfesionale ºi probabil de epoca anticristã din perioada comunistã, a
emis previziunea cã secolul al XXI-lea va fi religios sau nu va mai fi deloc. Nu
cunosc dacã a fãcut ºi comentarii conexe. Aº fi fost curios sã ºtiu dacã a
prevãzut ºi cãile prin care s-ar fi ajuns la aceastã înaltã calitate spiritualã sau
era doar o prezicere sumbrã la adresa societãþii umane care se pãcãtoºeºte
din ce în ce mai mult.
Mass-media ne informeazã din când în când despre întâlniri între
diferitele confesiuni prin reprezentanþii lor la vârf. Probabil cã se încearcã o
apropiere. Papa Ioan Paul II a avut contacte cu biserici creºtin ortodoxe, cu
lideri ai religiei mozaice ºi altele. Toate acestea sunt semne cã ceva se
întâmplã sau trebuie sã se întâmple. În raport cu gradul de emancipare al
societãþii, religia trebuie sã facã ºi ea progrese. Dacã viaþa este un proces
dialectic, religia trebuie sã þinã pasul ºi sã evolueze în formele de a rãmâne
mereu necesarã în viaþa oamenilor.
În faþa provocãrii majore în perspectivã numitã globalizare, bisericile
oricãrui cult trebuie sã se pregãteascã sã facã faþã. ªtiinþa ºi tehnica au
ajuns sã micºoreze distanþele ºi sã condiþioneze comunicarea interumanã
la cote incredibile, politicul se strãduieºte sã fraternizeze grupuri de þãri,
fãcând ca graniþele sã rãmânã linii convenþionale, uniformizeazã reguli, legi,
vor sã creeze o constituþie europeanã, pe viitor poate mondialã, s-au creat
deja forþe militare multinaþionale º.a.
Religiile au rãmas în urmã ºi pot impieta asupra acþiunilor laicilor în
toate domeniile: politic, social, cultural, economic, deoarece deosebirile de
cult pot crea reticenþe. ªi sã nu uitãm cã religia, ca ºi limba ºi tradiþiile, este
unul din elementele cu o puternicã inerþie la schimbarea mentalitãþii. Ideea
de a se crea pe Terra o bisericã unicã este astãzi curatã utopie. Dar câte alte
utopii nu le-a rezolvat progresul continuu al societãþii omeneºti? Un început
trebuie sã fie. Greutãþile par insurmontabile având în vedere cã trebuie
acþionat într-un domeniu deosebit de sensibil - psihicul omului ºi e vorba de
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miliarde de oameni. Iar oamenii sunt de o diversitate infinitã. Prima barierã
care trebuie trecutã ar fi diferenþa gradului de emancipare, apoi nivelul
cultural, sentimente retrograde ca rasismul, naþionalismul extremist ºi
altele.
Laicul a pornit la treabã cu nãdejde, Uniunea Europeanã este deja un
fapt împlinit. Aceastã instituþie internaþionalã se extinde continuu ºi îºi
perfecþioneazã instrumentele de lucru. Teologiile au rãmas în urmã, cum
spuneam, ºi orice întârziere va impieta activitãþilor ce vor sã conducã la
pacea universalã.
Este imperios necesar sã se adune la un loc ºi rabini, ºi imami, ºi preoþi
ai cultelor din toatã lumea sã punã bazele unei acþiuni concertate, sã aleagã
cele mai potrivite cãi ºi metode pentru realizarea unei credinþe moderne,
universale, într-un Dumnezeu unic. Iar amplasarea centrului, a construcþiei
Bisericii Universale, nu este musai sã fie amplasatã la Bucureºti, cum a
circulat zvonul cã e prevãzut într-un catren al lui Nostradamus, ci poate fi
amplasat într-un loc hotãrât de primul Congres Mondial al Bisericii
Universale, dupã modelul amplasãrii unor instituþii ale Uniunii Europene,
undeva în Europa sau în lume.
ªi Dumnezeu va aproba o asemenea "cruciadã" cãreia nu este
necesar sã i se spunã cruciadã pentru a nu ne aminti de rãzboiul creºtinilor
catolici împotriva islamului, nici jihad, care seamãnã întrucâtva cu
cruciadele. Se va gãsi o formulã nouã care sã nu aminteascã de aceste pete
negre pe obrazul credinþei în Dumnezeu. Oricum, ar putea, ca sugestie, sã
fie folosite vechile sintagme pentru o nouã religie.
"NIHIL SINE DEO" ºi/sau "E PLURIBUS UNUM"
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LIMBA NOASTRÃ
Oamenii de ºtiinþã afirmã cã homo ergastus nu prea mai avea pãr pe
trup ºi l-au apropiat de om. Dar nu avea nici grai articulat ºi atunci trebuie
depãrtat de om; rãmâne o maimuþã dintre primate, dar cam glabrã (chealã).
Problema darwiniºtilor aici este. Lipseºte veriga de legãturã între homo
ergastus ºi homo sapiens. Sã-i lãsãm pe savanþi sã caute acul în carul cu
fân, activitate trudnicã, deoarece trebuie cãutat într-o perioadã dinaintea
civilizaþiilor ce s-au succedat înaintea civilizaþiei noastre. Noi s-o luãm de la
relansarea ultimei civilizaþii terestre, cam de acum 12.000 de ani.
Extratereºtrii, de care vorbesc toate legendele pãmântului, au adus cu
ei, când au venit pe Terra, ºi o limbã în care comunicau între ei ºi cu care au
încercat sã comunice ºi cu troglodiþii sau oamenii cavernicoli adãpostiþi
împotriva frigului din perioada glaciaþiilor, în subteran. Nu mi se pare absurd
sã presupun cã ºi troglodiþii comunicau oral între ei. Limba adusã de
extratereºtri era mai bogatã, mai elevatã, dar a primit ºi expresii de la
bãºtinaºi, poate într-un procent modest, dar a primit. Melanjul rezultat a fost
prima limbã a civilizaþiei europene la care mã refer, limba unicã, cea de
dinaintea Turnului Babel.
În decursul a zeci de secole aceastã limbã s-a dezvoltat concomitent
cu societatea primarã ºi aceastã limbã unicã din Europa a apãrut, desigur,
unde apãruserã ºi oamenii. Aceºtia, cum am mai amintit, au vieþuit, iniþial, în
zonele înalte din munþi. Cel mai renumit munte amintit de legende a fost
Kogaionul, plasat, se pare, în Har-deal. Fostul Kog-a-Ion (capul lui Ion), azi
Bucegii, au pe ei ºi Babele. Dacã de aici au iradiat înspre toate zãrile grupuri
de populaþii ce vor forma alte graiuri, toate derivate din cel original, în
Vechiul Testament regãsim povestea cu Turnul Babel, care, de fapt, era
Kogaionul strãmoºilor noºtri, nu un turn construit artificial (prin
Mesopotamia, de unde îºi trag originea evreii lui Avraam) de cãtre oamenii
care voiau sã ajungã la Dumnezeu ºi acesta, ca sã-i pedepseascã pentru
îndrãzneala lor, le-a încurcat graiurile ca sã le saboteze colaborarea! Nu vi
se pare simplistã explicaþia biblicã?
Sã mã ierte clericii pentru tentativa de demitizare a biblicului Turn
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Babel. Când am întâlnit aceastã idee scrisã de Dl. Eugen Delcea în
"Secretele Terrei" vol. V, m-am bucurat enorm, pentru cã acordul meu cu
domnia sa era anticipat. Eu cred însã cã limba oamenilor primordiali a fost
influenþatã ºi de al doilea grup de extratereºtri veniþi pe Terra. Acei oameni
înalþi, blonzi ºi buni, numiþi în legendele românilor Jidovi, iar în Dacia
Preistoricã a lui N. Densuºianu, uriaºi. Cizelatã dupã influenþa limbii jidovilor
s-a nãscut limba tracilor preistorici, anteeleni. ªi aceastã naºtere, categoric,
a avut loc înaintea poveºtii cu Turnul Babel, dar curând dupã primele iradieri
de populaþii.
Substratul autohton al limbii române, aici îºi are originea, dar
demonstraþia nu se poate face, deocamdatã. Lingviºtii rãmân interziºi de
faptul cã nu sunt dovezi scrise ale limbii tracilor.
Fenomenul mi se pare firesc din moment ce se cunoaºte cã societatea
tracilor a avut o civilizaþie aniconicã (fãrã reprezentãri grafice), probabil,
implicit ºi interdicþia scrisului. Este foarte limpede cã tracii nu foloseau în
mod curent scrisul ºi este posibil ca interdicþia sã fi fost de ordin religios
(Sorin Palinga). Nu-mi pot reprima un gând ºi anume: Închiziþia a fãcut
eforturi deosebite pentru a frâna dezvoltarea ºtiinþelor sub motivaþia cã "prin
ºtiinþa voastrã veþi pieri" (cum se spune cã ar avertiza Biblia (!). Eu ºtiam
altceva). Prin analogie, religia tracilor, pe acelaºi temei, va fi interzis
scrierea. Sã se fi ºtiut de atunci cã importanþa scrierii în dezvoltarea
civilizaþiei este indubitabilã? Poate chiar extratereºtri sã le fi spus acest
truism pãmântenilor!
Dar cum Renaºterea învinge cerbicia Inchiziþiei, aºa ºi în preistorie,
oamenii au inventat scrierea, ca o necesitate imperioasã a nevoii de
civilizare, împotriva restricþiilor religioase. Pânã la aceastã datã arheologia
a demonstrat cã prima scriere, deci cea mai veche, a fost gãsitã la Tãrtãria,
lângã Arad, zonã a anticilor traci ºi este datatã cu circa 5500 de ani î.e.n.. ªi
acum o întrebare retoricã: dacã cea mai veche scriere a fost gãsitã în
Ardeal, prima limbã unde se putea vorbi?
Iar populaþiile care au migrat din casa oamenilor primordiali cu circa
3000-4000 de ani î.e.n. nu puteau vorbi altã limbã decât cea a pãrinþilor lor.
Diferenþierile s-au produs ulterior. În anul 1941, Dr. Nicolae Lupu în broºura
"Originea românilor" aminteºte de un studiu lingvistic al francezului E.
Burnouf care a gãsit cã din limba sanscritã, numitã limba sfântã, limba
românã pãstreazã cele mai multe cuvinte, peste 700, dar nu este luat în
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seamã acest E. Burnouf nici de români, de francezi nici atât. Ei, francezii,
dau credit în principal lui Antoine Meillet ºi ai noºtri, dupã vechiul lor obicei, îi
mimeazã, cã aºa e de "bon ton".
Limba vechilor occitani ºi a galilor (vechi triburi europene) care a fost
fundamentul pe care s-a nãscut limba francezã, cum or fi vãzând-o
francezii? Paul Lazãr Tonciulescu afirmã cã limba occitanilor seamãnã cu
limba arhaicã (sec. al XVI-lea) a moldovenilor ºi bucovinenilor. Sã-i
deranjeze pe francezi? Este posibil din moment ce au circulat zvonuri
despre persecuþia limbii occitanilor în sudul Franþei (Jim Marrs op. cit.). De
limba catalanilor nici nu socotesc cã mai trebuie vorbit. Azi, prea multã lume
ºtie despre asemãnarea dintre limba vorbitã de ei ºi limba noastrã. În acest
caz, n-am auzit de vreo persecuþie
Dar, dacã societatea anticilor traci avea o civilizaþie aniconicã (fãrã
icoane, fãrã reprezentãri grafice), societatea româneascã are o civilizaþie
neglijentã. A fost pus la index Nicolae Densuºianu cu "Dacia preistoricã" ºi
au fost daþi uitãrii marii precursori ai tracologiei: B. P. Haºdeu, Al.
Odobescu, Grigore Tocilescu, Ioan Andrieºescu, Vasile Pîrvan ºi alþii, iar unii
împãtimiþi care au încercat sã mai scoatã o vorbã despre primordialitatea
strãmoºilor noºtri au fost denigraþi, calificaþi ca diletanþi, iar lucrãrile lor
declarate nule ca valoare istoricã ºi neavenite. Încercãri s-au fãcut chiar de
oameni de specialitate, savanþi în materie. Aceºtia au izbutit un lucru
remarcabil. În 1976 au creat "Institutul de Tracologie" ºi cu patru filiale la
Iaºi, Cluj, Craiova ºi Constanþa. La simpozioanele naþionale de tracologie se
prezentau lucrãri importante pentru înþelegerea "fenomenului tracic", unele
semnate ºi de autori strãini cum ar fi Monfred Oppermann, Timothy Taylor,
ca ºi alþii din Ungaria, Polonia, Ucraina, Cehoslovacia.
Se pare cã autoritãþile actualei Românii, încurajeazã distrugerea sitului
arheologic de la Roºia Montanã ºi a desfiinþat Institutul Naþional de
Tracologie, pasã-mi-te era creat în timpul regimului de tristã amintire. Vedeþi
vreo legãturã? Nu surprinde preocuparea vecinilor în legãturã cu studiul
tracologiei (ei da, noi nu, care suntem urmaºii lor direcþi). Sã revenim la
limba noastrã. Pentru a-i cerceta fondul lexical avem la îndemânã DEX-ul
care este incomplet. Asociaþia Rebusiºtilor din România putea sã sugereze
Academiei, respectiv Institutului de Lingvisticã, o listã consistentã cu
scãpãri ale DEX-ului, chiar ºi înainte de 1989. La reeditarea lui dupã
evenimentele din 1989 am constatat cã noua ediþie aduce ca noutate doar
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noile reguli ortografice legate de folosirea buclucaºei vocale „î” ºi „â” în rest,
fiind mai comod s-a copiat ediþia din 1975 plus suplimentul din 1988.
Neavând ºi un dicþionar etimologic, DEX-ul rãmâne o lucrarea de referinþã
pentru fondul lexical.
ªi aici, un procent colosal ºi incredibil din acest fond lexical vrea sã
demonstreze aberaþia cã noi am învãþat sã vorbim dupã anul 106 de la
militarii romani, care nici ei nu ºtiau toþi bine latina, sau de la coloniºtii care
nu erau toþi romani. Îmi cer scuze cititorilor dacã pare un sarcasm, dar pânã
au venit romanii, dacii, cu vechimea lor, n-aveau o limbã consolidatã?
Vorbeau prin semne sau fluierãturi? Sau vorbeau limba slavilor, cum s-a mai
afirmat, care abia ieºeau în lume? Relaþiile dacilor cu aceste elemente
alogene (romanii cuceritori) trebuia sã fi fost de iubire nebunã ca sã-ºi
schimbe limba strãmoºeascã într-un interval de trei generaþii - 165 de ani)
cât au stat romanii în Dacia... Meritã reamintit cã romanii au stat în Egipt ºi
Grecia peste 4 secole ºi n-au putut schimba limba localnicilor. Este
neverosimil sã fi izbutit aceastã performanþã în Dacia. ªi culmea ridicolului
sã-ºi schimbe limba ºi dacii liberi pe care romanii nu prea i-au întâlnit (ºi
carpii ºi costobocii etc.). Influenþe, dacã au fost, s-au produs la populaþiile
tracice mai depãrtate de baza teritorialã a geto-dacilor, creându-se
idiomurile istro-române, megleno-române, macedo-române, astãzi fiind
recunoscute ca dialecte ale limbii române.
În paginile anterioare aþi aflat cã dacii nu au privit cu ochi buni pe
ocupanþi, nici nu aveau cum. Nicolae Iorga remarca faptul cã din 165 de ani
de ocupaþie, 100 de ani au fost marcaþi de conflicte armate între daci ºi
romani. Un popor de oameni mândri cum erau dacii nu puteau iubi un
cotropitor care vine peste el ºi-i furã mijloacele de subzistenþã. Am mai
consemnat în paginile anterioare câte revolte, rãscoale ºi chiar rãzboaie a
trebuit sã suporte ocupanþii din partea dacilor. Chiar unii istorici romani au
calificat cucerirea Daciei ca o eroare politicã a lui Traian, iar protoistoria, cea
confirmatã de lucrãrile grecilor antici demonstreazã cum s-au nãscut italicii.
Logica ne obligã sã concluzionãm cã romanii învãþaserã sã vorbeascã de la
triburile trace din care se trãgeau (plus influenþe elene). Se spune cã nu prea
au fost între ocupaþi ºi ocupanþi bariere de limbã.
Dar sã revenim la DEX-ul nostru cel de toate zilele. Dacã gãseºti un
mic procent de cuvinte cu origine necunoscutã, cele mai multe cuvinte au
origine francezã ºi latinã, dar etimologia acestor limbi nu are cumva originea
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în limba tracilor preistorici? De romani v-am spus, dar de francezi ce sã vã
spun? Cã s-au nãscut dupã Hristos, adicã dupã noi? ªtiu ºi elevii din clasele
elementare. Cine nu ºtie, sã consulte lucrarea "Statele lumii" editatã sub
egida Editurii ªtiinþifice ºi Enciclopedice, de unde va afla când s-au nãscut
aceste state europene de la care noi ne-am îmbogãþit lexicul.
Lingviºtii noºtri nu au reuºit sã strângã tot fondul lexical al limbii române
într-o lucrare unitarã, într-un dicþionar enciclopedic. A început aceastã operã
de anvergurã Sextil Puºcariu în urmã cu peste o sutã de ani ºi urmaºii sãi
lucreazã ºi acum la el. Pe parcursul îndelungatei noastre istorii au trecut pe
aici populaþii din toate seminþiile lumii. Dacã majoritatea erau rude ale
noastre, mai depãrtate sau mai apropiate, triburile germanice ºi turanice nu
prea erau. Aceºti oameni au lãsat urme în toponimie, dar pânã la urmã au
fost asimilaþi complet, cu limba lor cu tot. Dacã germanicii s-au dus în vestul
Europei, populaþiile turanice, care au rãmas pe loc, vorba poetului, s-au
fãcut toþi "o apã ºi un pãmânt". ªi huni, ºi slavi, ºi pecenegi, ºi cumani, ºi
turci. Sunt de acord cã în ultimii 200-300 de ani, mii de neologisme au intrat
în limba românã (denumiri comerciale, financiare, tehnice, industriale),
admit cã am primit ºi cuvinte ungureºti, dar dupã anul 896 e.n. ºi cuvinte
turceºti dupã anul 1453 ºi chiar cuvinte slave. Important este faptul cã
imensa majoritate a acestor neologisme au fost asimilate prelucrându-le
dupã fonologia limbii române, iar astãzi fac parte din fondul lexical al nostru.
Limba unei naþii este ca un organism viu care are o evoluþie fireascã, în care
acumulãrile cantitative sunt continui ºi lente, dar fãrã salturi spectaculoase.
Dacã, ipotetic, am merge înapoi pe un tunel al timpului, probabil nu ne-am
înþelege prea uºor cu strãmoºii noºtri de acum 1500 de ani sau mai demult.
Astãzi fenomenul continuã ºi mi se pare firesc într-o limbã vie.
Nefireascã este atitudinea unora de a forþa pãtrunderea unor cuvinte
strãine peste fondul autohton preexistent ºi atunci când nu este necesar. Am
sã dau numai câteva exemple: pãrând mai interesanþi, unii oameni nu mai
blameazã, nu mai denigreazã, ci vitupereazã; nu mai repetã, ci
reitereazã; nu mai abordeazã, ci antameazã, anvizanjeazã ºi lista este
destul de lungã. Ce poþi spune despre aceºti oameni? Snobism de
sfertodocþi care n-au auzit versurile: „Mult e dulce ºi frumoasã Limba ce
vorbim, Altã limbã-armonioasã, Ca ea nu gãsim”(G. Sion).
Sã nu se creadã cã aº fi adeptul celeilalte extreme, a poporaniºtilor
care propuneau sã spunem chibritului "de perete frecãtoriu" sau cravatei
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"gâtlegãu", ca sã fie cuvintele pur româneºti. Acest patriotism exagerat îmi
creeazã un zâmbet condescendent ºi îmi inspirã o glumã: aceste cuvinte
"compuse" se scriau legat sau dezlegat?
Revenind la cuvintele împrumutate din limbile slave, este adevãrat cã
sunt multe, dar nu pot sã-l înþeleg pe marele erudit Iorga, pe ce temei a
susþinut cã dacii au folosit limba slavã! Credea cã aceºtia nu au avut o limbã
dacã? ªi nu l-am înþeles de ce nu a recunoscut de la început valoarea
lucrãrii lui N. Densuºianu "Dacia preistoricã"?. Era suficient sã se aplece pe
lucrãrile lui Herodot ºi Homer sau Hesiod ca sã afle cã între lacul Aral ºi
munþii Carpaþi, de mii de ani existau triburi de Tisa - geþi, Mesa - geþi, Tyra geþi, Daco - geþi etc., din care s-au nãscut triburile de protoslavi. Dar sã-l
lãsãm în pace pe cel ce a scris despre istoria Imperiului Otoman. Poate nu
i-a plãcut preistoria.
Argumentul filologic este totuºi suficient prin logica lui. Indienii, când au
plecat din spaþiul carpato - dunãrean, au luat cu ei limba sanscritã, limbã
socotitã sfântã pentru cã era adusã din cer, a cãrei scriere era apanajul
exclusiv al sacerdoþilor. Indienii, dupã ce au ajuns pe Indus ºi pe Gange au
încãlcat tabu-ul ºi ºi-au scris cele patru Vede, ba încã ºi epopeile
"Mahabharata" ºi "Ramayana", folosind scrierea luatã tot din Carpaþi, care
la ei se va numi limba sanscritã.
Mulþi lingviºti s-au preocupat de diferite studii comparative ale limbilor
pãmântului. Din informaþiile întâlnite de mine am sã vã dau câteva exemple
de asemãnãri de cuvinte între limbile românã ºi sanscrita indienilor hinduºi:
Româna
Sanscrita
Româna
Sanscrita
iacãtã
ekata
iasca
jasaka
gata
gata
iata
yatha
geamãnã
jamana
isma
isma
grãmadã
gramata
jigãrie
jagarya
guºe
ghosa
limbã
lamba
mai (ficat)
mayu
mânie
manyu
mascara
maskara
muiere
muherea
nãsãlie
naçalie
nimic
nimilica
niþicã
nadica
pârgã
paraga
pârþag
parþak
pita
pita
pluta
pluta
pleavã
plava
poteca
pathica
pricinã
pracina
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Sursa de informare este ºi un articol al Dr. N. Lupu de acum peste 60 de
ani care insistã spunând cã indienii de limbã hindustanã, numãrã aºa: una,
duya, treya, patra, pancia, ºase, ºaptã, ashte, nava, dasha, iar la sutã îi
spun shata. Dacã ºi numãratul latinesc seamãnã cu cel românesc, (ca ºi cel
traco-ilir), nu e o forþare a logicii sã presupunem cã originea latinei este tot
sanscrita sau greaca veche care semãna cu limba vechilor traci, deci ºi cu
sanscrita. Despãrþirea inzilor de locurile natale s-a fãcut greu. Ani de zile a
fost fãcutã o adevãratã navetã între Har-deal ºi India pe drumul marcat cu
repere mari de piatrã. Aceastã pendulare a creat derutã în cazul celor ce
n-au cercetat istoria cu migalã. Au fost voci care au afirmatã cã civilizaþia
lumii a pornit din Asia ºi nu din Balcani sau cã prima limbã s-a nãscut în
India. Aceste afirmaþii s-au dovedit hazardate ºi s-au datorat faptului cã unii
cercetãtori au luat de bazã o etapã de pe parcursul istoriei ºi nu istoria de la
începuturile ei. Este notoriu faptul cã limba albanezã are înrudiri cu limba
românã, lucru firesc pentru cine acceptã adevãrul istoric al înrudirii ilirilor
(strãmoºii albanezilor) cu tracii, iliri care s-au nãscut ulterior tracilor ºi atunci
dacã geto - dacii sunt urmaºii tracilor ºi daco - românii sunt urmaºii direcþi ai
geto - dacilor nu mai poþi face afirmaþia cã etimologia cuvintelor româneºti
se aflã în limba albanezã ºi nu în cea a dacilor. Ideea însãºi frizeazã cel mai
absurd ridicol.
Profesorul I. I. Rusu în lucrarea "Etnogeneza românilor" acordã atenþie
civilizaþiei originale ilire ºi traco-getice. Elementele comune române ºi
albaneze fac parte din fondul lexical preroman. Sursa comunã a fost
substratul carpato - balcanic de unde s-a dezvoltat ºi lexicul latinilor
peninsulari. Este surprinzãtor sã constaþi cã astãzi limba românã are mai
multe cuvinte din latinã decât limba italianã. Constatarea este la îndemâna
oricui are timp sã ia un dicþionar latin-român, unul italian - român ºi sã
compare. Dupã aceea, sigur îþi va surâde ideea cã romanii au învãþat sã
vorbeascã de la strãmoºii lor traci. Limba latinã cultã, azi limbã moartã, este
folositã tradiþional doar de elita clerului romano - catolic ca un fel de
esperanto în bisericile Europei pentru a-i asigura universalitatea. A fost de
fapt o limbã artificialã, perfecþionatã ºi de cãtre funcþionarii administraþiei
romane, cu scopul meschin de a nu fi înþeleºi de plebeii care vorbeau latina
vulgarã.
Latina vulgarã sau prelatina sau latina prisca era utilizatã mai mult sau
mai puþin de grupuri de populaþii între Atlantic ºi Aral. Pe columna lui Traian
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se poate remarca dialogul dintre împãrat ºi prizonierii daci, fãrã a folosi un
translator. Deci Traian, de origine hispanicã, putea comunica direct cu
populaþia daco-geþilor în limba numitã latina vulgarã. Moºtenirea culturalã
de la strãmoºi, înaintea tradiþiilor, portului, religiei ºi a diferitelor altor
elemente culturale, a avut în primul rând un fond lexical. Profesorul clujean I.
I. Rusu dã câteva exemple de cuvinte pe care nu le întâlnim nici în latinã, nici
în germanã, slavã sau alte limbi cum ar fi: beregatã, prunc, mazãre,
grumaz, viezure etc. El atrage atenþia asupra problematicii elementelor
preromane din limba românã.
În DEX-ul limbii române pare neverosimil ca grumaz sã derive din
albanezã, mazãre din albanezul modhulle sau viezure tot din albanezul
yiedhulle ºi nu din dacã. Iar fãinã derivând din latinescul farina ºi pâine din
latinescul panis, pare o glumã având în vedere cã civilizaþia romanã a fost
posterioarã celei a geto - dacilor, iar agricultura dacilor a dat lecþii romanilor
care nu aveau cum inventa cuvinte legate de cultivarea cerealelor înainte de
a învãþa sã le cultive. Ca sã fie gluma mai mustoasã, unealta prozaicã
folositã la arat pãmântul, adicã plugul, n-are în DEX-ul nostru etimologia din
latinã, ci din slava veche.
Daca vã amintiþi originea protoslavilor, vã daþi singuri seama cã plug
nu putea fi de origine slavã. Mai ales cã în germanã acelaºi prozaic plug se
scrie pflug, iar în englezã plough. Tot din slava veche sã fi luat cuvântul
aceºti germanici? Sunt multe exemplele care provoacã zâmbete, dar mai
dau doar câteva: cuvântul beregatã, DEX-ul nostru precizeazã cã vine din
sârbo - croatã, de unde se deduce cã dacii a trebuit sã aºtepte pânã în
secolul al VI-lea dupã Hristos, când apar sârbii, ca sã taie beregata unui miel
ºi tot aºa ca sã-ºi tãmãduiascã vreo boalã au aºteptat sã vinã maghiarii în
Panonia, în 896, ca sã împrumute cuvântul a tãmãdui de la ei. Vestiþii vraci
ai tracilor antici, mult apreciaþi de greci, cum vor fi vindecat, nu doar trupul, ci
ºi sufletul? Fãrã cuvinte (!).
Încã un exemplu trist. Când etimologii au întâlnit suavul lexem prunc,
pe care nu l-au gãsit în nici o altã limbã, ca sã nu afirme cã provine din dacã,
l-au consemnat cu origine necunoscutã. Chiar bunul simþ ofteazã.
Surprinzãtor de neplãcut este faptul cã nu prea gãseºti o lucrare în care un
autor sã se ocupe cu multã migalã de etimologia lexicului limbii române. În
ultima vreme s-a aplecat asupra acestui aspect foarte important profesorul
Mihai Vinereanu de la City University din New York. Acest onorabil autor
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atrage atenþia cã primul vinovat de tratamentul neglijent al etimologiei
lexicului nostru ar fi fost profesorul Cihac cu peste un secol în urmã, care a
tratat toate cuvintele ce nu semãnau cu cele din latinã, în mod superficial,
fãrã un studiu lingvistic comparativ - istoric ºi fãrã a þine cont de principiile
evolutive fonologice specifice limbii române. Era o activitate mult prea
trudnicã. ªi atunci a stabilit etimologiile pe baza unor asemãnãri cu cuvinte
din limbile popoarelor învecinate. Din aceeaºi vinovatã comoditate, urmaºii
lui s-au mulþumit sã-l citeze ºi sã-l copieze. Mai mare ruºinea.
O cercetare serioasã ºi exhaustivã ar demonstra cã unica rãdãcinã a
limbilor indo-europene este sanscrita cea nãscutã pe pãmântul sfânt de
cãtre oamenii primordiali din þara zeilor, în Dacia preistoricã. Apropo de
sintagma "limbi indo-europene", aceasta intrã în uz abia din anul 1816.
Primul lingvist indo-european a fost germanul Franz-Bopp (1791-l867).
Dacã Franz Bopp ar fi fost român, ar fi demonstrat cã latina vulgata are
originea în sanscritã ºi cã romanii au învãþat limba lor de la triburile coborâte
"în cizmã" din mai vechile spaþii ale tracilor ºi ilirilor. Profesorul Mihai
Vinereanu (Dacia magazin Nr. 17, nov.2004) dã câteva exemple la care nu
mai ai ce comenta. Iatã românescul apã are corespondent în sanscritã apa, în hititã uape, dar în latinã aqua. Sau soarele din românã, în sanscritã
este suria, în lituanianã saule, dar în latinã solis. Deci cuvinte româneºti au
corespondenþã ºi în latinã ºi în sanscritã, dar mai apropiatã este
corespondenþa în sanscritã.
Un studiu multidisciplinar fãcut cu acribie, atât al etnogenezei
poporului român, ca ºi al etimologiei lexicului, în primul rând al fondului
principal de cuvinte ºi al atomilor de cuvinte ar demonstra cã ideea latinitãþii
românilor este perimatã ºi cã a fost acreditatã pe baze politice, nu istorice.
Profesoara Viorica Enãchiuc, într-un articol privind substratul dac în limba
românã (Dacia magazin nr. 19 ianuarie 2004) atrage atenþia asupra
împrumuturilor fãcute de limba latinã din greaca veche ºi din limba dacomoesicã (ex: scholae din grecescul skole, scena din grecescul skene,
camera din grecescul kamara) ºi ajunse la noi din latinã (!) ca
ºcoalã,scenã ºi camerã. Tot aºa ºi cuvintele luate de noi din maghiarã a
tãmãdui ºi beteag, provin în maghiarã, de fapt, dintr-un substrat vechi
balcanic (adicã tot de la noi).
ªcoala Ardeleanã ºi cronicarii au fãcut o greºealã impardonabilã
susþinând cã baza limbii române o formeazã limba romanilor, ca ºi afirmaþia
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cã etnogeneza românilor s-ar trage de la Râm (Roma). Mai degrabã a fost o
cedare în faþa presiunii ecleziastului de la Roma care prin Iulian Apostatul
(împãrat între anii 360 - 363), ne-a proscris istoria pentru 1000 de ani (prin
decretul din 362). Primul care a aplicat interdicþia a fost istoricul Eutropius, în
solda împãratului Iulian Apostatul, care în anul 364 afirmã, nici mai mult, nici
mai puþin, cã dacii nici nu mai existã dupã ce au fost cuceriþi de Traian.
Retorica are clar iz politic (ing. Dan Ioan Predoiu - revista "Dacia magazin"),
iar dupã cãderea Imperiului Roman de Apus, papii au creat Sfântul Imperiu,
acesta ducând aceeaºi politicã ºovinã. Deºi strãmoºii noºtri nu prea au
practicat scrisul, respectând reguli religioase, este o mare greºealã sã se
susþinã cã tracii ºi ulterior dacii nu au avut scriere. Nici nu se putea din
moment ce astãzi este recunoscutã primordialitatea scrierii de la Tãrtãria.
Chiar Papa Silvestru II confirma existenþa scrierii dacilor în urmã cu peste
1000 de ani. Acest papã, ungându-l rege al Ungariei pe ªtefan, ºi l-a
subordonat ºi politic, se pare, din moment ce îºi permite sã-l dojeneascã
într-o scrisoare pentru faptul cã: supuºii sãi folosesc o scriere "dacicã" de la
dreapta la stânga din alfabetul vulgar al localnicilor. Pentru detalii meritã
cercetat "Codexul Rohonczi" depozitat în Bibloteca Academiei de ªtiinþe
Ungare, secþia "Manuscrise" din Budapesta. Acest document a fost adus în
România de profesorul Augustin Deac ºi tradus de profesoara Viorica
Enãchiuc. S-a tipãrit în româneºte în 2002. Poate este locul sã amintim de
plãcuþele de plumb de la Sinaia de care s-a ocupat ing. Dan Romalo ºi
ulterior dl. Adrian Bucurescu. În anul 2003, la Editura Arvin Press, apare
volumul „Cronica Apocrifã pe plãci de plumb”, rod al muncii de ani de zile a
ing. Dan Romalo de a le clasifica ºi a le traduce(vezi revista Dacia magazin colecþia).
Diferendele politico-religioase între Roma ºi Bizanþ au fost un factor
important în eclipsarea valorilor culturale ale dacilor. Iar lupta Romei de
convertire a românilor la catolicism a continuat ºi dupã marea schismã,
poate cu ºi mai multã înverºunare ºi constituind în fapt ºi un corolar al luptei
împotriva bizantinilor. Papa Inocenþiu III, la anul 1204, a fãcut încercãri
serioase de convertire la catolicism a împãratului româno - bulgar Ioniþã,
scontând pe un succes dupã desprinderea politicã, prin revoltã, a lui Ioniþã
de Imperiul Bizantin. Papa Inocenþiu III (1198 - 1216), pentru a pregãti
încercãrile ulterioare, ridicã imediat ce a fost uns (1198), interdicþia lui Iulian
Apostatul din anul 362 sperând cã acest act reparator al unei umilinþe

Dacilor

171

gratuite îi va impresiona pe daci. Eºecul a fost lamentabil ºi bietul papã a fost
dezamãgit profund. Antipatia dacilor faþã de romani face ca sã refuzãm
adoptarea alfabetului latin pânã în secolul al XIX-lea. Dupã ce s-a renunþat
la cel vechi al dacilor cu care se scria de la dreapta la stânga amintind de
scrisul indienilor, s-a adoptat alfabetul chirilic, inspirat lui Kiril de alfabetul
grecesc. Conºtienþi de superioritatea calitãþii cursive ºi caligrafice a scrierii
latine, persoanele particulare au folosit aceastã scriere mult mai devreme.
O dovadã este scrisoarea boierului Neacºu din Câmpulung, care la 1521 îl
informa pe judele Braºovului Hans Benkner despre manevrele turcilor de la
sudul Dunãrii. S-a folosit alfabetul chirilic (greco-slav) pânã ºi în 1856 (în
bibliografie, lucrarea "Elemente de Istorie Generalã" a domnului Victor
Duruy, apãrutã la Bucureºti în 1856 e scrisã în alfabetul chirilic). Prin titlurile
de capitole se încearcã insinuarea alfabetului latin, la care se va trece
curând ºi definitiv. Românii acceptã alfabetul latin, ca imensa majoritate a
lumii moderne, aºa cum lumea modernã a acceptat ideea cãlugãrului dac
(Dionisie Exiguus) de la Tomis din secolul al IV-lea de a numãra anii erei
noastre de la naºterea lui Iisus Hristos.
Sã nu se creadã cã antipatia dacilor faþã de Imperiul Roman transmisã
urmaºilor (români) face ca poporul român de astãzi sã nege aprioric valorile
culturale ale romanilor. Acestea au existat, sunt foarte cunoscute în mai
toatã lumea ºi au constituit o puternicã bazã pe care societatea a progresat
în marºul ei necontenit de emancipare. Cine vrea sã ignore acest truism ar
face politica struþului. Dupã cum ar fi o altã mare greºealã sã fie ignoratã
contribuþia deosebitã a culturii vechilor greci, pe care romanii au vrut sã-i
substituie ºi sã îºi aroge meritele acestora, dar nu au avut succes. Aceste
douã popoare antice, a cãror culturã va rãmâne de referinþã în lume, nu vor
pierde nimic din valenþele lor dacã se demonstreazã cã etnogeneza lor are
rãdãcinile în lumea tracilor preistorici sau dacã se demonstreazã cã limba
tracilor preistorici este mama tuturor limbilor, numite de Franz Bopp, indoeuropene.
Dintotdeauna urmaºii au fost ºi vor fi ediþiile adnotate ºi îmbunãtãþite
ale strãmoºilor,drumul imuabil al progresului societãþii umane.
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FORMAREA POPORULUI NOSTRU
Din cele relatate pânã acum aþi reþinut cã formarea poporului nostru a
început odatã cu startul civilizaþiei actuale, cu mii de ani înainte de Hristos,
pentru cã a fost poporul primordial. Descendenþa noastrã vine, în linie
dreaptã, de la legendarii PELASGI. În Vechiul Testament se poate decela
recunoaºterea biblicã a populaþiei pelasgilor prin personajul numit Peleg, ca
strã-strãnepot al lui Sem, unul din cei trei fii ai lui Noe (Facerea 10-25).
Tracii, la rândul lor, au fost urmaºii în linie directã ai pelasgilor. Prin
dezvoltare demograficã, aceºtia s-au extins ºi au iradiat în toate zãrile, pe
un areal foarte mare, cum am mai precizat în capitolele anterioare. Din
marea masã a tracilor preistorici s-au nãscut populaþii diferite în Europa, o
parte a Asiei ºi în nordul Africii. Dacii sunt urmaºii tracilor care au continuat
viaþa în locul unde Dumnezeu i-a plasat iniþial, la nordul Dunãrii de Jos ºi mai
precis în Hardeal.
Geografic, Ardealul este un areal de formã aproximativ pãtratã, apãrat
în mod natural de un brâu de munþi greu de traversat. În aceastã adevãratã
cetate, viaþa s-a dezvoltat dupã voinþa lui Dumnezeu armonios ºi paºnic,
cãpãtând în timp o aurã botezatã de grecii antici "Tara Zeilor", iar de cãtre
Moise, "Insula Naþiunilor". Mult mai târziu, noi românii, cu recunoºtinþã
pentru strãbuni, am calificat Ardealul "leagãnul românismului". Sintagma
are acoperire deplinã. Obiceiurile, tradiþiile cele mai pure, religia ºi alte
elemente ale vieþii materiale ºi spirituale îºi au originea în Ardeal. Mulþime de
cercetãtori, arheologi, etnologi, istorici, în timp au scos la ivealã dovezi
indubitabile care confirmã acest adevãr. E drept cã din perioada preistoricã,
antehomericã sau preelenã, dovezile sunt mai puþine, dar deducþiile logice
vor confirma cã istoria are o continuitate fireascã. Apropiindu-ne de
vremurile istoriei antice, dovezile se înmulþesc ºi capãtã mai multã
consistenþã, mai întâi dovezile arheologice ºi apoi, încet, încet ºi
documentele scrise.
Nicolae Densuºianu a desfãºurat o muncã titanicã pentru a desluºi din
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vechile scrieri ale autorilor Greciei antice relatãri cu referire la tracii norddunãreni ºi la geto-dacii, urmaºii lor. Rezultatele muncii sale au fost atât de
surprinzãtoare, încât n-a fost crezut acum un secol. Nici nu era uºor sã fie
crezut. Argumentatele sale afirmaþii plasau România pe un piedestal mult
prea înalt ca sã fie acceptat de corifeii societãþii umane, contemporane lui N.
Densuºianu(1846-1911).
Ceva mai târziu, un alt român de talie mare, Vasile I. Pîrvan (18821927), creatorul noii ºcoli româneºti de arheologie, va susþine ideile lui N.
Densuºianu cu dovezi arheologice atât cât a fost posibil. Aceste dovezi s-au
înmulþit în timp ºi apar continuu. V. Pîrvan, o autoritate în arheologie, face o
afirmaþie îndrãzneaþã în lucrarea sa "Getica", pag. 366: "þinuturile carpatodanubiene vor constitui în viitor un mare capitol din istoria anticã a Europei
începând încã de la anul 3000 î.e.n., graþie exclusiv materialului arheologic".
Aceastã profeþie mã îndeamnã sã fac o parantezã plinã de tristeþe: la
începutul mileniului al III-lea dupã Hristos, guvernanþii noºtri au fost gata sã
aprobe distrugerea importantului sit arheologic de la Roºia Montanã din
Transilvania.
Preluând ideea lui V. Pîrvan, în 1961 Nicolae Vlasa, profesor de istorie
la Cluj ºi arheolog amator, descoperã la Tãrtãria, lângã Arad, cea mai veche
scriere cunoscutã pânã astãzi, pe cele trei tãbliþe ceramice ajunse celebre
în toatã lumea. Aceeaºi ºtiinþã precisã, atât de dragã lui V. Pîrvan, a scos la
luminã în 1837 tezaurul de la Pietroasa, numit ºi "cloºca cu pui", apoi cultura
materialã din neolitic de la Gumelniþa, Cucuteni, Zimnicea, coiful de aur de
la Peretu care dacã nu confirmã, cel puþin aminteºte de legenda cavalerului
trac, etc. De datã mai recentã sunt tezaurele descoperite la Poduri-jud.
Bacãu ºi la Sabatinovska în Ucraina. În Nr. 493 din decembrie 2001 revista
"Formula AS" relateazã, ca noutate, despre Tezaurul de la Isaiia descoperit
de profesorul Vicu Merlan, lângã Huºi pe malul Prutului. Acest tezaur
conþinea un vas de lut plin cu 21 de statuete cu siluete feminine plus 21 de
simboluri masculine ºi 42 de sfere. S-au mai gãsit tãbliþe cu inscripþii de
cãtre prof. Nicolae Ursulescu de la Iaºi tot în aceºti ani ºi tot în aceeaºi zonã.
Mai mult, descoperirile arheologice din þãrile vecine cu actuala
Românie, anunþate de mulþi arheologi români ºi strãini, confirmã marea
rãspândire a strãmoºilor noºtri, de care vorbesc grecii antici, citaþi de N.
Densuºianu ºi confirmaþi ºi de Marija Gimbutas cercetãtoare din S.U.A.
Poporul din Dacia preromanã capãtã numele propriu de daci, bine
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asigurat, chiar de la finele mileniului al II-lea î.e.n., în istoria generalã, afirmã
V. Pîrvan. A doua jumãtate a mileniului al II-lea î.e.n. n-a fost tulburatã de nici
o invazie sau pustiire care sã fi produs vreo schimbare în aspectul etnografic
sau cultural al populaþiilor carpato-danubiene. Principalele tipuri industriale
ale Daciei, dovedite arheologic, þin de Occident, deoarece a existat o
contiguitate de civilizaþie mai puternicã cu apusul european decât cu Europa
de est sau cu Asia. Dacii aveau relaþii comerciale cu villanovienii ºi
meºteºugurile emigrau, în mod firesc, din Italia spre Dacia.
Occidentalizarea spiritualã a dacilor a fost o consecinþã fireascã a
evoluþiei strãmoºilor noºtri. Baza latinã a conºtiinþei lor naþionale se nãscuse
în arealul geografic pe care l-au avut de la Dumnezeu, de la începuturi.
Triburile italice de latini vor fi ajuns în peninsula cu formã de cizmã, pornind
din acest spaþiu tracic. Romanizarea Daciei dupã anul 106 e.n. a gãsit
populaþia bãºtinaºã pregãtitã pentru însuºirea rapidã ºi profundã a
civilizaþiei superioare a romanilor. Fenomenul a fost similar ºi cu acceptarea
creºtinismului de cãtre daci care avea multe asemãnãri cu tradiþionala
religie zalmoxianã. Dar romanizarea Daciei nu este prea convingãtoare
dacã este doveditã numai prin inscripþii gãsite de arheologi, deoarece
aceasta þine prea puþin cont de viaþa ruralã, nemediatizatã ca viaþa citadinã.
Ori dacã astãzi, la 2000 de ani distantã în timp, populaþia ruralã este
preponderentã în România, cu douã milenii în urmã cum putea fi? Credeþi cã
oamenii satelor îºi fãceau monumente funerare cu inscripþii? În fapt, aceste
insignifiante entitãþi au pãstrat tradiþiile ºi obiceiurile noastre. Ca indivizi, au
fost niºte bieþi muritori, ca ºi colectivitãþi au fost ºi sunt eterni. De altfel ºi
Lucian Blaga afirmã cã "veºnicia s-a nãscut la sat". Unealta ruralã cea mai
frecventã în depozitele arheologice din epoca bronzului era secera, folositã
în principal de cãtre þãrani ºi este dovada certã cã tracii nord-dunãreni erau
agricultori. Revenind, dupã aceastã parantezã, relaþiile intime cu
villanovienii, cu o vechime pânã în mileniul al II-lea î.e.n., vor fi întrerupte
abia de invazia sciþilor, petrecutã pe la anul 700 î.e.n. Sciþii, popoare
nomade de arieni, veneau de pe Volga ºi din vecinãtatea Mãrii Caspice,
împingându-i pe cimerienii de sorginte tracã spre vest ºi ajung ºi în Dacia, în
jurul anului 700 î.e.n., determinând prin cultura lor primitivã un declin cultural
ºi aici. Aceºti imigranþi au fost deznaþionalizaþi, zice Vasile Pîrvan, de fapt cei
ce au rãmas prin Dacia au fost asimilaþi complet de populaþia bãºtinaºã.
Acelaºi fenomen s-a întâmplat ºi cu arienii iranieni (agatârºii), ca ºi cu alþi
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strãini ajunºi pe aici ca sarmaþii, goþii, hunii, mult mai târziu, în era noastrã,
cumani, pecenegi, slavi etc.
Dovezile arheologice confirmã locuirea intensã a Daciei în perioadele
a III-a ºi a IV-a ale bronzului. În aceastã perioadã, metalurgia bronzului a
aurului ºi a cuprului pur este foarte activã. Între anii 1400 ºi 700 î.e,n., în
Dacia n-au fost, cum am mai spus, tulburãri grave ºi în consecinþã, viaþa s-a
dezvoltat într-o prosperitate generalã ºi un avânt al dezvoltãrii demografice.
Venirea sciþilor la anul 700 î.e.n. a avut urmãri dezastruoase în Dacia. Nu au
transformat ºi nu au înlocuit civilizaþia indigenã, ei au fost asimilaþi treptat,
dar au tulburat ºi sãrãcit regiunea prin prãdãciuni neîncetate ºi prin
economia lor nomadã. Se spune cã de atunci au apãrut primele ºatre de
þigani care n-au difuzat prea mult în Europa, profitând de toleranþa populaþiei
dacice ºi stabilindu-se (cât erau ei în stare) aici. Efectele negative ale
influenþei alogenilor asimilaþi se vãd ºi astãzi.
Dacii au avut relaþii ºi cu grecii antici, dar conservatori din naºtere, n-au
fost influenþaþi prea mult de greci. Aceºtia au pãtruns îndeosebi la Pontul
Euxin ºi s-au extins în special în Moldova pe vãile Nistrului, Prutului ºi
Siretului, iar în Muntenia pe valea Dunãrii. Navigatori prin tradiþie, nu se
simþeau bine la distanþã mare de cãile navigabile. În consecinþã, se
subînþelege cã nu prea au fost prezenþi în Transilvania. Ca sã ajungã în
Transilvania, era necesarã traversarea munþilor Carpaþi, necunoscuþi ºi
nesfârºitele pãduri care le dãdeau fiori ºi le tãia orice urmã de curaj. În a
doua jumãtate a secolului al VI-lea î.e,n., Transilvania era stãpânitã de o
dinastie iranianã tracizatã (agatârºã la origine), a lui Spargapethes.
Grecii însã ne-au botezat geþi, fãrã a reuºi sã impunã acest nume în
exclusivitate. ªi atunci s-a încetãþenit dubla denumire de geto-daci sau
daco-geþi. Fenomenul, mult mai târziu, ne-a fost util pentru cã dupã
proscrierea numelor de dac ºi Dacia, ordonatã de împãratul roman Iulian
Apostatul la anul 362 e.n., istoricii au asimilat denumirea de get cu got ºi prin
acest subterfugiu au putut fi salvate de la "damnatio memoriae"
(condamnare la uitare) multe informaþii despre istoria dacilor. O culturã
specificã daco-elenã n-a avut succes. Orientarea Daciei spre Occident era
mult anterioarã pãtrunderii grecilor ºi destul de consolidatã prin vechime.
Marii lor scriitori, Hecateu ºi mai ales Herodot, au cunoscut strãmoºii noºtri
ºi au scris cuvinte elogioase la adresa lor, cum fãcuserã cu secole în urmã ºi
Homer ºi Hesiod. Iatã ce spune Herodot de exemplu: "geþii sunt cei mai viteji
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ºi cei mai cinstiþi dintre traci". E drept cã n-a scãpat prilejul de a aminti ºi de
serbãrile dionisiace,mult îndrãgite de dacii de dinaintea lui Burebista.
Literatura grecilor antici ne-a pãstrat amintiri foarte onorabile despre
strãmoºii noºtri. "Ei se aratã ca un popor sedentar ºi liniºtit, care nu cere
decât sã fie lãsat în pace". (Iatã o frazã care îl premerge pe Eminescu - "Eu
îmi apãr sãrãcia ºi nevoile ºi neamul"). Întâmplarea lui Lisimach cu
Dromichete ºi lecþia pe care ultimul o dã primului, este un adevãr nu o
invenþie retorico-romanþioasã a istoricilor greci, spune V. Pîrvan. Apoi
pedeapsa datã de regele Oroles geþilor sãi, bãtuþi de bastarni, de a fi slugile
nevestelor pânã când îi vor învinge pe bastarni, povestea înþeleaptã a lui
Scorylo cu lupul ºi câinii, de a nu nãvãli împotriva romanilor, era posibilã
doar în þara lui Burebista ºi a lui Deceneu.
În treacãt amintesc accentuatul caracter moral ºi patriotic inculcat de
Zalmoxe în sufletele dacilor. "Spiritul de disciplinã al acestui popor, fie sub
Dromichete, fie sub Oroles, Scorylo ºi mai ales sub Burebista, când acceptã
distrugerea viilor, iubirea chibzuitã ºi conºtientã de patrie, alãturi de vitejia
tenace ºi solidar disciplinatã din rãzboaiele lui Decebal cu romanii, îl ridicã
mai presus de oricare barbari, indiferent care ar fi ei. Chiar ºi romanii
biruitori, cu cavalerism, au recunoscut calitãþile ºi civilizaþia geto-dacilor,
inclusiv exilatul Publius Ovidius Naso". Frumoasele fraze aparþin
regretatului Vasile Pîrvan, scrise în lucrarea "Getica", Ed. Meridiane Bucureºti 1982.
De altfel ºi Dio Chrysostomus ne-a lãsat o apreciere entuziastã; "dintre
toþi barbarii, geþii totdeauna au ieºit în frunte ca mai înþelepþi ºi aproape
asemãnãtori grecilor". În antitezã, Robert Roesler ºi Wilhelm Tomaschek au
avut despre daci pãreri negative, de care nu-mi face plãcere sã amintesc.
Poate ar trebui chiar uitate aceste nume ale unor neprieteni, ca sã folosesc
un eufemism.
Acelaºi neuitat Vasile Pîrvan aminteºte în lucrarea "Dacia" ºi despre
relaþiile dacilor cu celþii. În capitolele anterioare am mai vorbit despre celþi.
Dacii i-au cunoscut încã din secolul al IV-lea î.e.n., dar aceºtia vor veni
mereu pânã în secolul al II-lea ºi vor influenþa cultura dacilor mai mult decât
grecii. Aceastã influenþã s-a datorat asemãnãrii civilizaþiei celþilor cu a
dacilor. În vremea lui Burebista, celþii dispar din istoria Daciei. Deja pe la
anul 60 î.e.n., Burebista distrusese în vest, pânã la Alpi, grupurile de celþi
independenþi care mai existau. O mare parte a celþilor a fost asimilatã total
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de cãtre daci, ca ºi antecesorii lor sciþi, sarmaþi, iranieni, greci ºi alþii.
Publius Ovidius Naso, poetul latin exilat la Pontul Euxin, i-a cunoscut
pe daci la ei acasã, destul de bine dacã a scris ºi versuri în limba lor, a fãcut
afirmaþia cã puterea de asimilare a geþilor era deosebitã. Caracterul lor
blând ºi tolerant, dragostea pentru aproapele sãu, conºtiinþa cã orice
pãmântean este fiinþa lui Dumnezeu, era cheia succesului, în acþiunea de
asimilare a strãinilor stabiliþi printre ei.
Primele secole ale erei noastre sunt ocupate de relaþiile geto-dacilor cu
Imperiul Roman. Evenimentul cel mai important va fi rãzboaiele purtate de
împãratul Traian împotriva Daciei. Cucerirea traianã la anul 106, este o
adevãratã catastrofã naþionalã (prima). Acest eveniment bulverseazã
întreaga organizare socialã ºi politicã a Daciei facilitând în continuare
accesul ºi altor nepoftiþi pe aici, mai ales dupã retragerea aurelianã (271275 e.n.). În cronici apocrife scrise în cancelaria sa Attila se declarã rege ºi
al Daciei. Continuitatea vieþii în acest areal geografic nu este contestatã
decât de rãuvoitori ºi dacã vor sã o conteste, ar trebui mai întâi sã rãspundã
la întrebarea cine a provocat revoltele, ºi chiar rãzboaiele împotriva
ocupanþilor romani? Am spus anterior cã elementele de bazã ale acestor
miºcãri au fost dacii liberi care, dupã conjuncturã s-au aliat cu vecinii ºi cu
alþii care nu-i iubeau pe romani. De regulã, aliaþii dacilor liberi au fost goþii de
origine germanicã.
Dupã prãbuºirea Imperiului Roman de Apus (476 e.n.), în vestul
Europei se nasc regate moderne: Franþa, Spania, Anglia, Germania, având
ca fond populaþii din multitudinea de triburi germanice care se remarcã de la
început prin spiritul pragmatic. În est, frãmântãrile continuã, triburile de slavi
fiind animate de vikingii suedezi. Dacii rateazã momentul de a se organiza
într-un stat unitar cum mai fusese pe vremea lui Dromichete, Burebista ºi
chiar Decebal. Încã din acea perioadã se contureazã o mentalitatea
pãguboasã manifestatã prin lipsa de coeziune ºi solidaritate, probabil ca o
consecinþã a sloganului latin "divide et impera" adus de romani. Se întâmplã
ca o lungã perioadã de timp sã nu se nascã un lider deosebit, dupã Decebal,
care sã coaguleze acel areal geografic, destul de întins la acea vreme, deºi
tradiþia era un bun exemplu.
Peste teritoriul acesta au urmat ºi alþi nãvãlitori care i-au cunoscut pe
daci mai mult prin munþi ºi prin pãduri unde se ascundeau de poterele
romane, dar a cãror fostã civilizaþie strãlucitoare intrase într-un declin trist ºi
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de lungã duratã. Dupã ce hunii au hãlãduit câteva zeci de ani, vor veni
migraþiile din rãsãrit, de care vorbesc ºi manualele de istorie ale ºcolarilor.
Nu voi insista cu detalii ºi nici cu date cronologice. În mod lapidar voi aminti
de feluritele triburi germanice coborâte din nord-est, apoi de slavi, prin
secolele al VI-lea ºi al VII-lea, mai apoi de bulgari ºi maghiari, populaþii
turanice de pecenegi ºi cumani. Mulþi au venit, unii doar au trecut ºi s-au dus
mai departe spre vest, unde se nãscuserã popoarele care edificau societãþi
de tip nou, cu un grad superior de civilizaþie. Cei care au rãmas în Dacia au
suferit efectele creuzetului dacic creat de acea capacitate de asimilare a
autohtonilor care îl impresionase ºi pe Publius Ovidius Naso.
Pânã sã intrãm în evul mediu, pânã sã aparã primii Basarabi în istoria
poporului român, de când avem multe documente scrise, ar fi o mare
greºealã sã-l credem pe Eutropius - istoricul plãtit de împãratul Iulian
Apostatul - care afirmase cã dupã cucerirea traianã, dacii au dispãrut cu
desãvârºire. Nu de alta, dar n-ar fi avut cine sã tulbure viaþa împãraþilor de
dupã Traian, s-ar fi stabilit în aceastã þarã atâþia venetici, în final bulgarii,
slavii ºi maghiarii lui Arpad. Dar mai ales slavii, dupã opinia ºi a canadianului
Paul Mac Kendrick în lucrarea "Pietrele dacilor vorbesc", n-ar fi îngãduit o
insulã latinã în "Marea Slavã". Slavii, în special triburile meridionale, au lãsat
o pecete importantã în viitoarea Românie încã din secolele al VI-lea ºi
urmãtoarele. ªi astãzi existã în multe judeþe localitãþi cu nume de Sârbeni,
Sârbi de Sus, de Jos ºi alte variante locale, amintind de acei slavi. Dar la
distanþã de peste 1500 de ani, nici unul nu mai vorbeºte slavona ºi nu mai
revendicã etnia sârbã.
În toponimie au rãmas urme, pânã astãzi ºi dupã cumani, ºi dupã
pecenegi, ºi dupã alþii, dar atât. Poate ºi câteva expresii. Un alt argument al
continuitãþii noastre este faptul cã participanþii la prima cruciadã (1096-1099
care a pornit din Köln), în drumul spre Jerusalim, au întâlnit aici un puternic
stat dac numit în vremea aceea BLACH, între Tisa ºi Nistru, condus de
voievodul Vlad (1060 - 1101), care le-a permis -trecerea prin Dacia, dar n-a
vrut sã participe la cruciadã (era prea recentã data marii schisme - 1054, iar
cruciaþii erau catolici).
Ce n-au putut înþelege sau refuzã sã creadã toþi cei ce au râvnit la þara
noastrã este faptul cã România, în care trebuie inclusã ºi Basarabia este
þara zeilor (cum o calificau grecii antici), se pare cã este o þarã specialã, cu o
protecþie specialã din partea unor forþe speciale. ªi atunci, derutaþi au
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conchis: originea românilor, ca urmaºi ai dacilor, este un mister, iar existenþa
lor (persistenþa) este un miracol. În final, pânã la primii Basarabi trec în
revistã dovezi ale existenþei dacilor: la anul 434 Attila se declarã regele ºi al
dacilor; în secolul al VII-lea geograful din Ravena vorbeºte despre "Dacia
cea mare ºi întinsã"...; la anul 796 Carol cel Mare trece " pe la daci, iasigi ºi
moravi"; la anul 896 ungurii sub Arpad îi gãseºte pe localnicii daci în zonã
(Dacia magazin numãrul 15-septembrie 2004). Amintesc de fraþii Asan,
Stan, Petru ºi Ioniþã, mai amintesc de Glad, de Gelu ºi de Menumorut ºi am
ajuns la o perioadã destul de cunoscutã oricãrui român.
Dacii n-au contat niciodatã pe acea protecþie specialã ºi nici n-au
conºtientizat existenþa unor forþe speciale. Au contat pe calitãþile lor proprii
între care unitatea neamului, asiguratã în primul rând de limba lor unicã, de
la Tisa panã la Nistru ºi au contat pe forþa lor.
În timp apar factori defavorizanþi cum ar fi influenþa negativã a
Imperiului Bizantin, fluctuaþia popoarelor migratoare, în primul rând a
slavilor care venind din acelaºi rãsãrit ca ºi sciþii, aduceau un nivel modest
de civilizaþie. A doua jumãtate a primului mileniu din era noastrã marcheazã
primul moment al rãmânerii în urma plutonului fruntaº al statelor care iau
startul pe calea progresului ºi civilizaþiei în pofida factorului frenator
constituit de Biserica Romano-Catolicã.
Marea schismã de la 1054-va fi al doilea moment crucial în istoria
noastrã. Disputa permanentã între Constantinopol ºi Roma care nu s-a
limitat numai la principii dogmatice va afecta întreaga Europã. Atitudinea
absolutistã a catolicismului, manifestatã prin rigiditate în orice domeniu,
este greu de suportat în vestul Europei. În ceea ce ne priveºte ne creazã
probleme importante dupã venirea maghiarilor în Panonia. Cum am mai
amintit, la anul 1000, Papa Silvestru II unge regi în Ungaria ºi Polonia
dându-le sarcina "sfântã" sã lupte concertat împotriva ortodoxismului.
Maghiarii izbutesc sã-l ucidã pe Gelu, iar voievodul Vlad (1060-1101), deºi
permite participanþilor la prima cruciadã trecerea prin teritoriul Daciei, refuzã
sã se alãture luptei acestora.
Vaticanul contabilizeazã orice act de nealiniere, inclusiv refuzul lui
Ioniþã Asan, chiar ºi dupã ridicarea de cãtre Papa a restricþiei lui Iulian
Apostatul din anul 362 de proscriere a istoriei Daciei. Sprijinã înstãpânirea
maghiarilor în Ardeal ºi Banat, iar mai târziu va gãsi tot felul de scuze pentru
a se sustrage de la promisiunea de a ajuta voievozii din Þara Româneascã
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ºi Moldova în lupta împotriva otomanilor islamiºti.
Asasinarea lui Mihai Viteazul-va fi al treilea moment important al
istoriei românilor. Încã din secolul al XIV-lea, primii voievozi au visat la
refacerea Daciei lui Decebal, nu doar Mircea cel Bãtrân sau ªtefan cel
Mare, ci toþi, fie Basarabi, fie Muºatini, fie Dãneºti, fiecare dupã puterile sale,
dar Mihai Pãtraºcu chiar izbuteºte în anul 1600 aceastã performanþã.
Confruntarea cu armata moldovenilor lui Ieremia Moghilã se transformã
într-o sãrbãtoare a fraternizãrii. Gestul acesta istoric trezeºte la români
conºtiinþa unitãþii de neam sprijinitã pe unitatea de limbã, de religie, de
culturã ºi de tradiþii. În acelaºi timp induce o mare spaimã în cancelariile din
vest ºi în primul rând la Vatican de unde Sfântul Imperiu îngenunchiase tot
apusul Europei. ªocul produs la Roma, de unirea celor trei privincii,
aminteºte de victoria în Moesia la anul 85 dupã Hristos a lui Duras. În faþa
pericolului potenþial, soluþia gãsitã de Roma nici nu mai surprinde. Se
hotãrãºte eliminarea viteazului care a îndrãznit. Acþiunea se desfãºoarã prin
slugile prea plecate care abia aºteptau sã recupereze bogãþiile Ardealului.
În august 1601, în mod miºelesc, maghiarii îl asasineazã la Câmpia Turzii
pe primul întregitor de neam Mihai Pãtraºcu, zis Viteazul. În acest fel scapã
ºi turcii de un coºmar. Se spune cã trecerea lui Mihai pe malul drept al
Dunãrii "fãcea Stambulul sã tremure".
Spaima primei uniri a românilor va fi întreþinutã de cãtre toþi voievozii
ce-i vor urma Viteazului în mod involuntar, þinând piept Imperiului Otoman
timp de peste 4 secole, atât în Moldova, cât ºi în Þara Româneascã, fiecare
în parte reuºind sã nu ajungã paºalâcuri turceºti ºi constituind o pavãzã de
nãdejde pentru vestul Europei. În fine, la 1877 turcul predã sabia învinsului
unui ofiþer român, pe numele sãu Cerchez.
Mihai Viteazul trebuia sã fie mai atent în Ardeal. O Românie unitã de la
1600 ar fi avut timp sã recupereze multe rãmâneri în urmã faþã de Europa.
Dupã asasinarea sa, Sfântul Imperiu cu capitala la Roma, rãsuflã uºurat
pânã la anul 1789 când micul corsican Napoleon I, îi taie definitiv aripile.
Scãpatã din chingile Vaticanului, în toatã Europa rãsare soarele. Pe
meleagurile noastre are loc Prima Unire la 1859 ºi la 1918 ºi Marea Unire.
Dupã 1920 România porneºte cu entuziasm la recuperarea rãmânerii în
urma Europei în toate planurile: cultural, ºtiinþific, economic, politic, ºi social,
iar Europa este alãturi de noi. Românii recitã ca pe un imn poezia lui
Eminescu "Ce-þi doresc eu þie dulce Românie".
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Urmaºii dacilor, înzestraþi cu un curaj deosebit, erau, de regulã,
invincibili în confruntãrile cu orice inamic. Acest curaj era generat de
credinþa, inculcatã în mentalitatea lor de cãtre "Zalmoxis, cã sunt nemuritori,
drept care se aruncau în luptã cu frenezie, sfidând cu nonºalanþã moartea,
ceea ce impresiona ºi speria duºmanul. Nenumãrate sunt exemplele de
vitejie ale dacilor ºi ale urmaºilor lor, în orice epocã istoricã vei cãuta ºi sub
orice conducãtor, din antichitate ºi pânã în zilele noastre. Am sã dau doar
câteva exemple din vremurile mai recente.
În confruntãrile dintre vestitul Napoleon ºi armata cezaro-crãiascã, toþi
comandanþii de companii franceze evitau sã atace frontul austriac unde se
zvonea cã se aflã compania "daimã". Ce era aceastã înfricoºãtoare
companie? Era o companie de soldaþi români din Ardealul ocupat,
încorporatã în trupele austriece. Numele le venea de la trupeþii francezi:
care credeau cã aºa se numeºte compania, dupã îndemnul din timpul luptei,
care era, ca ºi astãzi: dã-i mã! ªi când dãdea, nu rezista loviturii nici o
cuirasã portabilã, o cãpãþânã de francez, nici atât.
Cu câteva decenii mai târziu, armata românã în care erau ºi mii de
voluntari ardeleni, instruiþi de comandanþi cezaro-crãieºti, s-au confruntat
cu faimoasa forþã militarã a Semilunei în Bulgaria, la Plevna, Griviþa sau
Smârdan, în Rãzboiul pentru Independenþã din anul 1877. Observator pe
câmpul de luptã, ataºatul militar al Japoniei la Bucureºti, neam de samurai,
a fost teribil de impresionat de curajul luptãtorilor români care se aruncau în
luptã, prin foc, prin fum, prin mii de baionete, cu un total dispreþ faþã de
moarte, ca ºi când era cea mai mare fericire pentru ei sã moarã în luptã.
Japonezul ne-a lãsat în amintire ºi o cugetare consemnatã de regretatul
Paul Anghel, în epopeea "Zãpezile de acum un veac": „dacã românii ar
accepta poligamia (ca adversarii osmanlâi), care sã producã mai mulþi
ostaºi de un asemenea calibru, în urmãtoarele decenii ar impune istoria în
Europa”. Norocul Europei, însã, a fost cã românii nu doreau decât sã fie
lãsaþi în pace, cum spuneau grecii antici. În anul 1988, mergând de la Ruse
spre Sofia (la un meci de fotbal) am fãcut o acoladã sã vedem Plevna. Aci
am întâlnit un bulgar care ne-a fãcut o plãcere deosebitã atrãgându-ne
atenþia cã printre zicalele lor existã una care aminteºte de confruntarea
armatã din 1877. Martori la aceste confruntãri teribile, bulgarii au fost ºi ei
impresionaþi de bravura soldaþilor români ºi de atunci etalonul unui luptãtor
grozav este soldatul din nordul Dunãrii: "viteaz ca un român" - zice bulgarul
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de la þarã.
Încã un exemplu: alte câteva decenii mai târziu, o nouã încercare vine
sã probeze bravura ostaºului român. Primul Rãzboi Mondial ne confruntã cu
forþa armatã a Germaniei. În faþa unei armate bine instruitã ºi disciplinatã cu
rigoarea nemþeascã, foarte bine dotatã tehnic, românii au fãcut eforturi
deosebite de a-ºi apãra þara. Practic s-a angajat în luptã toatã suflarea
româneascã. Femeile, pe care românii le mângâie cu calificativul jumãtatea
lor, au avut o contribuþie remarcabilã. Momentul culminant a fost
confruntarea de la Mãrãºeºti, unde faimosul mareºal Mackensen a fost uluit
de scena în care o companie de români, surprinsã de lupte în timp ce fãcea
baie în Milcov, a luptat ºi a învins, în izmene ºi practic cu mâinile goale. În
mod cavaleresc, generalul a recunoscut cã într-adevãr avertismentul
generalului Eremia Grigorescu "Pe aici nu se trece" nu este o vorbã goalã.
Al Doilea Rãzboi Mondial: odiseea poporului noastru nu se terminase
însã. Are loc ºi ultima, a patra, catastrofã naþionalã în ordine cronologicã ºi
toþi românii sperã sã fie ultima. Încheierea celui de-al doilea rãzboi mondial
ne trimite cu zeci de ani înapoi, de asemenea în toate planurile. Au loc
importante pierderi teritoriale, umane ºi materiale. Dupã ce la Ialta suntem
lãsaþi pe mâna Sovietelor, la Paris suntem calificaþi "þarã învinsã", iar Italia
"þarã cobeligerantã(!)". Vom suporta soarta celui mic. Bogãþiile (petrol,
uraniu, cereale, etc.), constituind despãgubiri de rãzboi timp de 20 de ani,
lasã în umbrã comoara dacilor jefuitã de romani la anul 106. Ocupaþia
sovieticã face ca pauperizarea populaþiei sã dureze ani de zile, în acelaºi
timp cu secãtuirea bogãþiilor solului ºi subsolului þãrii. Persecuþia comunistã
a valorilor intelectuale vor produce însã cele mai triste ºi mai grave pierderi pierderile morale. Au dispãrut prin diferite metode de ostracizare modelele
din ºcoalã, din bisericã ºi din societate. Românul, fire veselã, sociabilã ºi
expansivã, treptat-treptat, a uitat sã mai zâmbeascã, a uitat omenia,
cinstea, altruismul, s-a depãrtat de Dumnezeu.
Curând, dupã al doilea Rãzboi Mondial, câþiva supravieþuitori dintre
aviatorii noºtri de vânãtoare, care se confruntaserã cu Mustangurile
americane deasupra Bucureºtiului ºi Ploieºtilor, au fost invitaþi în California
la o bazã aerianã, unde au primit onorul din partea zburãtorilor americani,
impresionaþi de mãiestria ºi de curajul lor de a se angaja nebuneºte într-o
luptã inegalã, ca între David ºi Goliat, sau cum zice românul ca între þânþar ºi
armãsar (20-1).
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Ca sã nu se creadã cã vitejia ostaºului român era stimulatã cu rachiu
sau cu ameninþãri de sancþiuni cazone, marþiale, vreau sã vã spun cã acest
curaj era conºtient ºi emana de la un popor dotat cu inteligenþã nativã care
n-a rãmas neremarcatã în lume. Nu încerc sã ocup spaþiul tipografic
descriind ceea ce poate vedea oricine în Muzeul Tehnic din Bucureºti. De
fapt, ar trebui sã încep cu ideea cã cea mai veche roatã cu spiþe a fost gãsitã
de arheologi în spaþiul carpato-dunãrean.
Mai mulþi istorici au consemnat cã ºi grecii antici ºi romanii au
beneficiat de inteligenþa geto-dacilor. Pentru cã sunt mai lesne de verificat,
voi da câteva exemple din vremurile mai recente. Întâmplãtor am sã încep
cu Nicolae Paulescu (1869-1931) care studiind pancreasul a descoperit o
secreþie internã a acestuia, deosebit de importantã în fiziologia omului, pe
care a numit-o pancreinã. Doi studenþi canadieni ºi-au însuºit descoperirea
ºi botezând substanþa respectivã, e drept mai corect, insulinã (fiind
secretatã de insulele Langerhans), au luat premiul Nobel pentru medicinã.
Abia în ultimii ani a fost recunoscutã primordialitatea savantului nostru. Dar
premiul Nobel a fost ratat.
Totuºi, un medic român a luat un premiu Nobel pentru medicinã, dar nu
ca cetãþean român, ci american. Acesta este celebrul doctor George Emil
Palade care a descoperit granulele de A.R.N. mesager, denumite popular
granulele lui Palade. Nu e momentul sã vã vorbesc aici detaliat.
ªi ca sã trecem în alt domeniu tehnic, amintesc de Gogu
Constantinescu autorul teoriei sonicitãþii, apoi pe Traian Vuia care la 18
martie 1906 a prezentat în zbor un avion construit de el, în accepþia actualã
a unui avion: se ridica de la sol prin forþa propriului motor ºi avea trenul de
aterizare propriu ºi prevãzut cu roþi pneumatice. Din acelaºi domeniu, nu
putem sã nu vorbim de savantul Henri Coandã care a construit, primul în
lume, un avion dotat cu un motor reactiv ºi, deºi nu era pilot, l-a încercat în
zbor chiar el, deoarece toþi piloþii invitaþi au refuzat. Refuzul s-a datorat
pãrerii "nemuritorilor" de la Academia Francezã care decretaserã cã un
avion "fãrã elice" nu are cum sã zboare.
Coandã, ulterior, în Anglia, a construit mai multe tipuri de avioane
(primul avion bimotor din lume), sub marca "Bristol-Coandã", a descoperit
fenomenul ce-i poartã numele ºi ani de zile a supervizat industria
aeronauticã a englezilor împreunã cu profesorul Elie Carafoli de la Institutul
Politehnic din Bucureºti. Acelaºi Coandã supãrat de defetismul lui Emil
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Cioran care deplângea sãrãcia inteligenþei româneºti l-a combãtut afirmând
în replicã: "fericitã þara care a dat lumii atâþia inventatori în ultima sutã de
ani". Bineînþeles cã era vorba de România.
Schimbând registrul, spicuiesc din articolul "Privilegiul de a fi român",
semnat de avocatul Ardeiaº Liviu în ziarul Teleormanul din ianuarie 2003 în
care scrie: "românii au dominat ultimele saloane mondiale de inventicã,
surclasând þãri cu tradiþie. În anul 2001 la Geneva, toate cele 63 lucrãri
prezentate au fost premiate, ºi nu oricum: 26 cu aur, 20 cu argint ºi 17 cu
bronz, clasându-ne a doua oarã consecutiv pe primul loc. Performanþa de la
Geneva 2001 a fost reeditatã în anul 2002, când au fost premiate toate cele
67 de lucrãri prezentate (15 cu aur, 31 cu argint ºi 21 cu bronz) ºi recidivãm
ºi în anul 2003, culegând iarã o frumoasã recoltã de medalii: 9 de aur, 13 de
argint ºi 15 de bronz. În anul 2001, Salonul Eureka de la Bruxelles, claseazã
România pe primul loc, deoarece toate cele 129 de invenþii noi prezentate
au fost premiate astfel: 68 cu aur, din care 23 cu menþiunea specialã a
juriului, 45 cu argint ºi 16 cu bronz, iar la ediþia din anul 2002, deasemenea
au fost premiate toate cele 81 de invenþii prezentate de România, prin 46 cu
aur, 5 medalii de aur cu menþiuni, 21 cu argint ºi 9 cu bronz, plus 12 premii
speciale". Nu cred cã sunt necesare ceva comentarii. ªi nu cred cã supãr
cititorii dacã mai continui puþin.
„Sfârºitul lunii august 2003 încununeazã tinerii informaticieni români cu
lauri. Participând la a XV-a ediþie a Olimpiadei Internaþionale de Informaticã
de la Kenosha/Wisconsin, România se claseazã pe locul întâi în lume cu
cele douã medalii de aur ºi douã de argint”. Dacã tot am ajuns prin S.U.A.,
consemnez o ºtire cititã în 1976 într-un ziar din Chicago: "cei mai buni 400
(patru sute) de profesori de matematicã din S.U.A. sunt de origine românã".
Iar în revista româneascã "Magazin Istoric", tot în perioada aceea, Werner
von Braun declara cã cei mai buni colaboratori ai sãi la Cape Canaveral sunt
doi ingineri români.
Câþi specialiºti de înaltã clasã, formaþi de ºcoala româneascã, vom fi
exportat în ultima, sã zic, jumãtate de secol? Numai cã noi facem negoþ ca
Pãcalã care a plecat la obor sã vândã o pereche de boi ºi s-a întors cu un coº
cu ouã pe care le-a spart, împiedicându-se de prag, la intrarea în curte.
Nimeni, cred, nu ne întrece în talentul de a vinde fazani la preþ de gãinã
nãpârlitã.
De succesele elevilor la Olimpiadele lor, pe diferite domenii, ce sã vã
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spun? Cã abia de sunt mediatizate? Sunt socotite lucruri fireºti, banale, nu
succese remarcabile! Se spune cã la o olimpiadã de chimie, organizatã la
Atena întrebat de un reporter român cum a fost, preºedintele juriului, un
profesor grec, ar fi rãspuns ca un hâtru: domnule, cei zece "handicapaþi" ai
dumneavoastrã s-au plasat pe primele unsprezece locuri. S-a clasat pe
locul al VI-lea un elev ceh, probabil din greºealã.
În anul 1994, am avut prilejul sã ascult relatarea unui profesor
universitar (Facultatea de Chimie Bucureºti), consilier la primãria capitalei.
Domnia sa ne spunea cã împreunã cu alþi cinci români a ajuns la Biblioteca
Centralã a O.N.U. din New York pentru o anume documentare ca trimiºi ai
guvernului nostru. Directorul bibliotecii, anunþat de secretarã cã o delegaþie
a guvernului României solicitã o audienþã, a venit imediat la uºã, le-a
deschis personal ºi a fãcut o largã reverenþã în faþa lor. Puþin vexat, domnul
profesor, oltean la origine, l-a întrebat pe mister director cãrui fapt datoreazã
atâta deferenþã din partea sa? ªi i-a precizat cã delegaþia este compusã din
oameni prea modeºti ce vin dintr-o þarã fostã comunistã. Replica
americanului ºi dialogul ce a urmat îmi face plãcere sã-l reproduc cât mai
fidel cu relatarea chiar a domnului profesor:
„-Domnilor, nu pot sã nu mã înclin în faþa reprezentanþilor unui popor
care se claseazã pe locul al III-lea în lume, dupã gradul de inteligenþã .
-ªi cine ºi cum ne-a clasificat atât de onorant?
-Un calculator. Astãzi am trimis raportul oficial cãtre secretarul General
al O.N.U.
-ªi ce date aþi oferit calculatorului ca sã dea rezultatul? Zâmbind
condescendent, directorul a explicat cam ce v-am spus în rândurile de mai
sus.
-Toate succesele la manifestãrile internaþionale gen Salonul Eureka,
Geneva, Olimpiada informaticienilor, a elevilor ºi studenþilor, sunt clasificate
cu un punctaj convenit pe plan mondial. Acest punctaj l-am oferit
calculatorului plus numãrul populaþiei României de la ultimul recensãmânt ºi
am aflat clasamentul: locul I S.U.A., locul al II-lea Japonia, locul al III-lea
România º.a.m.d. Ce nu ºtia calculatorul? Cã s-a convenit ca S.U.A. sã nu
intre în clasament, fiind o adunare a naþiunilor lumii ºi a inteligenþelor lumii.
Aºa cã permiteþi-mi, prin dumneavoastrã, sã felicit poporul român pentru
clasarea pe locul al II-lea în lume”.
Cu toate astea, românii nu se dau în vânt dupã noutãþile tehnice. Le

186

Testamentul

primesc greu ºi cu reticenþã. Altfel zicala "isteþ ca un proverb" are acoperire
deplinã. Însã se pune întrebarea: cum se traduce în viaþa de toate zilele
aceastã isteþime? În talentul de a se "descurca", de a supravieþui în condiþii
modeste ºi triste. ªi nu mai avem haiducii care sã îi ajute pe cei defavorizaþi.
Haiducii s-au nãscut în perioada ocupaþiei romane, acþiunile lor de a-i fura
pe jefuitorii þãrii ºi prada sã o împartã celor sãrãciþi de aceºtia erau socotite
atât de motivate cã ajunseserã la rang de virtute, iar haiducii eroi.
Ulterior, condiþia haiducilor s-a degradat, în timp, spre statutul de hoþ,
de borfaº, de parazit al societãþii, ºi haiducia act antisocial. În perioada aºa
zisã comunistã, furatul devenise o necesitate vitalã, în fapt, aceastã
perioadã a produs cele mai grave pagube morale din viaþa multimilenarã a
poporului nostru.
Toþi marii voievozi ai istoriei noastre au visat refacerea Daciei lui
Decebal. ªi Mircea cel Bãtrân ºi ªtefan cel Mare, iar Mihai Viteazul chiar a
reuºit pentru o clipã. Succesul sãu nu a putut dura pentru cã Ungaria a
provocat cea de a treia catastrofã a României, asasinând miºeleºte pe
bravul Mihai Pãtraºcu. Am sperat la mai bine dupã primul rãzboi mondial,
dar nouã pare-se cã nu ne stã bine cu binele. A venit peste noi ºi a patra
catastrofã naþionalã, cum calific eu al doilea Rãzboi Mondial. De data
aceasta, vecinii din rãsãrit, ruºii, ne impun cu forþa regimul politic comunist,
ceea ce a însemnat frângerea aripilor care ne crescuserã între cele douã
rãzboaie, când plecaserãm pe drumul de a ne încadra firesc în concertul
lumii civilizate europene. A urmat o perioadã de accentuat declin în toate
planurile: social, economic, politic, ºtiinþific, cultural ºi ce a fost deosebit de
grav, ºi în plan moral.
Liderii politici de stânga, animaþi de un naþionalism extremist, doreau ºi
ei reînvierea Daciei ºi transformarea românilor în daci. Au izbutit sã
transforme românii din þarã în "aplaudaci", iar pe cei din diasporã i-au
calificat trãdãtori de þarã. Bunele relaþii care le aveam cu românii nãscuþi în
þãrile vecine, ca ºi cu vecinii, s-au degradat sau au dispãrut în spatele
graniþelor închise cu sârmã ghimpatã. Nu vã spun o noutate afirmând cã
întotdeauna am avut relaþii excelente, la nivel de indivizi, cu toþi vecinii, chiar
dacã la nivel de lideri au mai existat anumite animozitãþi efemere.
Dupã evenimentele istorice din Decembrie 1989, încadrate în
contextul est-european, românii cinstiþi, ºi sunt destui, au sperat încã o datã
cã eliberându-se din lagãrul comunist va rãsãri soarele ºi în þara aceasta.
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Pânã acum dezamãgirile sunt continui. Încã nu am gãsit o echipã de
conducãtori în care majoritatea sã fie constituitã din oameni cinstiþi,
competenþi, echilibraþi ºi înþelepþi. Probabil dupã intrarea în Uniunea
Europeanã sã ne apropiem de normalitate. Majoritatea românilor sunt
convinºi cã vor veni ºi vremuri mai bune, vremuri în care sã nu se mai
aniverseze înfrângerea noastrã pe tot cuprinsul vetrei strãmoºeºti a dacilor,
ceea ce constituie un sacrilegiu. Se rãsucesc strãbunii în morminte pentru
aceastã ruºine.
Cei care nu se socot bastarzii Romei, trebuie sã se ridice toþi ca unul ºi
prin oamenii de culturã sã cearã guvernanþilor sã schimbe în acest an 2006
aniversarea unei înfrângeri de acum 1900 de ani în anul comemorãrii a 1900
de ani de cinstire a lui Decebal ºi a 2050 de ani de la dispariþia lui Burebista.
Numai dupã acest act putem rãspunde la versul lui Eminescu „Ce-þi doresc
eu þie, dulce Românie” cu versul „La trecutu-þi mare, mare viitor”. Dupã
evenimentele din 1989, un octogenar, fost profesor de istorie, se tânguia cu
sufletul plin de obidã „ce-am dorit ºi ce-a ieºit”.
Calitatea vieþii unui popor se aflã în raport direct proporþional cu
valoarea conducãtorilor sãi. Este un truism cunoscut de mii de ani.
Candidatura celor ce aspirã la putere ar trebui acceptatã în urma unui
concurs de moralitate ºi competenþã în care proba de istorie sã fie
eliminatorie. Continuarea dialogului purtat cu venerabilul profesor nu vi-l
redau, pentru cã nu vreau sã glisez în domeniul politic. Dar în mintea mea sa nãscut ideea cã suntem categoric þara paradoxurilor celor mai uimitoare.
-în aceastã þarã s-au nãscut primii oameni ai civilizaþiei actuale
europene;
-în aceastã þarã s-a nãscut prima limbã vorbitã în Europa;
-în aceastã þarã s-a nãscut ºi prima scriere din Europa;
-din aceastã þarã au iradiat primele elemente de civilizaþie;
-aceastã þarã a fost blagoslovitã de Dumnezeu cu toate darurile de pe
pãmânt ºi, mai ales, de sub pãmânt, ºi totuºi… suntem o þarã care nu e în
stare sã asigure un nivel de trai decent pentru întreaga populaþie. Cine oare,
când ºi de ce ne-o fi condamnat la neputinþã?
Sã fie cumva blestemul dacilor?
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