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Cercetarea de față, Neopăgânismul dacic în contextul 

noilor mișcări religioase, își propune să prezinte, într-o 

abordare interdisciplinară, modul în care neopăgânismul dacic 

apare și se dezvoltă ca o nouă mișcare religioasă. Acest 

fenomen religios contemporan are în vedere dorința de 

recuperare a credințelor precreștine geto-dacice, preluând 

diferite norme, învățături și ritualuri din zestrea spirituală a 

strămoșilor noștri. Adepții acestor mișcări sincretiste aduc în 

discuție, tot mai mult, asemănările existente între creștinismul 

ortodox românesc actual și tradiția religioasă străbună, 

urmașă a zalmoxianismului. 

Lucrarea dorește să-i aducă cititorului posibilitatea, 

pe de-o parte, de a cunoaște formele de reînviere păgână ale 

vieții religioase geto-dacice, iar, pe de altă parte, de a-i 

rezuma fenomenul complex al noilor mișcări religioase, 

oferindu-i un răspuns pertinent și echilibrat din punctul de 

vedere misionar și pastoral al societății postmoderne și din 

perspectivă religioasă.  

În primul capitol am subliniat faptul că cel dintâi 

autor care aduce informații despre religia geto-dacilor este 

istoricul Herodot, care, în cartea a IV-a a celebrelor sale 

Istorii, vorbește despre religia acestora, lucruri pe care le-a 

aflat de la grecii din coloniile situate în partea de nord a Mării 

Negre. Același autor face referire, pentru prima dată, la 

principalul zeu al geto-dacilor, cunoscut istoriei sub numele 

de Zalmoxis. 

Esențiale în religia geto-dacă erau concepțiile 

acestora despre nemurirea sufletului și despre viața viitoare, 

precepte cu totul deosebite față de cele ale celorlalte culturi și 

civilizații contemporane lor. Dacă, la alte popoare, prin 

nemurire se înțelegea o simplă continuare a vieții de pe 

pământ, la geto-daci, nemurirea era un fel de îndumnezeire, o 

participare la viața și esența fericită a lui Zalmoxis. Despre 

religia dacilor s-au conturat trei opinii dominante: una ce o 

consideră monoteistă, o alta care vede în ea o religie dualistă 
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şi o a treia ce susţine politeismul ei. În ceea ce priveşte 

monoteismul sau politeismul dacilor, socotesc că nu trebuie 

exagerat în nicio direcţie. Au fost istorici care au promovat 

monoteismul, considerându-l pe Zalmoxis singurul zeu al 

dacilor, bazându-se mai ales pe afirmaţia lui Herodot, care 

spunea că dacii, în timpul furtunilor, trăgeau cu săgeţile 

înspre cer şi credeau că nu există alt zeu decât cel al lor. Alţii, 

acceptând prezenţa unei zeităţi feminine în panteonul dacilor, 

concluzionează, afirmând faptul că ei erau dualiști. Socotesc 

mai potrivit de afirmat faptul că dacii erau politeişti înaintea 

reformei religioase a lui Zalmoxis. După aceasta, Zalmoxis a 

estompat importanţa şi rolul vechilor zeităţi. Cu toate acestea, 

nu se poate vorbi nici în acea perioadă despre un monoteism, 

căci prezenţa celor trei simboluri în cultul dacilor (coborârea 

în locuinţa subpământeană, aruncarea solului în suliţe şi 

săgetarea cerului), cu siguranţă aveau drept corespondenţă o 

triadă de zeităţi: unul chtonian, unul războinic şi unul celest. 

După reforma religioasă a lui Deceneu se trece la un politeism 

cosmologic, în panteonul dacilor apărând cele şapte planete 

din sistemul solar şi zeităţile corespondente, fapt susţinut , din 

plin, de sanctuarele din Munţii Orăştiei.  

Multe trăsături componente ale spiritualităţii dacilor 

se regăsesc în creştinismul românesc, iar religia dacilor, fără a 

fi un „creştinism înainte de creştinism”, a favorizat 

pătrunderea şi răspândirea rapidă a credinţei în Domnul 

Hristos pe teritoriul ţării noastre. 

Cel de-al doilea capitol al lucrării învederează că 

mişcări dizidente au existat în toate religiile şi în toate 

timpurile, dar niciodată ele nu au putut fi echivalate Bisericii 

celei Universale, întrucât aveau întotdeauna un caracter 

regional. Ceea ce este nou astăzi este faptul că, graţie 

mijloacelor de comunicare socială, care propagă cu maximă 

rapiditate informaţiile şi ideile pe întreaga planetă, evoluţia 

noilor mişcări religioase nu mai cunoaşte obstacole pentru o 

răspândire planetară. Prezența noilor mișcări religioase în țara 
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noastră arată că peisajul religios românesc nu a rămas neatins 

de influențele globalizării și că acesta se găsește într-un 

proces permanent de pluralizare. Faţă de noile mişcări 

religioase s-au creionat, în decursul timpului, mai multe 

atitudini; voi prezenta doar două dintre a acestea. O  primă 

atitudine este aceea care consideră că toate noile mişcări 

religioase sunt opera lui Anticrist, lucrare demonică în 

contemporaneitate; a doua atitudine faţă de noile mişcări 

religioase este aceea de a le considera incompatibile cu 

creştinismul. Consider că atitudinea Bisericii faţă de aceste 

noi mişcări ar putea fi, mai degrabă, una conturată pe aceşti 

parametri: se pot evidenţia atât asemănări, cât şi contraste, 

între creştinism şi celelalte religii mondiale; se poate evita 

sincretismul şi încuraja dialogul pentru a se descoperi , în 

tradiţia creştină, elementele similare prezente în alte religii 

mondiale; atitudinea Bisericii trebuie să evolueze de la 

anatemă la dialog; să se considere cultele neo-orientale ca o 

„eventuală pregătire” pentru creştinism; să considere 

credinţele şi practicile noilor mişcări drept o ocazie pentru a 

aprofunda şi a valoriza experienţele similare proprii. 

Munţii Orăştiei au reprezentat, în trecut, centrul vieţii 

spirituale a strămoşilor noştri; astăzi ei reprezintă o zonă cu 

importante vestigii istorice, iar, pentru noile mişcări spirituale 

cu influenţe orientale, unul din punctele principale pe harta 

subtil „energetică” a României. Dintre numeroasele noi 

mișcări religioase ce se raportează la sanctuarele din această 

zonă, amintim: Mişcarea de Integrare Spirituală în Absolut 

(M.I.S.A.); Fundaţia Inforenergetică Sfântul Apostol Andrei; 

Asociaţia Română de Radiestezie; Centrul de Medicină 

Cuantică; Alexandru Nicolici și ai lui 50 de ucenici din 

Oradea; vindecătoarea Maria din Piteşti care „tămăduieşte” 

în jurul datei de 20 iunie pe cei 150 de adepţi şi pe ceilalţi 

care se încred în „puterile” ei; un grup de doamne din Satu 

Mare ce fac meditaţii la Fețele Albe, postesc, nu dorm în 

noaptea aceea şi merg, spre zori, să facă spălări rituale cu 
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rouă; un grup de tineri din Arad, circa 100 de persoane, 

conduse de un guru, grup ce vine de două ori pe an la cetăţi, 

iar liderul scoate negura din palmă celor doritori; gruparea 

neo-păgână formată în jurul doamnei Melfior Ra din Deva; 

Alexandru Molnar, liderul unei grupări de fanatici păgâni, 

turbulenţi şi neonazişti ce cred în Gebeleizis; Imagon Film 

din Crişcior, cu liderul Ioan Biriş, care se dedau la distrugeri 

şi promoveză renaşterea spiritului dacic; Asociaţia 

„Dreptatea” Hunedoara – zalmoxieni, circa 80 de membri; 

Zalmoxienii din Constanţa – circa 40 de persoane, care cer 

scoaterea arealului din patrimoniul UNESCO; Gheorghe 

Giovani Ţeavă din Italia – vine rar, dar are mulţi adepţi în 

mediul virtual şi doreşte înfiinţarea „Partidului Dacilor”; Ben 

Mehedin – promovează un amestec de creştinism şi 

zalmoxianism (a scris Sufletul neamului românesc, un 

amalgam înfiorător de idei religioase, cu mulţi adepţi pe 

internet); Gruparea lui Daniel Roxin – pe blogul său reia 

ideile lui Napoleon Săvescu, ducându-le in extremis în 

compilaţiile Dacia – adevăruri tulburătoare. 

Pentru adepţii acestor mişcări ezoterice, 

zalmoxianismul este doar o formă de aplicare a credințelor 

orientale în ţara noastră. Se foloseşte foarte mult sentimentul 

de apartenenţă la „strămoşii” daci, iar pornind de la acest 

principiu se ajunge repede la religia dacică, propunându-se o 

reîntoarcere la religia strămoşilor, anterioară creştinismului. 

Ţinta acestor „misionari”, însă, nu este neapărat un cult 

exclusiv al lui Zalmoxis, ci politeismul, în general. După ce s-

a inoculat ideea de politeism, se trece de la Zalmoxis la zeii 

hinduşi, promovaţi şi ei de spiritualitatea curentului New Age.  

Cel de-al treilea capitol al lucrării punctează faptul că 

noile mișcări religioase reprezintă o adevărată provocare 

pastorală și misionară, în special pentru acele țări unde nu 

există o tradiție în ceea ce privește pluralismul religios . 

Dezvoltarea societății și a omului, care până în urmă cu câțiva 

ani se considera a fi îndreptată într-un mod ireversibil și 
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imposibil de stăvilit spre secularizare, pare să se fi modificat 

decisiv, în pofida profețiilor despre sfârșitul religiilor, care , la 

finele secolului trecut, au marcat decisiv cultura vremii 

respective. Astăzi, mai mult ca oricând, pentru omul 

postmodern contează foarte mult experiența personală; este, 

deci, nevoie ca viziunea Bisericii Ortodoxe să fie mult mai 

atentă și mai concentrată în ceea ce privește deschiderea față 

de căutările religioase ale lumii post moderne, cu scopul de a 

o ajuta să își depășească fragilitatea și ambiguitatea. 

Noile mișcări religioase Îl identifică pe Duhul Sfânt 

cu o forță impersonală, cu un receptacul al manifestării 

energiei cosmice sau care are, ca prim obiectiv, negarea 

unicității istorice a lui Iisus Hristos. Trebuie menționat faptul 

că, după Înălțarea Mântuitorului la cer, Duhul Sfânt continuă 

lucrarea sfințitoare a Bisericii fără să înlocuiască Taina 

Întrupării și a Învierii lui Hristos. Aceste mișcări consideră că 

Duhul Sfânt stă la originea noilor revelații, ori acest lucru este 

neconform credinței creștine. Dacă am merge pe acest 

silogism spiritual ar însemna să înlocuim revelația lui Hristos 

cu cea a Duhului Sfânt și să creem un adevărat haos în cadrul 

și în lucrarea Sfintei Treimi. 

Biserica trebuie să aibă o atitudine fermă, dar 

elegantă față de aceste noi mișcări religioase, ea trecând de la 

stadiul de anatemă, la stadiul de dialog. Unii teologi 

protestanți au sugerat posibilitatea de a considera noile culte 

orientale ca fiind o pregătire pentru creștinism. Aceste grupuri 

neoreligioase trebuie văzute ca niște provocări pentru 

revitalizarea sensului unei adevărate cunoașteri și a unei 

tradiții flexibile în interiorul creștinismului însuși, deoarece 

creștinismul promite o nouă creație, o cunoaștere nouă și un 

nou mod de a exista în lume. Această provocare religioasă 

adusă creștinismului de noile mișcări religioase, care 

promovează practici de meditație transformatoare, este aceea 

de a se întoarce, până la urmă, la o cale de experiență. 
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Biserica Romano-Catolică a început să fie invadată, 

după anul 1960, de un val de noi alternative religioase. 

Reușita acestora a fost văzută în conexiune cu fenomenul 

secularizării, care invadase societatea europeană în era 

postbelică. Abordarea pastoral-misionară a Vaticanului are în 

vedere trei principii generale: 1) sectele nu trebuie privite ca o 

amenințare, ci, mai degrabă, ca o provocare pastorală;  2) 

stabilirea unui dialog în care să se respecte principiile 

ecumenice stabilite de al doilea Conciliu de la Vatican și în 

documentele ulterioare ale Bisericii; 3) legătura dintre criza 

valorilor socio-culturale și promovarea noilor mișcări 

religioase, în sensul că ele reprezintă o alternativă într-o lume 

marcată de haos, noapte etică și lipsă de valori. Informațiile 

despre preocupările pastoral-misionare ale Bisericii Romano-

Catolice în raport cu noile mișcări religioase reprezintă 

reprezintă o temă de gândire și pentru Biserica Ortodoxă 

Română. Caracteristicile contextului social, politic și cultural 

din România de după 1989 expune într-un mod asemănător 

realitățile și provocările pe care le-a trăit Biserica Romano-

Catolică în urmă cu două-trei decenii și, din acest motiv, 

experiența acesteia poate fi menționată într-o strategie 

misionară. 

Biserica Ortodoxă Română a dezvoltat, în cursul 

anilor, câteva principii după care se ghidează în raport cu 

tendințele și fenomenul noilor mișcări religioase: 1. 

Dezvoltarea experienței personale cu Dumnezeu în cadrul 

comunității parohiale; 2. Evidențierea importanței 

îndrumătorului spiritual în comunitatea parohială, precum și 

în viața personală a credinciosului; 3. Reînnoirea vieții 

religioase prin lucrarea Duhului Sfânt în lume; 4. 

Transformarea comunității parohiale în comuniune eclesială; 

5. Folosirea resurselor de comunicare oferite de tehnologia 

actuală: radio, TV, internet, presă; 6. Inițiativa socială și 

filantropică, unde trebuie să fie atrași oameni care să 

dezvolte acest sistem. 
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Evaluarea critică și obiectivă la care ajunge această 

teză de doctorat, privind în ansamblu paleta de noi mișcări 

religioase, în general, și neopăgânismul dacic, în special, este 

că, uneori, privind retrospectiv, Ortodoxia a neglijat în plan 

practic faptul că viețuirea creștină presupune existența unei 

identități eclesiale, care trebuie să fie dinamică și 

comunională. Marile orașe, cu parohii gigant și catedrale 

megalomanice, contrazic realitatea sacramentală a 

credincioșilor adunați în jurul Sfintei Liturghii. Poate aceasta 

este cea mai vizibilă vulnerabilitate a Bisericii Ortodoxe 

Române în fața acestor noi mișcări religioase, care au venit cu 

propunerea alternativă a unei societăți cu grupuri mici, solide, 

reunite în jurul unui mentor, construite împotriva falselor 

valori emise de cultura cu ample tendințe secularizante, în 

fața căreia Ortodoxia părea a face concesii. 
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