CAPITOLUL 9
Concluzii
Formularea concluziilor ar trebui să fie lucrul cel mai simplu; cartea este
deja scrisă, faptele sunt deja prezentate. Urmează doar rezumarea câtorva idei‐
forță, care să scoată în evidență părțile cele mai reuşite, lăsând cititorului gustul
amar că scriitorul a ştiut tot timpul cine este criminalul, dar nu a vrut să spună.
Sugestia de mai sus este aproape complet falsă, cel puțin din perspectiva
unei cărți din perimetrul ştiințelor sociale. Dacă lectura unei cărți ne schimbă,
faptul este cu atât mai adevărat când vine vorba despre a scrie o carte. Lucrurile
pe care ai a le spune la final nu sunt tocmai echivalente cu cele pe care doreai să
le spui la început. Fără a dori o abordare ieftină a filosofiei ştiinței, dar şi fără a
insista pe detalii, trebuie subliniat că ştiința nu este referitoare la un set de date, ci
la procesul achiziționării lor. Un proces nu este totdeauna un lucru simplu, chiar
atunci când „dosarul este complet”, fiindcă datele prezentate de părți sunt
contradictorii, ca şi interesele. A judeca nu este greu fiindcă presupune efort
intelectual, ci pentru că implică responsabilități de soluționare.
Ideea generatoare a acestor concluzii a venit atunci când cartea era,
într‐adevăr, scrisă. Prin tradiție, lingvistica este cea chemată să dea răspunsurile
fundamentale în materie etnică. Am profitat de existența unui corpus de rădăcini
slave vechi pentru a încerca o cuantificare a datelor, a obține deci un răspuns, fie
şi provizoriu, la întrebarea cât de mult. Că limbile slave sunt un mix de limbi
indo‐europene – este clar de multă vreme; care este ponderea acestor elemente –
este chestiunea esențială de la care trebuie să plece oricare răspuns în tentativa de
dezlegare a procesului de formare. În consecință, cele 100 de rădăcini slave au
fost transcrise pe o foaie de calcul, consemnând analogiile etimologice şi, totodată
atribuindu‐le un punctaj de „credibilitate”. A rezultat un clasament al
elementelor linvistice care constituie baza limbilor slave.
Experimentul nostru a confirmat ceea ce ştiam cu toții, anume ponderea
decisivă a cuvintelor baltice în corpus‐ul analizat (27%). De aici încolo, însă,
ponderea următoarelor elemente nu este cea aşteptată. De exemplu, analogiile cu
limbile iranice adună cu totul 2%, ceea ce nu confirmă rolul presupus preeminent
al neamurilor iraniene (sarmați sau alani) în procesul de formare a limbii slave
primitive. Sigur, prezența unor cuvinte foarte puternice şi semnificative, în
orizontul spiritual, precum bogъ sau rajь, nu poate să nu atragă atenția; a venit
însă vremea să ne întrebăm dacă aceste cuvinte au fost împrumuturi directe, sau
prin intermediar; şi, dacă‐i aşa – care este intermediarul.
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Surpriza tabelului de sinteză este procentul remarcabil al cuvintelor de
origine germanică, respectiv 15%, ponderea acestora fiind mai mare de jumătate
din cea a cuvintelor partajate cu limbile baltice. Mai mult, dacă am lua în
considerare numai cuvintele care au analogii exclusive în zona baltică sau
germanică, raportul ar fi aproape identic, respectiv 4% pentru analogii baltice şi
3.5% analogii pentru limbile germanice.
Avem acum a ne întreba foarte serios dacă contribuția germanică este una
de adstrat, admisă până acum, sau de substrat, ceea ce, de acord, poate suna
straniu; problema riscă să fie una teoretică, câtă vreme influența germanică s‐ar fi
putut manifesta în oricare dintre momentele genezei, din orizontul culturilor
Przeworsk sau Cerneahov, adică din secolul II în sus, dar şi în secolul VIII, aşa
cum demonstrează cuvântul crai, derivat al numelui lui Carol cel Mare, dar încă
şi mai târziu, în epoca varegilor. Influențele asupra lexicului de bază pot
pătrunde şi apoi, însă o cronologie individuală nu este posibilă.
O altă surpriză este poziția a treia ocupată de analogiile în limbă română,
respectiv 13% din punctele acordate. În ciuda punctajului mare, asemănător
limbilor germanice, putem aici surprinde o diferență calitativă, fiindcă analogiile
exclusive sunt foarte puține, de valoarea a 0.5%. Cuvintele care se regăsesc şi în
română şi în limbile slave (fondul vechi de cuvinte) sunt în general termeni pan‐
europeni, fiindcă se regăsesc şi în alte grupe de limbi, precum grupul baltic,
grupul germanic, sau chiar limba armeană; circa o treime dintre termenii existenți
şi în română şi în limbile slave se găsesc şi în limbile germanice, ceea ce face
dificilă alocarea unei origini anume sau direcția exactă a împrumuturilor, fiindcă
arhaismele de origine germanică puteau intra în limba română direct, fără
intermediar slav. De asemenea, este dificil de precizat în ce direcție s‐a produs
preluarea; excepțiile sunt reprezentate de rădăcinile comune din română şi
limbile slave, pentru care s‐a stabilit un etimon tracic comun, cuvinte pentru care
putem înlătura teoria împrumutului în favoarea unui strămoş comun.
Aşa cum era de aşteptat, fondul tracic care a putut fi surprins este mic,
respectiv 3% dintre punctele de ansamblu acordate. Jumătate dintre rădăcinile
tracice identificate în limbile slave sunt identificate şi în română. O observație
totuşi necesară ar fi însă că cel puțin unele dintre cuvintele româneşti cu analogii
în limbile slave ar putea avea un etimon final tracic, deci raporturile statistice
sunt, pe mai departe, principial supuse schimbării, pe măsură ce lingviştii îşi
precizează noi poziții, teorii şi ipoteze.
Cândva pe la sfârșitul secolului al V‐lea creștin sau, mai degrabă, pe la
început de secol VI, din amalgamarea a trei idiomuri indo‐europene satem (balto‐
slav, vest‐iranic și nord‐tracic, respectiv proto‐slav A, B și C, folosind formula
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propusă de lingvistul sârb Aleksandar Loma) se încheagă relativ repede și, nu
peste mult timp, în migrație tranzitorie, un nou idiom, numit convențional proto‐
slav sau slav arhaic sau, poate mai potrivit contextului analizat, un idiom slav
pre‐expansiune. Încă într‐o fază veche, anterioară epocii migrațiilor, trebuie să fi
avut loc destul de consistente relații cu grupurile germanice iar, la o dată greu de
precizat, poate pe baza unui substrat inițial, și cu grupuri uralice, mai ales ugro‐
finice pentru ca, pe la jumătatea secolului al VI ori ceva mai devreme, să înceapă
și legături destul de strânse cu populația romanizată (sau protoromânească).
Început într‐un areal localizabil la nord de Nistrul superior, din acest
nucleu slav arhaic originar încep să se desprindă gradual grupurile slave ce
încep să fie atestate pe la jumătatea secolului al VI‐lea în Imperiul Bizantin, mai
ales sub numele de sclaveni, sclavini, apoi și sclavi, alături de anti, considerați şi ei
o populație înrudită cu sclavenii, dar și sub un numele semi‐legendar venethi – cu
mare probabilitate alt grup decât veneții celtici ce au dat numele Veneției de
astăzi.
Doar aparent avem de‐a face cu un grup etnic „ivit ca din pământ”, fără
preistorie, fără istorie timpurie. Nucleul slav arhaic, constituit de elemente așa‐
numit balto‐slave dar și cu influențe vest‐iranice și nord‐trace, arată o structură
indo‐europeană conservatoare, apropiată de latină, de greacă, de vechea indiană,
păstrată – deși cu numeroase simplificări, mai mult sau mai puțin importante –
până în limbile slave moderne: idiomuri de tip sintetic, cu flexiune nominală
bogată (6‐7 cazuri), cu dezvoltarea opoziției aspectuale imperfectiv–perfectiv în
sfera verbală (ca inovație specifică, încă nefinalizată în vremea primelor texte
slave de după anul 860), dar și cu idiomuri ce au suferit o semnificativă influență
romanică – bulgara și macedoneana – care simplifică radical flexiunea nominală,
păstrând însă o bogată flexiune verbală, asemeni limbilor romanice.
În ciuda unor păreri larg răspândite, slava nu a exercitat o „masivă
influență asupra limbii române încă de timpuriu”, nici măcar una cât de cât
semnificativă, înainte de secolul al XII‐lea când, într‐adevăr, influența slavă
asupra românei devine nu numai semnificativă, ci chiar atinge unele domenii
importante, mai ales de organizare ecleziastică, dar ținând și de alte sfere ale
culturii și ale civilizației acelor timpuri. Nu se verifică, la o cercetare atentă și
serioasă, nici ipoteza că ar fi existat câteva elemente slave (foarte) vechi,
împrumutate de română „imediat după expansiunea slavă, adică prin secolele
VI–VII”. Acele așa‐zis „slavisme vechi” (stăpân, jupân, sută, gard etc.) sunt fie
elemente de substrat (tracisme) – dacă nu toate, în orice caz aproape toate 1 , fie

1

Asta pentru a fi concesivi. După părerea noastră (S.P.), pe care ne‐o asumăm integral și fără
ezitări, noi credem că toate acele așa‐zis slavisme vechi ale limbii române sunt tracisme, fără
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elemente intrate în latinitatea postclasică răsăriteană, de multe ori fără a li se
putea trasa originea absolută: trъgъ/târg, bordei/bordello, pită/pizza etc. Unele vor fi
fost integrate romanității, mai ales romanității răsăritene, din iliră, altele din
idiomuri celtice, altele din tracă, altele din idiomuri neidentificabile azi.
Consecințele nu sunt lipsite de importanță ba, am spune, consecințele unei
asemenea aserțiuni pot fi considerate, uneori cel puțin, inconfortabile. Aceste
influențe slave asupra limbii române există, numai că sunt considerabil mai târzii
și, pe ansamblu, relațiile româno‐slave oferă situații de analiză și de studiu mult
mai complexe decât a părut la un moment dat. Pe de altă parte, tendința actuală a
lingvisticii româneşti de a împinge momentul în care creşte influența graiurilor
slave asupra limbii române spre zorii organizării statale din teritoriile
extracarpatice ar trebui pusă în concordanță cu conjuncturi istorice greu de ocolit,
precum mulțimea remarcabilă a hidronimelor slave din Transilvania; achiziția
acestora poate fi explicată numai într‐un context care premerge cuceririi maghiare,
deci anterior secolelor X‐XI.
Am încercat să arătăm, și în acest volum, că numai clarificarea problemelor
complexe legate de influența substraturilor în sud‐estul european și în Europa, în
general, va putea conduce la clarificarea problemelor legate de etnogeneză, fie că
este vorba de etnogeneza slavilor ori a altor grupe etnice ale acelui mileniu
convulsionat – primul mileniu al erei creștine. Ni s‐a părut util să evidențiem că,
în esență, etnogeneza slavilor nu are nimic senzațional ori spectaculos, că
senzaționalul și spectaculosul reflectă, mai totdeauna, ignoranța noastră. Nu ne
putem face iluzia că datele prezentate aici reprezintă ultimul cuvânt în domeniu.
Avem doar speranța că am adus argumente în sensul clarificării unor locuri
anterior obscure.
Sperăm, de asemenea, că prezentarea paralelă a datelor lingvistice și
istorico‐arheologice arată că avem, efectiv, o completare reciprocă de informații,
că dialogul arheologilor și al istoricilor, pe de o parte, și al lingviștilor, pe de altă
parte, produce convergență; chiar şi atunci când punctele de vedere sunt
divergente, acest dialog este util, fiindcă sunt astfel identificate carențele
explicative, lucruri de lămurit, fie şi într‐un viitor nedefinit. Dacă dialogul, în
general, este necesar – fiind definitoriu ființei umane –, atunci cu atât mai mult
dialogul interdisciplinar, atunci când sperăm la un progres al cunoaşterii. Sigur,
nu ne putem face iluzia că vom ști totul și toate, dar ni se pare evident că suntem
deja pe un teren mai ferm, cu mai puține enigme și mai puține neclarități, chiar
dacă, așa cum spuneam, concluziile noastre se opun majorității ipotezelor
vehiculate de‐a lungul a mai multe decenii: nu, româna nu a avut o masivă
excepție. De altfel, acesta este și sensul formulării din Mihăilă 1971 și 1973, deși mai elegant
decât scriem noi aici.
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influență slavă în primele secole ale expansiunii. Din contră, atât o fază tardivă a
limbii trace, ce încă se mai vorbea – nu ne mai putem îndoi acum – prin secolele
V–VI p. Chr., cât și protoromâna vor fi influențat mult acel idiom protoslav în
formare. Așa cum bine observa Giuliano Bonfante încă din anul 1966, este
probabil că tendința spre silabele deschise din slava arhaică se datorează
influenței protoromânești, după cum tot acestei influenței se datorează unii
termeni esențiali de organizare socială, de exemplu boier; iar limbii traco‐dacice i
se datorează și o altă serie de termeni administrativi și juridici precum županъ
(jupân) și stopanъ (stăpân). Dar lista ar fi prea lungă pentru niște concluzii.
O problemă asociată slavizării Balcanilor este etnogeneza albanezilor. În
acel conglomerat sclaven multietnic, vor fi fost și strămoșii albanezilor, poate, mai
corect spus, acea componentă mai nordică, de origine tracică – probabil carpică,
mai puțin probabil traci supraviețuitori din Stara Planina, cum cred tracologii
bulgari. Mânați de vântul migrațiilor, poate premergând grupurilor slave
propriu‐zise, poate folosiți drept călăuze, ca unii care cunoșteau mai bine
realitățile imperiale, s‐au așezat în zona muntoasă a Albaniei de azi, alături de
grupurile slave propriu‐zise, dar nu împreună cu ele, căci ar fi fost asimilați de
mult. Nu numai că nu au fost asimilați, dar – preluând civilizația locală iliră
romanizată și amestecându‐se cu indigenii – au condus spre formarea unui nou
grup etnic, shqip, ‐ ë, Shqipar, etnonim ce vine tot din vechimea acelui sclavus,
sclavi de secol VI 2 , după cum tot de acolo vine și șchiau, șchei. Trebuie să fi fost un
lung și mocnit conflict între acele grupuri tracice și grupurile slave, conflict
perpetuat peste secole, până astăzi. În acele zone izolate și sălbatice, departe de
civilizația bizantină (deși aproape, în termeni geografici), timpul s‐a scurs altfel,
păstrând mai mult din cruzimea acelor secole de început.
Modelul etnogenetic propus de Florin Curta a produs nedumerire, când nu
stupoare. El aduce teritoriul de origine al slavilor la Dunărea de Jos, supărând şi
arheologia română, şi pe cea slavă. Totuşi, propunerea este cea mai aproape de
termenii izvoarelor scrise ale epocii, care vorbesc despre slavi ca despre nişte
riverani dunăreni. Pe de altă parte, atrage atenția Curta, nu vorbim despre slavi,
ci despre sclaveni, care nu ar fi chiar o descriere după natură, ci un produs al
diplomației bizantine, care trebuia să dea un nume acelei categorii de barbari
intratabili, unici în felul lor. Sclaveni au trăit însă şi la Dunărea mijlocie, după
cum atestă şi izvoarele istorice, cel puțin pentru ultimul deceniu al veacului VI,
2

Vladimir Orel (1998, 434) este foarte aproape de explicarea corectă a etnonimului shqipe, adj.
shqip,‐ë. De altfel, multe dintre explicațiile sale etimologice sunt cel puțin discutabile, aproape
totdeauna când vorbește, depășit de fapte, de „împrumuturile albaneze ale românei”. Dar nu
numai.
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iar mai recent şi arheologia 3 , iar numărul lor mare, considerat după structura
etnică a prizonierilor lui Priscus, poate justifica ideea că o limbă slavă incipientă
ar fi fost folosită în Avaria drept lingua franca 4 . Ideea unei limbi comune, într‐un
imperiu multietnic precum cel avar, este nu numai plauzibilă, dar ar explica
oarecum şi expansiunea foarte rapidă a vorbitorilor de limbă slavă, în veacul VII.
Totuşi, teoria lui Curta nu este fără probleme. Aşezările analizate de el
drept sclavene nu corespund cu totul descrierii izvoarelor bizantine. Satele
respective nu sunt deloc „răsfirate”, ci chiar foarte grupate; lipsesc numeroasele
gropi de bucate care ar trebui să descrie o societate agrară înfloritoare, pretextul
folosit adesea de comandanții romani când dădeau ghes trupelor să treacă
Dunărea. În aşezările respective cam jumătate din ceramică este realizată la roata
olarului, în bună tradiție romană, în condițiile în care Dunărea era „sigilată”, iar
contactul şi schimbul cultural este presupus la un nivel foarte modest, iar
ceramica lucrată la roată nu este de întâlnit nicăieri în barbaricum, dincoace de Elba.
În fine, în aceleaşi aşezări se purtau cruciulițe de metal, dar se şi fabricau astfel de
cruciulițe, şi există vreo 50 de vase decorate cu cruci, înainte de ardere, găsite în
circa 30 de localități diferite, foarte probabil folosite în cult, indicii suficient de
solide că acea populație era creştină, statut incompatibil cu uzul noțiunii de
„barbar” în veacul VI (era sinonim cu „păgân”).
Arheologia ultimei jumătăți de veac distinge, în Câmpia Română, două
zone distincte, complet separate: zona de la est de Bucureşti, în care nu există
aşezări, dar există tezaure monetare; este şi zona în care se găsesc două dintre
cele trei vaduri majore ale Dunării inferioare (Durostorum‐Silistra şi Carsium‐
Hârşova); la nordul acestei zone se află şi singura necropolă veritabilă din zona
Dunării inferioare, cea de la Sărata‐Monteoru, de bună factură slavă 5 . Există apoi
zona centrală şi de est a Munteniei, în care se concentrează câteva zeci de aşezări,
dar în care nu există nicio necropolă şi niciun tezaur.
Care ar fi sursa nepotrivirilor? De ce ne spun istoricii bizantini că satele
sclavene sunt pline de bucate ascunse de ochii duşmanilor, în gropi? Despre
Procopius ştim sigur că nu a călcat în preajma Dunării. El a participat însă la
nesfârşitele războaie italiene, alături de războinici sclaveni, ale căror deprinderi
marțiale le‐a văzut cu ochii lui. S‐a comentat îndelung faptul că aşa‐numitul
excurs etnografic al lui Procopius nu poate avea alte surse decât interviuri luate
militarilor „romani” de pe frontul italian. Ei bine, dacă în percepție bizantină

3

Teodor E. 2009.

4

Curta 2006, 299.

5

Singura „excepție” ar fi „necropola” de la Cândeşti‐Vrancea, compusă din trei morminte de
incinerație „în urne de lut sau în gropi simple” (Teodor D. 1997, 63).
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sclavenii locuiau pe malurile Dunării este pentru că oricine trecea Dunărea se
expunea armelor sclavene; cei numiți astfel puteau însă locui chiar departe de
malurile fluviului. Cele mai apropiate aşezări contemporane care corespund
descrierii se află la cca 300 km nord de gurile Dunării, în Bucovina şi Basarabia de
nord.
Strategikon, un tratat militar scris la sfârşitul veacului VI şi creditat ca o
sursă de încredere, repetă informația cu satele sclavene pline de mâncare. Poate
că am fi dispuşi să credem, dacă nu am bănui intenții vinovate. Chestiunea
bogăției sclavene (contrazisă flagrant de toată arheologia, mai ales când vine
vorba despre metale prețioase!) devenise loc comun, datorită celebrului
Procopius. Mai mult, problema iernării la nordul fluviului era deja subiect de
dezbatere cel puțin din deceniul IV al veacului VI, atunci când mărețul Iustinian
amenințase hoții din armată că îi dislocă la nordul Dunării, ca măsură de
pedeapsă alternativă la moarte. Îl ultimul deceniu al veacului, atunci când
probabil Strategikon se scria, ordinul de trecere al fluviului a fost dat de mai multe
ori şi de mai multe ori revocat; ultima dată a provocat moartea unui împărat; iar
revolta soldaților putea fi provocată nu numai de frică, ci şi de foame. O altă
sursă militară contemporană, jurnalul militar pe care l‐a urmat Theophylact
Simocatta în redactarea istoriilor sale, în care se povestesc campaniile nord‐
dunărene ale lui Priscus şi Petru, este chiar un text descriptiv tactic, nu un
manual cu manevre de câmp. Ei bine, Jurnalul de front folosit de Simocatta
aminteşte, între bunurile sclavenilor, de numeroasele canoe, pe care chiar romanii
le‐ar fi folosit să‐şi surprindă duşmanul, dar şi de băutura jefuită de soldații lui
Priscus de la sclavenii omorâți, cu care au şi uitat de necazuri o jumătate de
noapte; dar Jurnalul nu ne spune, nici măcar în treacăt, că trupele ar fi găsit de
mâncare.
Despre acuratețea acestor rapoarte militare, în interpretarea unor realități
sociale, să ne fie permis să ne îndoim. Un alt episod povestit de Simocatta este un
bun exemplu. Era în zilele eroice când trupa lui Priscus făcea isprăvi la Tisa
inferioară, în plin teritoriu avar. Atunci au surprins trupele bizantine trei sate
gepide, care erau în sărbătoare, şi le‐au măcelărit. Ce fel de sărbătoare? Jurnalul
militar nu spune, fiindcă nu conta. Gepizii erau însă creştini de vreun secol, iar
sărbătoarea nu putea fi decât creştină (fie şi schizmatică). A contat asta pentru
trupele creştine? Vezi bine că nu... Ne putem aştepta deci, de la redactorii unor
astfel de rapoarte militare, la detalii de genul cruciulițelor pectorale sau a vaselor
sfințite? Nici vorbă. Jurnalele militare sunt în schimb pline de lucruri suspecte,
între care lunga plimbare prin deşertul din preajma Ilivakiei, unde trupa era
deshidratată şi disperată. Este doar o jalnică scuză pentru înfrângere; nu există un
asemenea deşert în Muntenia. Canoe şi deşert sunt două noțiuni care nu se
asortează, fiindcă nu suntem în delta Nilului.
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Ceea ce rândurile de mai sus doresc să spună este că dependența de
izvoare literare poate cauza grave probleme de sănătate istorică. Florin Curta are
dreptate, în esență, spunând că sclavenii sunt un produs bizantin de cabinet şi că
ar mai fi de aşteptat vreo câteva veacuri până când aceste populații să se
autoidentifice drept slaviani (în Cronica lui Nestor). Populațiile numite de bizantini
sclaveni pot fi, desigur, printre cele care au premers, într‐un fel sau altul, slavilor
de mai târziu; însă ele nu sunt slavii. Aceasta este esența teoriei Curta, iar
supărarea specialiştilor pare mai degrabă bazată pe neînțelegere decât pe
dezacord.
Rămân însă de soluționat numeroase probleme. Pretenția arheologiei slave
de a considera Muntenia între teritoriile de baştină ale slavilor, fie şi de generația
a doua, pare a intra în coliziune directă cu cea mai mare parte a şcolii româneşti
de arheologie, care consideră cultura Ipoteşti‐Cândeşti un fenomen autohton. Nu
e chiar aşa, decât dacă polemica ar fi un scop în sine. Pretențiile arheologiei slave
se bazează pe o lectură romantică a surselor bizantine, dar şi pe o înțelegere
superficială a arheologiei româneşti, probabil datorită barierei lingvistice. Pe de
altă parte, pretențiile arheologiei româneşti pe linia autohtonismului au la bază o
ideologie națională confuză, care adoră tracismul, dar vrea să demonstreze
romanizarea; locul slavilor în proces nu putea fi decât unul modest, pe măsura
culturii materiale sărăcăcioase a „migratorilor”. Printre cele mai otrăvitoare
concepte se numără „statornicia”, caracterul sedentar al populației „romanice”,
prin opoziție cu „migratorii”. O analiză lucidă a aşezărilor din Câmpia Română
conduce la concluzia că erau vetre de locuire de foarte scurtă durată, de
maximum 10 ani, dar probabil mult mai puțin. O analiză demografică în baza
strict a acestor aşezări ar conduce la încheieri catastrofale: această populație nu
putea trimite peste Dunăre nici 500 de bărbați, darmite 5000 sau mai mult.
Arheologii ar trebui să se resemneze cu ideea că ceea ce pot cerceta, prin
metodele lor, nu reprezintă decât o mică parte din ceea ce va fi fost; că lipseşte cu
totul arheologia montană, şi nu are cum să fie bine, creând impresia că unele
lucruri apar din senin (sau din... migrație), sau dispar în neant. Cerbicia
arheologiei slave de a considera că sclaveni ar fi cei din bordeiele bucovinene –
este la fel de păguboasă, fiindcă sclavenii lui Ardagast şi Piragast refuză să apară,
iar puhoaiele slave din Balcani au fost cu siguranță teleportate de pe Pripiat,
fiindcă altă explicație nu mai există... Ba da. Doar că acele explicații nu sunt cele
pe care colegii arheologi ar fi dispuşi să le accepte. Dacă tot vorbim despre „epoca
migrațiilor” ar trebui să înțelegem că o populație care „roieşte” nu se îngroapă în
bordeie, iar profilul fundamental este cel de populație nomadă, nu agricolă. Nu
este, desigur, un nomadism de format asiatic, tradițional, cu o economie şi un stil
de luptă nomad; este un nomadism de tranziție, cu o economie amestecată, în care
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însă principalul sector de „producție” era jaful. Nu o fi „politic corect”, dar pare
corect faptic.
Hiaturile despre care vorbim, analizând arheologia munteană, la diverse
paliere (absența aşezărilor de secol V, absența necropolelor, etc), nu sunt însă
specifice doar Munteniei. Golurile documentare trec Dunărea, acolo unde ar
trebui să găsim slavii ce au răpus Imperiul, însă aşezările şi necropolele lor din
prima jumătate a veacului VII refuză să apară. O cultură slavă timpurie prebulgară
nu prea există, dacă există 6 . Doar invazia migratorilor bulgari pare a schimba
lucrurile; după 680 Bulgaria de nord‐est se populează brusc şi bicolor, frecvența
monumentelor arheologice de la granița veacurilor VII‐VIII părând remarcabilă.
Situația poate fi interpretată în sensul că turanicii i‐au obligat pe supuşii lor să se
aşeze, pentru a fi mai uşor de controlat, dar şi de exploatat; în acelaşi timp,
apariția noii puteri de la Dunărea de Jos a creat şi condițiile de securitate necesare
sedentarizării. E paradoxal, de acord, dar nu imposibil, ca tocmai „migratorii” să
fi fost factorul determinant al sedentarizării. După veacuri de nelinişte, la
Dunărea de Jos exista un singur stăpânitor. Puterea bulgară pune capăt acestui
nomadism de tranziție, dar strict în zonele dominate de primul țarat, fiindcă
păstorii vlahi, refugiați spre sudul peninsulei, aveau să rămână credincioşi unui
stil de viață care le asigurase supraviețuirea. În acest fel au şi intrat în conştiința
colectivă a Balcanilor.
Mobilitatea sporită a unei populații în „roire” poate fi responsabilă pentru
unele anomalii arheologice, precum absența necropolelor (inclusiv în multe
teritorii din Europa nord‐estică) din zone altminteri locuite. Este vorba despre
populații ale căror tradiții funerare erau legate de incinerație; populații care,
dintr‐un motiv sau altul, îşi schimbă sălaşul des, care nu mai au probabil „locuri
sfinte” sau nu mai locuiesc în preajma lor şi pentru care cultul strămoşilor ar
trebui legat de fetişuri portabile, nu de pământ. Motivația unor astfel de populații
de a mai constitui „necropole” este greu de argumentat. De altfel, cele mai multe
dintre necropolele cunoscute pentru secolele VI‐VII sunt foarte mici, în jur de 20
de morminte, ceea ce, în esență, vorbeşte tot despre durate de funcționare foarte
mici ale aşezărilor.
Arheologia nu ne poate duce mult mai departe de atât. Cel puțin
deocamdată. De aici şi necesitatea unor studii interdisciplinare. Analiza
elementelor de credință păgână slavă ne‐a produs surpriza de a descoperi, în
chiar nucleul de bază, pe Volos şi pe admiratorii lui, volohii; surpriză – câtă vreme
Cronica lui Nestor nu numai că nu‐i enumeră pe volohi între neamurile slave, dar
chiar îi aminteşte între duşmanii slavilor de la Dunărea mijlocie. Nestor vorbea
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Koleva 1992; Curta 2006, 203‐204; Teodor 2005b, 234.
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însă, probabil, cam din auzite, despre evenimente petrecute cu mai mult de două
sute de ani mai devreme, şi nici Volos nu mai era de actualitate, de peste un veac,
aşa că ar fi greu să‐l acuzăm de incoerență. Lucrurile deja „nu se mai vedeau”. Că
aceşti volohi erau sau nu „români” este probabil dependent de cum definim
românismul, iar aceasta dintr‐un unghi de vedere slav. Volohii erau, ca şi velşii
pentru saxoni, nişte străini alături de care însă au trăit, în condiții mult mai
cordiale decât saxonii şi velşii, şi ale căror credințe, obiceiuri şi cuvinte le‐au
asimilat. Fiindcă este destul de greu de imaginat o populație romanizată la
nordul Carpaților nordici, ar fi mai rezonabil să credem că erau daci liberi, fie şi
într‐un vechi amestec cu celți sau germanici, care nu au lipsit în zonă.
Analiza principalelor personaje ale basmelor româneşti relevă o lume
clivată, împărțită între buni şi răi, adică Feți‐Frumoşi latinofoni şi Zmei nordici. La
mijloc – Ileana Cosânzeana, zâna tracilor, care este tocmai terenul de dispută.
Povestită astfel, ființa națională românească pare un produs al ostilității în fața
străinului; o teamă convertită în credința că lucrurile frumoase şi bune ar putea
asigura izbăvirea. Aici se închide cercul şi ne întoarcem la arheologie. Cruciulițele
de bronz purtate la piept sau vasele ceramice pe care erau desenate cruci cu
degetul sunt contemporane cu gloatele sclavene care speriau Balcanii. Românii se
definesc nu ca urmaşi ai Romei, cum s‐a tot spus, ci ca creştini – Romani – prin
contrast cu acele ființe sălbatice şi feroce, puternice ca ursul şi necruțătoare ca
fiarele pădurii. Iar visul oricărui copil este să devină Făt‐Frumos. Amestecul de
teme creştine şi păgâne nu este deloc o problemă; este chiar definiția
creştinismului popular.
Pe dos, dar în acelaşi fel, identitatea sclavenă se constituie din ură şi prin
diferență față de tot ce este roman, inclusiv creştin. Sclavenii au fost spaima
imperiului romano‐bizantin, iar orgoliul de a te numi spaimă este probabil un
motiv suficient de a trăi. Vor fi necesare trei veacuri pentru a face uitate aceste
resorturi inițiale, pentru a împărtăşi valorile creştine, mai mult de nevoie decât
din convingere. Adevărata identitate slavă este însă cea obținută după conversie,
care a dat societății slave consistență, reguli şi necesara respectabilitate, un profil
cultural distinct şi respectat. Acesta este motivul pentru care slavii timpurii nu
sunt tocmai slavii la care ne gândim noi.
„Au avut vechii slavi o mitologie?”, mai exact „au avut ei o mitologie în
sensul specific al termenului, o mitologie asemeni grecilor sau romanilor?” .
Răspunsul pare a fi simplu: nu, un asemenea sistem mitologic nu au avut
sau, în orice caz, nu îl mai putem reconstitui astăzi. Este drept că termenul
mitologie, mitologic este adesea folosit inconsecvent, nu numai cu referire la
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mitologia vechilor slavi. Aceeași întrebare s‐ar putea pune, spre exemplu, cu
referire la „mitologia românilor” ori la „mitologia francezilor” etc.
Așa cum am arătat mai sus, limba slavă arhaică (sau „primitivă”) s‐a
constituit pe un fond balto‐slav sudic, cu elemente vest‐iranice, nord‐trace
(traco‐dacice) și germanice, cărora ulterior li s‐au adăugat elemente vechi
românești (mai ales în limbile slave de sud). Mai târziu, noile grupuri slave
creștinate au interferat permanent cu alte culturi și au fost influențate de acestea.
Nu altfel este tabloul divinităților slave și, în general, cuvintele din sfera
sacrului: acestea confirmă cele spuse mai sus, în capitolul dedicat analizei
etimologice. Câteva forme sunt slave, deoarece numele și semnificația lor pot fi
„traduse” prin termeni uzuali și în limbile slave moderne deși, uneori,
interferența lingvistică și etimologia populară pot conduce spre false etimologii și,
implicit, spre false interpretări. Sunt apoi termeni care atestă o destul de clară
influență iranică, cum ar fi bogъ și rajь, detaliu extrem de important în înțelegerea
etnogenezei slave, deoarece aceștia sunt termeni ce aparțin vocabularului sacru,
nu termeni comerciali ce pot migra ușor prin negustori și prin călători. În sfârșit,
după marea migrație slavă și după consolidarea statelor slave medievale, fiecare
grup slav a interacționat cu alte grupuri etnice, iar sfera sacrului nu putea face
excepție. Astfel se explică, de exemplu, mai marea influență românească în
limbile slave de sud, nefiind exclusă și o influență directă a limbii trace asupra
primelor grupuri de slavi stabiliți la sud de Dunăre, teorie tot mai frecvent
susținută de cercetătorii bulgari. De atlfel, în Bulgaria tendința din ultimul timp
este de a reconsidera cultura bulgară ca având două valențe: una veche slavă, iar
o alta străveche tracică. În ultimele decenii, cercetătorii bulgari au analizat relativ
frecvent problema moștenirii tracilor în Bulgaria și influența sa asupra limbii
bulgare și asupra altor limbi sud‐est europene, preponderent româna și albaneza.
Deocamdată, nu putem trage concluzii ferme, dar ni se pare important a sublinia,
încă o dată, că influența substratului tracic asupra sud‐estului european trebuie
să fi fost considerabilă7 , fapt reflectat și în lexicul sacru.
Cert este că o tradiție „mitologică” autentică și directă, dinspre vechile
tradiții slave spre tradițiile noilor grupuri slave moderne, nu este atestată. Nu
trebuie să confundăm un anume sistem mitologic și/sau religios cu unele tradiții
populare, chiar dacă unele dintre aceste tradiții pot reprezenta relicte ale unui
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În Bulgaria, s‐au publicat numeroase lucrări dedicate influenței tracice în sud‐estul european.
Vezi, de exemplu, Dimitrov 1994; Duridanov (numeroase studii și lucrări, vezi referințele
bibliografice); Fol (inclusiv ca editor al lucrărilor Congresului de Tracologie de la
Sofia‐Jambol, sepembrie 2000); Georgiev (numeroase lucrări, mai ales 1971 și ca editor
principal al dicționarului etimologic al limbii bulgare; v. BER); Tăpkova‐Zaimova 1962 și
1972 etc. Discuții ample am făcut, despre acest subiect, în Paliga 2006b și 2006c.
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străvechi sistem. Din complexa mitologie greacă a antichității grecii moderni au
păstrat elemente de tradiție populară, nu sistemul în sine. Același lucru îl putem
afirma despre italieni în raport cu mitologia latină. Pe de altă parte, un studiu
aprofundat al credințelor locale asupra sfinților creştini conduce mai degrabă la
concluzia supraviețuirii preistoriei între pereții catedralelor, decât la încheierea că
8
antichitatea a fost pur şi simplu uitată .
Astăzi, nu putem reconstitui un panteon slav în sensul panteonului grec și
roman. Datele sunt prea sumare și este puțin probabil ca viitorul să aducă dovezi
spectaculoase în acest sens. Este însă perfect normal și plauzibil să încercăm
reconstituirea unui sistem sacru al vechilor slavi bazat pe principiile tradițiilor
indo‐europene cunoscute. Deși asemenea încercări sunt întemeiate, evident, pe
extrapolarea unor date din alte orizonturi culturale, în lumea vechilor slavi,
asemenea reconstituiri se bazează pe datele comparate ale altor discipline, iar
plauzibilitatea este relativ ridicată. O asemenea abordare este citată de Beranová
(1988, 233): legendarii Přemysl și Libuše din tradiția cehilor ar fi fost, de fapt,
două divinități, iar nunta lor simboliza – în fapt – cultul fertilității pământului.
Noi vedem aici, mai degrabă, tendința re‐mitologizării trecutului, începută în sec.
al XIX‐lea. De altfel, tot atunci s‐a remitologizat și trecutul celtic, iar – în alt plan –
falsurile de artefacte etrusce erau la modă. Tendința falsificării trecutului, în
conformitate cu moda și cu gusturile secolului al XIX‐lea, era răspândită în toată
Europa, ca atare și tendințele re‐mitologizării credințelor slave trebuie înțelese în
acest context, cu reverberații până azi.
Dacă ar fi să schițăm în câteva cuvinte ansamblul credințelor vechilor slavi,
atunci putem reconstitui o lume arhaică, axată pe cultul focului ipostaziat ca focul
de pe cer (fulgerul și consecința sa, tunetul), focul din vatră (focul preparării pâinii
și al hranei în general), focul metalurgic (procesarea metalelor), cu siguranță și alte
ipostaze ale focului azi necunoscute ori greu reconstituibile (cum ar focul
incinerant, focul purificator). Dacă adăugăm detaliul că slavii își ardeau (incinerau)
morții și, probabil, sacrificau fie o sclavă, fie o soție a decedatului, avem tabloul
unei societăți arhaice autentice, în bună tradiție indo‐europeană, când – la
moartea stăpânului casei – cel puțin una dintre femeile acestuia era sacrificată.
Cum poligamia era uzuală în acele timpuri, iată cum cercetarea arheologică,
cercetarea lingvistică și alte tipuri de cercetări comparate îi plasează pe vechii
slavi în lumina firească a unei societăți tradiționale de tip arhaic, aflată deja în
disoluție când primele texte ne dau informații despre slavi și despre concepțiile
lor. După anul 860, o dată cu traducerea Bibliei și cu răspândirea graduală a
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Exemplul lui Sf. Gheorghe, cel mai important sfânt militar, este poate cel mai la îndemână; el
preia tradiția eroilor cavaleri, care precede cu mai multe veacuri creştinismul, la Dunărea de
Jos, iconografia antică păgână şi medievală creştină fiind extrem de asemănătoare.
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creștinismului, această lume se transformă rapid într‐o lume a societății
medievale tipice, unde noua religie dominantă coabitează cu vechile tradiții, iar
vechiul reușește să supraviețuiască până azi în concepțiile uzuale despre zâne,
demoni și vârcolaci, metamorfozând și reîntruchipând străvechile spaime ale
omului în fața naturii dezlănțuite și a cosmosului de necuprins cu mintea
omenească. Căci credințele, mitologia și religiile nu reflectă altceva decât
strădania omului de a înțelege și de a controla – eventual chiar a influența –
uriașele forțe ale universului, iar sistemul credințelor religioase ale vechilor slavi
reflectă – pe cât putem interpreta și înțelege astăzi – felul cum acei oameni
percepeau cosmosul și puterile aferente.
Pentru a conclude şi acest aspect, sistemul credințelor religoase pre‐creştine
ale slavilor vechi, atât cât poate fi reconstituit, nu este prin nimic deosebit, sau
disonant, comparativ cu ceea ce ştim despre credințele altor popoare europene.
Concluzia este importantă pentru a atenua din alteritatea pe care o sugerează
studiul izvoarelor scrise timpurii, care reflectă nimic altceva decât opinia unor
scriitori formați în alte culturi, alteritate care poate fi susținută, aproape în egală
măsură, de studiul culturilor arheologice, în rândul cărora culturile slave timpurii
se detaşează printr‐o austeritate unică.
Probabil nu am răspuns încă explicit la întrebarea care îi frământă cel mai
mult pe istorici: este apariția slavilor un fenomen pe care îl datorăm marilor
migrații? Răspunsul este „da”, însă avem nevoie de câteva nuanțe fundamentale:
marile migrații – pe care nu proto‐slavii le‐au provocat, ci goții şi hunii – au creat
condițiile pentru ca etnia slavilor să apară; presiunile asupra graniței romane –
pentru care sclavenii sunt vinovați, dar nu singurii vinovați – au sugerat lui
Iustinian acea nefericită măsură a „sigilării” Dunării, cu rezultate acceptabile pe
termen scurt, dar dezastruoase pe termen lung, fiindcă presiunea a devenit
teribilă; imperiul nomad al avarilor – şi el parte a marilor migrații – a creat nevoia
unei limbi de comunicare, explicată de unii în termenii unei lingua franca, de alții
drept o „limbă creolă” 9 , adică un mix spontan şi ireversibil, în care rezultatul nu
mai are decât o asemănare distantă față de elementele native, precum o reacție
chimică generatoare a unei substanțe principial noi. În vâltoarea unei epoci în care
războiul a fost regula, iar pacea doar un time‐out, identificările etnice aveau mult
de a face cu supraviețuirea, fie că vorbim despre dăinuirea prestigiului unor
căpetenii locale, capabile de a‐şi conduce tovarăşii în raiduri de pradă, fie că
vorbim despre supraviețuirea unor populații lipsite de apărare. Politica de
prestigiu se marca prin însemne ale puterii, precum fibulele, fie prin ritualuri
funerare specifice, sau prin sărbători păgâne fastuoase. În fața agresiunii – cei fără
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Barford 2001, 34.
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de putere se apărau prin credință, prin simboluri generatoare de speranță, şi se
identificau cu ele.
Vechile teorii arheologice, care postulau migrația slavă în baza studiului
ceramicii, nu se mai susțin astăzi; din contră, studiul aprofundat al ceramicii
sugerează mai degrabă specificitate regională, deci elemente de continuitate în
practicile meşteşugăreşti, decât forme şi elemente decorative care să fi fost
„distribuite” prin vehicolul migrației (deşi acestea nu lipsesc!). Aceste observații
pur arheologice trebuie însă asezonate cu judecăți mai degrabă antropologice, în
virtutea cărora între activitățile războinice şi cele meşteşugăreşti nu există o
relație nemijlocită şi că, în consecință, producția ceramică este irelevantă în
context. Sigur este doar că imaginea idilică a „slavului blajin”, care merge în
urma căruței plină cu femei, copii şi bătrâni, alături de „cățel şi purcel”, nu se
poate documenta 10 . „Migratorii”, câți vor fi fost, par mai degrabă grupuri mici de
aventurieri, plecați după pradă şi rămaşi prin locuri străine, noile „entități etnice”
fiind mai degrabă rezultatul unor expediente. De altfel, o astfel de imagine idilică,
similară pionierilor care au cucerit Vestul Sălbatic, nu răzbate din izvoarele scrise;
se povesteşte despre „sate” şi „gropi de bucate”, dar din aceste sate lipsesc şi
copiii, şi femeile, şi bătrânii. Primele aşezări umane care par să merite acest nume
sunt legate de evenimente din preajma Salonicului, spre finalul sec. VII, dar nu
ştim nimic despre cum s‐a constituit acele comunități. În zonă, astăzi, singura
minoritate notabilă sunt aromânii.
Teritoriile de la Dunărea de Jos pot fi considerate capitale pentru apariția
slavilor, aşa cum deja Florin Curta a afirmat. Purtând discuția prin prisma
izvoarelor scrise – nici nu poate fi altfel. Numele sclavenilor este pomenit prima
oară în legătură cu evenimente din această zonă geografică şi nici nu trebui
folosit pentru alți „slavi” decât prin extrapolare (cu excepția slavilor din
Pannonia, şi aceia cu un profil arheologic jumătate romanizat...). Identitatea
războinică şi „democratică” a sclavenilor, aşa cum este ilustrată de sursele
timpurii, este definitorie pentru primul veac de istorie „slavă”. Procesul
etnogenetic al slavilor se desfăşoară însă pe suprafețe mult mai largi, iar
diversitatea zeilor cunoscuți de slavii de vest, prin comparație cu slavii de est,
oferă doar o sugestie a diversității acelor populații numite, din comoditate şi
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Cu o excepție notabilă: Theophylact Simocatta VII, 2‐5, cu o secvență tipică de „migrație” cu
fortificație de care (de tradiție sarmatică), în care sunt adăpostiți „pruncii şi femeile”. Curios,
barbarii sunt descrişi, la începutul pasajului, drept „sclavini”, dar ceva mai jos sunt numiți
„geți”, cu explicația că ar fi numele vechi al acelor barbari. Evenimentul se petrecea în 595, în
sudul Sciției Mici, imediat la sud de frontiera româno‐bulgară din zilele noastre. Mai trebuie
făcută precizarea că echivalența „geți‐goți” era una tipică în epocă, cea „geți‐gepizi” poate fi
şi ea argumentată, dar „geți‐sclaveni” este încă una la care avem de reflectat.
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necunoaştere – „slavi”. Aşa cum arătam şi mai devreme, adevărata identitate
slavă a fost însă dobândită numai odată cu Biblia lui Chiril şi Metodiu.
Finalizăm cartea în împrejurările create de contestarea în stradă a alegerilor
parlamentare din Republica Moldova (aprilie 2009), un excelent – deşi nefericit –
exemplu că realitățile etnice – român, moldovean – nu sunt nişte noțiuni ştiințifice
abstracte, ci nişte unelte – când nu arme – de luptă politică. Totuşi, ceea ce noi am
avut de spus a încercat să fie sub perspectivă ştiințifică, pe cât posibil în afara
patimilor politice sau naționaliste, în limitele puterilor noastre de muritori. Cu
singuranță că în această materie, a istoriei şi etnicității, păstrarea echilibrului
faptelor şi interpretărilor este departe de a fi cel mai simplu lucru. Suntem, cu
toții, produsul societăților şi vremurilor în care trăim, nu numai al cărților pe care
le citim.
Acum, când o parte dintre grupurile slave se reîntâlnesc – în cadrul Uniunii
Europene – cu alte grupuri etnice, romanice, germanice, dar și uralice, când
logica confruntării a cedat loc logicii cooperării, este momentul rememorărilor: au
fost timpuri grele acele secole VI‐X după Christos, dar au fost timpurile care au
conturat istoria și limbile noastre, ethos‐ul nostru și, desigur, ethnos‐ul nostru.
Brâncuși spunea că arta este abia la început. Noi am putea încheia spunând că și
limbile ori culturile Europei sunt abia la început.
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Fig. 36. Statuie de cult cu patru fețe, găsită în vestul Ucrainei; este înaltă de 2.27 m.
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