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ZALMOXIS ŞI CERCETARILE LUI MIRCEA ELIADE 

Religia este unul dintre fenomenele cele mai origina le ale vieţi i spi 
rituale geto -dace. Scri itorii greci şi latini Îi deosebeau pe geţi şi pe daci 
de 'celelalte t ribur,i traeice, şi chiar de alte neamuri ale Europei prin 
parlicularităţile credinţelor religioase şi - aş adăuga - prin forţa acestor 
credinţe. 

Totuşi informaţiile transmise din a ntichitate nu luminează decit unele 
aspecte ale acestor credinţe; acelea care au atras mai mult atenţia lumii 
greco-romane. Aceste date sint mai puţ i n numeroase decît cele cu privire 
la tracii din Sud, mai aproape de civilizaţia greacă, poote şi din punctul 
de vedere al credinţelor religioase. Moi mu lt chior decit atit: informaţiile 
ajunse la noi prin fil i eră greacă sau romană sint aproximative, dacă nu 
chiar deformate, ca rezultat al insufi~iente i cunoa şteri şi a inadecvatei 
înţelegeri a fenomenelor interpretate. Aşa se face că cercetările asupra 
religiei geta-dace, deşi incepute de multă vreme, nu au ajuns la un 
consens, nici chiar in ceea ce priveşte structura acestor credinţe. Una 
dintre fi]urile cele mai controverse ale religiei geto-dace este aceea a 
lui Za lmoxis. 

In monumentala sa lucrare Get i ca, Vasile Pârvan dădea, acum 
mai bine de jumătate de veac, o amplă exegeză a religiei strămoşilor 
noştrii. Investigaţia sa era, pentru aceea dată, cea mai pătrunzătoare În
cercare de descifrare a mărturiilor antice, depăşind prin lărgimea orizon 
tului pe cel e ale unor i lu şt rii Înaintaşi străini, ca - de pi l dă - aceea o 
marelui lingvist de la Viena , W. Tomaschek, a cunoscutul ui filolog german 
şi prtiete n al lui N ietzsche, Erwin Rohde, sau a istoriculu i şi arheologului 
bulgar G. Kaţarov. Vasi le Pârvan o abordat Însă problema relig iei geto
da ce dintr-un punct de vedere "spiritualist stoic" - cum observa Lucian 
Blaga: "Religia geto-daeilor echi va lează În interpretarea lui Vasile Pâr
van cu un fel de pro i ecţie sub i ectivă a unui suflet preocupat de cele moi 
sublime prob leme". Pârvan vedea o deosebire structurală a religiei geto
dace În raport cu aceea o t racilor din Sud. Aceştia din urmă părăsiseră 
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structura indo-europeană originară a cred inţelor lor de caracter ceresc 
(uranian), otunci cînd, ajungind În contact cu civilizaţia mediteraneeană, 
au acceptat străvechi culte ale fecundităţii de caracter "chthonian" (de 
la cuvintu l Jrec chth6n "pămint") . de ' ar igi nă preindo-eurapeană. Vasile 
Pârvan credea de asemenea că, spre deosebire de tracii din Sud. geţii 
nu erau po!liteişti, ci "henoteişti": "Ca zeu atotcuprinzător al cerului, 
Zal moxis, ca şi Zeus, este stăpînul fulgerului ... Nu cu noaştem la geţi nici 
zei locali şi nici zeiţe, ca la traci. Nu există decit un singur zeu", 

După 01 do ilea război mondial. invăţatul clujan 1. 1. Russu a publica t 
un amplu studiu, inchinat exclusiv religiei geto-dacilor. 1. 1. Russu aşează 
discuţia in cadrul ei firesc: "Fiind traci şi indo-europeni, geţii aveau 
ace laş i sistem (in linii mari) politeist şi ant ropom orfic. Acesta este rezulta
tul dobindit prin criterii comparat ive şi genera l istorice, pe care nu-I in
firmă, ci il întăreşte materialul documentar". 

Recent Mircea Eliade a închinat un studiu special lu i Zalmoxis. 
Rezultatele cercetă rii sale, sînt de un interes ie şit din comun . in cele 
ce urmează voi incerca să prez int citeva dintre problemele cele mai inte
resa nte puse de acest studiu. 

Nu este in intenţia mea de a prezenta cititorilor personalitatea lui 
Mircea Eliade, ca istoric şi ca fil ozof al rel igiilor. Opera sa vastă, Începută 
În ţară Înainte de război, cu o serie de cursuri la Universitatea din Bucu
reşti, a continuat În străinătate, În special in Statele Unite, unde Mirceo 
EiiCJde. incepind d in 1956. este profesor la Universitatea din Chicago. În 
prefaţa la ultima sa lucrare, monumenta la Istorie o credinţelor şi ideilor 
religioase (Histoire des croyances et des idees religieuses. Paris. Payot). 
din core au apărut volumele intii şi doi (1976. 1978). Eliade işi dezvăluie 
vastu l orizont al interesului său: "Consider că orice cercetare istorică 
implică o anumită famil iaritate cu. istoria universală; in consecinţă, cea 
moi riguroasă "speciali zare" nu dispensează pe Învăţat de obligaţ i a de a 
situa cercetările sale În perspectiva istoriei uni versale ... Este vo rba de fapt 
de a nu pierde din vede re profunda ş i ind ivizibila unitate a spiri tului uman." 

Îna in te de o releva unele d intre aspectele noi ale problemei Zalmo
:t:is puse in ev i denţă de studiul lui Mircea Eliade, să facem o scurtă sumă 
a cunoştinţelor noastre despre această figură a religiei geto -dace. 

Zalmoxis era divinita tea principală a geţilor. Izvoarele antice indică 

acest zeu ca pe cel mai important din religia lor. Într-un pasaj din Hero
dat se găseşte chiar afirmaţia că geţ ii "credeau că nu exis tă alt zeu decî t 
al lor", ceea ce i-a făcut pe unii cercetători, dar mai ales pe di l etanţi, să 

vorbească de un "monoteism geto-dacic". Dar, aşa cum s-a observat de 
mullă vreme, mărturia Părintelui Istoriei se inserează Între a ltele referi
toare la c redinţele politeiste a le unor populaţii tracice sau netracicS', ado
ratori, ca ~şi geţii, oi unor zei consideraţi ca singurii in raport cu alte 
d i v inită ţ i de grad inferior. 

Elementul caracteristic al cul tului lui Zalmoxis este credinţa in ne
mu ri re , 'credinţă proprie unor cuite numite "de mintuire". Asemenea culte 
erau cultivate de un cerc restrîns de "iniţiaţi", care, prin ceremonii desfă-
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şurate după un anumit ritual - adesea rămas secret - intreţineau fervoa 
rea mi5 tică a credincioşilor, precum şi nădejdea Într-o ex i stenţă după 
moarte. Cei mai vechi autori greci ne info rmează asupra caracterului 
"iniţiatic" a l cultului lui lalmaxis. 

Ca ş i alte divinităţi, lalmcxis avea o "hagiografie" (a dică o biog ra f ie 
mi t ică). fe elementele ei se spriji neau ceremoniile de cu lt. Mesajul zeu
lui se făcea cunoscut, prin intermediul unui "scenariu" religios ca - de 
pildă - in misteri i le medievale (termenul "scenariu" este int rodus de M. Eli
ade). I ată partea din legenda lui lalmoxis care stătea la baza unui ase
menea "scenariu", aşa cum ne este ea relatată de către Herodot: Za lmo
x;s "a poruncit să i se clădească o locu i nţă subpămînteană . Cind locuinţa 
a fost gata, el a dispărut d in mijlocul traci lor, coborind in adincu l incăpe
rilor subterane, unde stătu ascuns vreme de trei ani. Ţ racii fură cup rin ş i de 
jale ş i i l plinseră ca pe un mort. In al patrulea an, el le -a apărut iarăş i " 
(IV 95) Dispariţia şi renaşterea zeului după un interval de timp au fost 
comparate de către cercetătorii istoriei religiilor cu anumite culte legate 
de divinităţi a le vegetaţi ei ş i fecundităţii, din religil e airentală ~i greacă. 
Asemenea divi n ităţi coborau sub pămînt toamna pentru a - şi face din nou 
apariţia primăvara. simbolizÎnd pieirea ş i renaşterea vegetaţiei şi a naturii. 
Citeva elemente din legenda lui Zalmoxis, locui nţa subpăminteană din 
textul citat mai sus peştera din muntele Kogaionon amintită de Strabo, 
coborirea sub pămînt a zeulu i şi "renaşterea" sa, sînt tot atitea indici a le 
caracteru lui lui chthanian. 

Cuitul lui Zalmoxis comporta a doctrină cu privire la viaţa de dincala 
de mormint (eschatolagică), simbolizată şi de mi.tul amintit mai sus, al 
"morţii " şi "invierii" zeului. Această doctrină a lăsat o puternică impresie 
in lumea antică. Geţii au primit epitetul de athanatizontes, creiat de He
rodot pentru a - i caracteriza. Verbul athanatizein Î n seamnă "a face nemu
ri to r". Sensul acestei "imortalizări" nu este foarte clar, dar ar putea f i 
apropiat de ideea de "imortalizare" din poemele hamerice, lIiada ş i Odi
seia, unde anum i ţi eroi ajung. prin mijloace miraculoase, într-un fe l de 
paradis (Insulele celor Fericiţi, Cimpiile Elizee etc.), unde continuau să 
ducă o existenţă după moarte. H erodot relatează că celor ini ţ ia ţi li se 
promitea, atît lor cit ş i urmaşilor lor, că "nu vor muri , ci vor merge Într-un 
lor:: anume, unde vo r trăi veşn ic şi vor avea parte de toate bunătăţile" 
(IV 95). Această doctrină pare destul de elementară ~ i este greu de a 
recunoaşte in mărtur iil e pe care le avem la îndemînă, aşa cum au Încer
cat unii învăţaţ i , premizele unor credinţe spiritualiste, fundamentate pe 
ideea binomului trup-suflet. 

I ncă i nsal ubilă pare să fie problema esenţei acestei divinităţi. Nu 
avem Încă date suficiente pentru a putea stab ili dacă Za lmoxis era o divi
nitate chtho niană sau uraniană. Ea are o im portanţă fundamentală pen 
tru caracte rizarea religiei geto-d ace. O se ri e de cercetă ri. in ultima vreme 
in specia l praf. 1. 1. Russu, au căutat indicii în numele însuşi al acestui 
zeu. Astfel , considerind forma lamo/xis ca cea originală, 1. 1. Russu a 
apropia t prima parte a acesteia, lama/- , de numele divinităţii traco-gre
ceşti Seme/e, ze i ţa pămintului, şi de acela al zeului vechi- li tuanian al pă-
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rnintului Zeme/uks. La baza acestor nume ar sta cuvintul comun indo-eu 
ropean +g'hem-fol, din radica lu l primar +g'hem- "pămint". Este de sem
nalat totuşi apariţia antroponimicului lalmodeg;k05 într-o inscripţie 3reacă 
de la Histria din sec. III î.e.n., care ar pleda pentru forma la;mox;s. 

Este Însă meritul lui Vasile Pârvan de a ~i otras atenţia asupra unor 
elemente uraniene ale cultului lui lalmoxis. Herodot povesteşte despre 
un ritual al geţilor care dezvăluie această la~u ră a cultului său. "Cind 
tună şi fulgeră (geţii) trag cu săgeţile in spre cer şi ameninţă zeul, deoa
rece cred că (acolo sus) nu este alt zeu decit al lor" (IV 94). Dacă geţii 
urmăreau prin acest gest să ameninţe chiar pe zeu, sau dacă. mai de
grabă, "se solidarizau cu el, trimiţînd alăturea cu trăznetele lui săgeţile 
lor" (cum interpretează tot Vasi le Pârvan). nu poate fi precizat din 1extul 
acesta, plin de neclarităţi. Apare Însă aici una dintre atribuţiile lui Zal 
moxis - dacă de el este vorba - şi anume aceea de divinitate a cerului. 

In această direcţie 1rebuie poate căutată soluţia spinoasei probleme 
a esenţei lui Zalmoxis. EI pare să fi avut o-tit atribuţii de zeitate o pămin
ţului" puse in relief de legenda ascunderii sale sub pămînt, dor şi a 
cerului, aşa cum indică unele ritualuri. Ca principală divinitate a geţilor 
el a putut cumula atribuţii diverse. 

In relatările antice, Zolmoxis este înfăţişat ca un personaj real, un 
fel de reformator care a "revelat" o doctrină eschato logică şi a Întemeiat 
un cult de iniţiere. EI figurează ca un personaj uman, cu o existenţă 
istorică, in vremea filozofului Pitagora, deci În a doua jumătate a veacu· 
lui a l VI-lea î.e.n. Biografia sa. care cuprinde - aşa cum s-a arătat -
elementele unui "scenariu" mitic-religios, este Încă rcată şi cu date nara 
tive. ţinînd de mediul grec -colonial, de unde Herodot ş i-a cules infor
maţiile. 

"Salmoxis - povesteşte istoricul grec - a fost sclav la Samos şi anu
me al lui Pitagora. fiul lui Mnesarchos. După aceea, ajungind liber. strînse 
bogăţii mari. şi după ce se îmbogăţi se întoarse în ţara lui " (IV 95). Acea
stă anecdotă, in care nu credea nici Herodot Însuşi, are un vădit carac 
ter explicativ. Izbiţi de anumite asemănări dintre doctrina lui Zalmoxis ş i 
aceea a lui Pitagoro. informatorii lui Herodot căutau să-şi explice ideile 
religioase pe care le regăseau la geţi, ca de pildă anumite aspecte, ră
mase nouă necunoscute, ale credinţei în nemurire (amintind poate unele 
elemente ale doctrinei metempsihozei) sau caracterul iniţiatic al cultului. 

Studiul lui Mircea El iade, apărut în volumul De la lalmox;5 la Ghen
gi5-han (De lalmox;5 a Gheng;5-Khan , Paris Payot 1970). reprezintă o 
contribuţie hotăritoare la înţelegerea cultului lui Zalmoxis, prin situarea 
problematici in orizontul "universalului". Cunoaşterea fenomenologie i 
.,sacrului" sub aspectele sale genera l umane. pe de o parte, şi a nenu
măratelor sale transformări de-a lungul istoriei civilizaţiilor, pe de alta, 
i-au permis marelui învăţat să scoată în valoare, din puţinătatea izvoa
relor de care dispunem, o serie de indidi preţioase. Vom analiza În cele 
ce urmează două din problemele noi adăogate de Mircea Eliade la dosa
rul lalmoxis. 
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ŞAMANISMUL ŞI CULTUL LUI ZALMOXIS 

intr-un studiu celebru publicat in 1935, etnograful elveţian Karl Meuli 
a ana lizat relatările lui Herodot cu privIre la religi a şi la obiceiurile sci
tice, stabilind pe baza unor comparaţii cu etnografic unor populaţii ac
tuale din Nordul Asiei, in special din Siberia, caracterul "şa manie" al 
civiiizoţiei se i t i ce. După cum este cunoscut, o bună parte dintre popula
ţiile septentrionale, din Scandinavia pînă in Siberia. trăiau, pînă in pra
gul secolului nostru in cadrul unei civilizaţii de tip "şamanic". şamanu! 
paat", fi defin it ca o persoană instabilă " djn punct de vedere psihic, care 
ajunge sa capete un ascendent puternic asupra comunităţii tribale, ca 
vrăji to r. vraci, profet şi preot, putind deveni chiar conducătorul comu
nităţii. Prin tehnici ş i ritualuri complicate, ţinind atit de magie cit şi de 
religie, şamonul îşi poate provoca starea de extaz. rn asemenea stare, 
el se consideră posedat de spirite străine, crezind că sufletul său pără
seşte trupul pentru a călători în voie În ţinuturi st răine şi chiar in "lumea 
spiritelar". 

K. Meuli a arătat În mod convingător că in urma contactului dintre 
coloniştii greci şi populaţiile nord-pontice, o serie de elemente şamanice 
au pătruns şi În lumea greacă; povestiri despre vraci -vrăj itori, prezicători, 
pe care grecii înşişi ii puneau in legătură cu Nordul Pontic. Influenţe ve
nite pe aceiaşi cale ar fi atins chiar anumite sectoare ale 'jindir!i gre
ceşti . Legendele despre Pitagora şi Empedacle, şi ideia insăşi de suflet 
s-au format sub acţiunea acestei influenţe. 

Caracterul şa mani c al civiliza ţiei scitice este unul dintre trăsăturile 
fundamentale pentru inţelegerea acesteia. Arheologii incep să identifice 
printre obiectele scitice, pînă acum neexplicate ca funcţie, piese din "re
cuizita" şamanilor (aşa, de pildă, capetele de baldachin, in fapt sceptre 
şamanice) . Existenţa unei zone şamanice in vecinătatea lumii geto-dace 
a avut sau nu o Înriurire asupra religiei strămoşilor noştri! ? Iată una din
tre i ntrebările la care răspunde Mircea Eliade, in legătură cu cultul lui 
Zalmoxis. 

In cartea sa Şamanismul şi tehnicile arhaice ale extazului (Le chama 
nisme et les techniques archaiques de /'extase, Paris Payot, 1975, ed. 2), 
Mircea Eliade a realizat o expunere completă asupra şamanism ului , 
in totalitatea lui, situind acest fenomen in perspectiva istoriei generale 
a religiilar. M. Eliade adună a masă considerabilă de documente privind 
diverse tipuri de şamanism, siberian, nord -american, indonezian etc., su
punindu-Ie ' unui examen din punctul de vedere al tehnicilor exstazului, al 
sirnboiismului şi al mitologiei. Această lucrare este una dintre cercetări le 
fundamentale cu pr.ivire la religiile primitive. Cu această ocazie, M. Eliade 
îşi precizează poziţia în discuţia cu privire la elementele şamanice in 
cultul lui Za lmoxis. 
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După cum se ştie. o serie de invăţaţi, ca W. K. C. Guthrie, E. R. Dodds 
sau W. Bu rkert, au apropiat figura lui Zalmoxis de personajele legendare 
cu trăsături şamanice, intrate in literatura greacă prin relată ril e lui Hero
dot (de ex. Abaris, Aristeas din Proconnes, Hermotimos din C1azamene). 
Potrivit aceloraşi cercetători, "tehn ica' extazu lui, coborirea in locuinţa 
subpămînteană, prezicerile, dispariţia şi reapar i ţie din hagiografic lui 
Zalmoxis ar fi trăsăturile unei morfologii şaman ice. 

M. Eliade defineşte insă destul de clar cara cterel e şa manismul u i, o 
cărui ini ţie re comporta o desfacere a corpului şamanului şi o "rei noi re" 
a organelor şi a visce relor sale, Înainte de actul morţii şi renaşteri i rituale 
şi al călătoriilor extatice. Concluzia sa este decisivă" "Elementele cele 
moi caracteristice ale cultului lui Zalmoxis (incăperea in care ii primea 
pe credincioşi, banchetul, ascunderea sa În incăperea subterană şi rea~ 
pariţia dupa patru ani, "imortalizarea" sufletului şi învăţătura despre o 
existenţă fericită intr-a altă lume) apropie pe Zalmoxis nu de şaman i ci 
de Mistere (adică de cultele misterice greceşti)". 

Mircea Eliade nu conchide insă asupra absenţei ideilor şi practicelor 
şamanice la ]eto-daci - şi aceasta este o direcţie de cercetare ce se 
anunţă fructoasă. Dimpotrivă, ele sint sugerate de unele mărturii lite
rare ontice. Din acest unghi de vedere, capătă Înţeles ş i o serie de re
prezentări artistice, figurate pe obiecte de podoabă getice (armuri de 
paradă, vase rituale, piese de harnaşament etc.), aparţinînd unora dintre 
inventarele mormintelor căpeteniilor tribale din veacul 01 IV-lea i.e .n., 
idee sugerată aoum aproape jumătate de secol de către A. Alf61di pentru 
arta se iti că. 

ZALMOXIS ŞI CARACTERUL SACRU AL REGALITĂŢII GETO-DACE 

Mircea El iade o scos in relief unele date ale mitologiei lui Zalmoxis 
care aruncă lumini neaşteptate asupra caracteru lu i regalităţii la geto- daci. 

Astfel, hagiagrafia lui Zalmoxis o devenit, după Herodot, un loc co
mun, repelat de mulţi scriitori, pînă către sfîrşitul antichităţii. O parte 
dintre datele acesteia au intrat in substanţa relatării pe care, citeva se
cole după Herodot, o face geograful Strabo. Povestirea sa reflectă sch im
bările pe trecute În gindirea greacă şi sporirea considerabilă a orizontului 
ei etnografic. Povestirea are aceiaşi structură anecdotică, fixată de Hera
dot, avînd ca temei povestea stagiului lui Zalmoxis la Pitagora, ca sclav 
şi invăţăcel. 

Există Însă şi O serie de elemente noi in relatarea lui Strabo, care 
indică o tradiţie istorică diferită. Aceste elemente marchează evoluţia pe 
care cultul lui Zolmoxis a parcurs-o in perioada post-herodoteică, sau 
moi precis Între Dromichaites şi Burebista. Este meritul lui Mircea Eliade 
de a fi alras atenţia asupra lor, subliniind importanţa lo r istorică. Astfel, 
după ce istoriseşte inceputul biografiei lui Zalmaxis, Strabo scrie urmă 
toarele : "IntorcÎndu-se În ţara sa, e l s-a bucurat de o mare trecere la 
conducători şi la popor, desluşindu-Ie acestora semnele cereşti. h ce le 
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d in urmă, I~a convins pe re]e să-I facă părtaş la domnie, spunîndu -i că 
este i n stare să -i vestească voinţa zeilo r. Mai În ti i Zalmoxis a devenit preo
tu l zeului celui mai venerat al lor, ia r după aceea o fost socotit el În
suşi zeu ... Regele lucra in inţelegere cu el. fiindcă ved ea că oa menii sint 
ma i supuşi fa ţă de el decit inainte, ca faţă de unul care le dă porunci 
după Îndemnu l zeilor. Acest obicei a dă i nuit pînă in vremea noastră; 
d upă datină, mereu se găsea un astfel de om care ajungea sfetnicul re 
gelui, ia r la geţi acest am era numit zeu " (VII 3, 5). 

Din această interesantă pagină, elementul nou este importa nţa pe 
care marele preot o capătă in cultul lui Zalmoxis. Putem presupune că 
aceasta $ - 0 pet recut cindva după epoca in care Heradat, către mijlocul 
veaculu i ai V- lea i.e.n., îşi aduna info rmaţiile . Elementele noi au fost 
introduse in "scenar.iu l" religios-m itic. Este vorba de identificarea din t re 
Zalmoxis ş i preotul său, care era zeificat probabil sub acel aş nume cu 
zeul, devenind el însuşi Zalmoxis. Acest ritua l , care - potri vit lu i Strabo -
s-a repetat şi cu ma rele preot al lui Bu rebista, Dece neu , a căpătat un te
mei in cult prin introducerea i n hagiografia lui Zamolxis a unor elemente 
su plimentare. Astfel, datorită virtuţi lor sale magice ş i profeti ce, Zalmoxis a 
fost asociat la domnie. Fiind mare preot şi profet. Za lmoxis S-a retras in 
peştera d in muntele Kogaionon, unde nu pri mea decit pe rege ş i pe 
servito ri i săi, fiind apoi ze ificat. În felul acesta transformarea lui Zalmoxis 
din mare preot in zeu reprezi ntă prima dintr-o serie de divizări ale preo
ţilo r, ce vor re peta de f iecare dată evenimentul mi tic primord ial. 

Confuzia dintre plan ul uman şi cel divin acţion a nu numai asupra 
persoanei marelui preot, ci şi asupra aceleia a regel ui. intr-unul din dia
logurile sale, Platon il prezintă , prin gura unui trac, pe Zalmoxis drept 
" regele nostru care este zeu". M. Eliade observă in această privinţă: "Tra
d iţia este alestată ş i la alte triburi tracice : Resos, rege şi preot, era ado
rat ca 'zeu de către ini 'ţiaţii in misterele sale. Se pot discerne aici trei 
expresi i princi pale ale unu i sistem religios, ale cărui rădăcini coboară 
probabil in pre istoria indo-europeenilor : 1) identificarea, omolo]area sau 
confuzia dintre zeu , rege şi marele preot; 2) tendinţa de "diviniza re" a 
regilor; 3) importanţa marelui p reot, a cărui autori ta te, in principiu in 
ferioară aceleia a regelui, se dovedeşte uneori ma i mare", 

Caracterul puternic sacralizat al regalită ţii, special în perioada 
lui Burebisto, este unul dintre e lementele caracteristice ale civilizaţiei 
geto-dace. Aceasta explică poate de ce, odată cu dispa,iţia regelui, o 
parte din regatul să u a fost preluat de către marele preot Deceneu, după 
core urmaşul acestuia, Comosicus, avea să cum u leze atit puterea politică, 
cit şi funcţia sacerdotolă . 




