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O CRONICÃ A POPORULUI DAC

La Cel de al IV-lea
Congres Internaþional de
Dacologie, din vara anului
2003, þinut la Hotelul Inter-
continental Bucureºti,
aflam de la regretatul pro-
fesor Augustin Deac de-
spre piesele de aur de la
Sinaia ºi împrejurimi, plãcu-
þe de aur cu inscripþii daci-
ce. Acestea au fost «înlo-
cuite» din ordinul regelui
român Carol I cu niºte plã-
cuþe de plumb, orginalele
fiind topite ºi astfel folosite
la terminarea construcþiei
palatului Peleº. Despre
aceste plãcuþe nu se mai ºtie
nimic, ele dispãrând graþie
nepãsãrii celor care trebuiau sã le apere.

Dar istoria altor plãcuþe de plumb, de astã-data con-
þinând o cronicã a poporului dac, nu se va lãsa aºtepta-
tã decât aproape 2000 de ani!

De la domnul profesor Mihai Vinereanu, din New
York, am aflat în urmã cu o lunã despre existenþa unor
tãbliþe de plumb conþinând o scriere ºi o cronicã a po-
porului dac.

Dupã o muncã de 30 de ani, inginerul Dan Romalo
termina lucrarea « Cronica apocrifã pe plãci de plumb?»
în anul 1985 pentru a o publica în 2003. Lucrarea este
de o deosebitã acurateþe din punct de vedere ºtiinþific,
de o seriozitate, onestitate ºi modesie deosebitã, invi-
tând la o confruntare politicoasã ºi constructivã a celor
care ar trebui sã se implice. Mã refer la specialiºtii
care , dacã nu mânaþi din simpla sacrã curiozitate ºtiin-
þificã, atunci din dreptul pe care îl au în a-ºi da verdictul
autorizat asupra autenticitãþii ºi valorii istorice a conþi-
nutului informaþional al plãcilor sus-amintite.

Aº adãuga cã analize cu privire la autenticitatea ºi
vechimea acestor tãbliþe de plumb au fost efectuate de
«grupul Oxford» în cadrul secþiei « Materiales Scien-
ce-Based Archeology group, Oxford University». S-a
comparat un fragment din latura plãcii # 22 cu o piesã

Oricât ar pãrea de surprinzãtor o astfel de cronicã existã

anticã de mortar, din zidul cetãþii Sarmisegetusa, o scoa-
bã, pusã la dispoziþie de profesor Dr. Ion Glodariu.
Concluzia profesorului de la Universitatea din Oxford
Dr. Peter Northofer a fost cã atât proporþia de plumb,
cât ºi cea de antimoniu din scoaba din contextul dacic
cât ºi din placa # 22 dovedesc autenticitatea celei din
urmã.

În cazul în care am avea de a face cu un falsificator
genial, acesta ar fi trebuit sã foloseascã mai mult de
jumãtate de tonã de plumb cãreia sã-i imprime un aliaj
care sã poatã imita, convingãtor, plumburile specifice
antichitãþii, ne spune la pagina 220 domnul Dan Roma-
lo. Am mai adãuga noi cã genialul falsificator ar fi tre-
buit sã fie un deosebit de talentat sculptor, un erudit
lingvist cunoscãtor al vechilor limbi cât, ºi un fantastic
istoric al epopeei dacilor , epopee neºtiutã încã azi de
nici unul din istoricii noºtri, nemenþionatã în nici o lucra-
re, cunoscutã azi, din antichitate ori din timpurile pre-
zente.

Cinste celui care îºi dedica o mare parte din viaþã
pentru a aduna aceste informaþii, pentru a le interpreta
cât mai corect din punct de vedere ºtiinþific, cinste dom-
nului inginer Dan Romalo!

� Dr. Napoleon Sãvescu
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Istoria neºtiutã a românilor

ORIGINI ªI LEGENDE
Sunt român ºi trebuie sã recunosc

cã scriu cu multã plãcere despre isto-
ria noastrã neºtiutã ori mai puþin ºtiutã.

Dacã nu de mult vã vorbeam de
faptul cã �Noi nu suntem urmaºii
Romei�, ci ei sunt urmaºii noºtri, ori
mai târziu vã purtam prin mitologia
noastrã, a românilor, din care s-au
inspirat grecii ºi romanii, de fapt încã
nu v-am spus prea mult cãci, Adevã-
rul uneori trebuie sã-l drãmuieºti, alt-
fel ºocul este prea mare; ºi când tot
de curând scriam despre �Blestemul
Pãsãrii Phoenix� ori �Cloºca cu puii
de aur�, am primit scrisori din care
am realizat cã mulþi dintre dumnea-
voastrã aveþi deja bazele necesare unui
�nou cutremur în istoria românilor� -
la care vã voi expune în minutele ur-
mãtoare de lecturã!

Considerând cã stocul de �adevã-
ruri istorice� care le este predat copii-
lor ºi tinerilor în ºcolile sau universitã-
þile româneºti cu privire la istoria ro-
mânilor a rezultat în mare parte din
observaþiile ºi deducþiile - aparent lo-
gice - fãcute în mãnãstirile din Evul
Mediu, deci cu mult înainte de explo-
zia ºtiinþficã de dupã al doilea rãzboi
mondial, cum am putea noi, cei de azi,
sã nu avem îndoieli cu privire la acest
adevãr? Sã acceptãm o istorie construi-
tã pe cunoºtinþele dobândite în Evul
Mediu ar fi ca ºi cum am accepta cã
Pãmântul este plat ca o farfurie ºi cã
Soarele se învârte în jurul nostru ori
cã suntem bolnavi pentru cã diavolul a
intrat în noi ºi pentru a-l scoate trebuie
sã bem din apa în care au fost þinute
trei broaºte ºi un þânþar! Sã fim se-
rioºi, domnilor! Azi avem o explozie
ºtiinþificã, iar cunoºtinþele Evului Me-
diu despre istorie trebuie corectate: pe
vremea aceea nu se vorbea despre ar-
heologie, antropologie, biologie, fizio-
logie ori computere.

Când cercetãtoarea americanã Ma-
rija Gimbutas, profesoarã la Univer-
sitatea California din Los Angeles,
scria: �România este vatrã a ceea ce
am numit Vechea Europã, o entitate
culturalã cuprinsã între 6500-3500
î.H.�, a fãcut sã devinã evident cã
aceastã strãveche civilizaþie europea-

nã carpato-dunãreanã a precedat cu
câteva milenii pe cea sumerianã.

Sã vã dau un exemplu despre fan-
tezie-istorie, dupã CV Ceram în �Zei,
morminte, cãrturari�..., pânã nu de
mult (acum 100 de ani, deci relativ
recent la scara istoriei!), �Iliada� era
consideratã un poem fantastic; un
german, un visãtor îndrãgostit de acest
poem, a refuzat sã accepte dogma -
cã nu era altceva decât o poveste eroi-
cã, fantasticã: Heinrich Schliemann a
avut curajul sã creadã cã era adevã-
rat. Aºa cã, a fost odatã ca niciodatã,
undeva departe, în Europa, într-un
sãtuc german din provincia Mecklem-
burg, un bãieþaº care a primit de Crã-
ciun, în anul 1829, �Istoria Universa-
lã Ilustratã� de Jerrer; aceasta îl aratã
pe tracul Enea fugind din cetatea Troia
cuprinsã de flãcãri, purtându-ºi tatãl
pe umeri ºi þinându-ºi fiul, Iulius, de
mânã, urmat fiind de alþi supravieþui-
tori. El, tracul, avea sã ajungã în Valea
Tibrului (Valea celor ºapte coline)
unde se va cãsãtori cu Latvia, fiica
unui rege local, punând astfel bazele
dinastiei de Alba Longa - din care se
trãgea ºi Rhea Silva, mama lui Ro-
mulus ºi Remus, ºi din care se mân-
drea cã se trãgea ºi Iulius Cezar; aºa
cã, domnilor italieni, fiþi mai atenþi cu
noi, strãbunii voºtri!

Acel copil german îºi întreabã ta-
tãl: �Deci, aºa arãta Troia ºi nimeni
nu ºtie unde se aflã ea astãzi?!!!� Anii
au trecut ºi micuþul Schliemann fu
nevoit la 14 ani sã-ºi întrerupã studii-
le din cauza sãrãciei ºi sã se angajeze
bãiat de prãvãlie; într-o zi intrã în prã-
vãlie un oarecare, beat mort, ºi înce-
pu sã declame versuri din �Iliada�,
redeºteptând astfel micuþul aventurier.
Acesta ajunge în 1841 în Hamburg,
se angajeazã ca mus pe o corabie ce
pleca spre Venezuela, dar la numai
douã sãptãmâni corabia se scufundã
lângã insula Texel, Heinrich reuºind
însã sã se salveze. Îl gãsim mai târziu
lucrând în Amsterdam, în timpul liber
studiind engleza, franceza, olandeza,
spaniola, portugheza ºi italiana.

Prin 1854 era în America de Nord
ºi cãpãta cetãþenia americanã; este cu-

cerit apoi de febra aurului, dar nu se
lasã fermecat sã-ºi pãrãseascã aface-
rile înainte de a-ºi câºtiga independen-
þa materialã, aºa cã, abia prin 1868 se
duce în Itaca - insula lui Ulise. Om
ajuns la cea mai înaltã treaptã materi-
alã, lasã totul ºi fuge dupã un basm, o
poveste fantasticã. Cu Iliada în mânã,
începe sã caute TROIA , cetate, le-
gendarã a tracilor, unde NOI am fost
învinºi de puhoiul barbar de greci, ahei,
venit între 1900-1400 î.H. din estul
Mãrii Caspice, împreunã cu eolienii,
dorienii ºi ionienii.

Aºa cã Schliemann, considerând
rãzboiul troian drept unul real, iar pe
luptãtori niºte personalitãþi istorice, se
duce sã-i redescopere pe aceia care
muriserã cu trei mii de ani în urmã; se
duce în Asia Micã - tocmindu-ºi o cã-
lãuzã pentru 45 piaºtri, cãlãrind pe un
cal fãrã frâu, aruncându-ºi privirea
peste ceea ce doar visase pânã nu de
mult. Plimbându-se cu Iliada în minte,
el calculeazã distanþe, îºi imagineazã
bãtãlia, ba chiar se ºi cãsãtoreºte cu o
grecoaicã, Sofia Engstromenos, pe care
o asemuieºte cu Elena.

În sfârºit, la 15 iunie 1873, ia ho-
tãrârea sã se apuce de sãpat. Dupã
sãparea a 250 mii metri cubi de pã-
mânt, plimbându-se cu soþia prin sã-
pãturi, îi spune acesteia: �Du-te ºi dã
drumul tuturor lucrãtorilor, spune-le
ceva, spune-le cã e ziua mea de naº-
tere ºi cã au liber�. Când soþia se în-
toarce la el dupã plecarea lucrãtorilor,
îl gãseºte sãpând cu disperare printre
blocuri enorme de piatrã gata sã cadã
peste el, scoþând la ivealã... AUR, bi-
juterii incalculabile, bijuterii udate cu
sânge ºi lacrimi, îngropate de trei mii
de ani sub ruinele a ºapte împãrãþii,
dispãrute ºi readuse la luminã�. El nu
fãcea altceva decât sã ne scoatã la
suprafaþã istoria noastrã, a carpato-
danubienilor - uitatã, îngropatã, pãrã-
sitã ºi neglijatã. Când o vor lua în con-
sideraþie �istoricii noºtri� ºi o vor pune
în drepturile ei?!

Dar Schliemann a crezut cã a des-
coperit tezaurul lui Priam, când de
fapt tezaurul aparent aparþinuse unui
rege ce trãse cu O Mie de ani înaintea

� Dr. Napoleon Sãvescu
NOI NU SUNTEM URMAªII ROMEI
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lui Priam. Schliemann a scos la ivealã
ciudate mâzgãlituri cum ar fi spirala
dacicã sau zvastica pelasgicã ºi pe care
N. Densuºianu le amintea în «Dacia
Preistoricã» din 1884 (la pagina 74).

Ce sã facã însã Schliemann cu te-
zaurul? Sã-l predea guvernului Tur-
ciei? Nici vorbã! Cu multe peripeþii ºi
cu ajutorul familiei soþiei sale grecoai-
ce îl trece peste graniþã pânã la Atena,
poliþia turcã nemaiajungându-l. Poate
el fi socotit un hoþ?! Micuþul visãtor-
bãiat de prãvãlie nu se opreºte însã
aici: porneºte în cãutarea comorilor
lui Agamemmon din Micene ºi le gã-
seºte!... Se pare, pe ale noastre; 1600
î.d.H, cu cel puþin 300 de ani mai vechi
de legendarul Agamemnon. Dar asta
este o altã poveste pe care nu intenþi-
onez s-o derulez aici.

Sã mai adaug cã patru mii de ani
îdH Peninsula Balcanicã era legatã de
Asia Micã printr-o limbã de pãmânt
cunoscutã de poporul carpato-dunã-
rean, care o strãbãtea ducându-ºi cul-
tura ºi civilizaþia prin ea pânã la Tigru
ºi Eufrat. Prin scufundarea ei în Ma-
rea Mediteranã vor apare o nouã mare
- Tracicã (Egee) ºi o puzderie de mici
insule. Multe din aceste insuliþe poar-
tã numele vechii civilizaþii pelasgice,
carpato-dunãrene, «uimind» ºi azi
«savanþii» care nu pot înþelege cum o
insuliþã cum ar fi Creta sau Santorini
pot avea pe ele civilizaþii «izolate»
foarte avansate!

Dar sã revenim la ei, carpato-du-
nãrenii. Marile civilizaþii ale lumii au
apãrut ºi s-au dezvoltat la gurile de
vãrsare ale unor mari fluvii (Gange,
Nil, Tigru, Eufrat). În Europa existã
un singur mare asemenea fluviu, ºi
anume Dunãrea (DANUBIU), a cãrei
gurã de vãrsare (delta) se aflã pe te-
ritoriul þãrii noastre.

Europa a fost acoperitã de o calo-
tã de gheaþã cu excepþia sudului ei, în
speþã zona carpato-dunãreano-ponti-
cã. Aici, în aceastã zonã neacoperitã
de calota glaciarã, cu vegetaþie abun-
dentã, bogatã în izvoare ºi sare, apare
ºi se dezvoltã o civilizaþie, numitã de
unii �carpato-dunãreanã� iar de alþii
�arianã�, ori mai târziu pelasgicã sau
tracicã, aceeaºi cunoscutã astãzi ca
daco-românã.

Iar dacã acum 100 de ani, acei �oa-
meni de ºtiinþã� gãseau cã indo-arie-
nii (termen nejustificat) ar fi apãrut
undeva pe cursul mijlociu al Dunãrii
(PP Negulescu, Kretschmer � 1896,
Kiesling � 1903, Dussand � 1914),

tot ei, cercetãtori din diferite domenii
(lingvisticã, arheologie, astrologie), au
ajuns la concluzia, eronatã, cã popoa-
rele ariene îºi au originea în zona mai
sus-menþionatã.

Dar timpul trece, iar ºtiinþa avan-
seazã: la New York, la editura �Bar-
nes & Noble� apare lucrarea �THE
ARYANS � THE HISTORY OF CI-
VILIZATION� scrisã de V. GORDON
CHILDE ºi în care, la paginile 176-
177 existã o notã privind leagãnul ºi
distribuþia arienilor, localizându-i în
spaþiul carpato-dunãrean-nistru, nici-
decum pe Sena, Rin sau Oder. Lu-
mea se schimbã ºi o datã cu ea ºi�
ºtiinþa; aºadar, sã ne REDESCOPE-
RIM ISTORIA, aºa cum se pare cã a
fost ea de fapt.

�

ORIGINEA ROMÂNILOR

În zona carpato-dunãreanã-ponti-
cã ºi pânã la Nistru a apãrut în Euro-
pa primul nucleu uman: în acea pe-
rioadã a Erei glaciare numai aceastã
zonã, protejatã de arcul Munþiilor Car-
paþi ºi neacoperitã de gheaþã, a putut
genera OMUL EREI GLACIARE, om
care se ocupã în exclusivitate cu vâ-
natul, aºa cum ne spunea Nicolae
Miulescu în �Dacia Þara Zeilor�. O
datã cu îmbunãtãþirea condiþiilor cli-
materice- încãlzirea vremii ºi regene-
rarea gheþarilor- apare o explozie a
florei ºi faunei în aceastã regiune, fi-
ind astfel propice înmulþirii populaþiei.
Vânatul, peºtele ºi fructele care se
gãseau din belºug le asigurã o viaþã
relativ uºoarã; nici focul nu le era se-
cret. Apare limba ca mijloc de comu-
nicare-oglindã a nivelului spiritual la
care ajunge o societate în procesul
dezvoltãrii ei. Carpato-dunãrenii vâ-
nau ºi animale mici, dar în special ani-
male mari la aceste vânãtori partici-
pând toþi membrii familiei mamuþii,
zimbrii, urºii nu erau uºor de vânat.
În cãutarea vânatului, aceºtia ºi-au
început migrarea mai întâi spre vest
�în sudul Europei- ca, mai apoi, sã
continue înaintarea pe mãsura retra-
gerii gheþarilor cãtre nord. Acest lu-
cru explicã ºi bogãþia termenilor si-
nonimi din limbile europene. Aceºti
paleoeuropeni, carpato-dunãreni încep
sã se ridice pe treptele spiritualitãþii în
aria lor de origine situându-se în prim-
planul civilizaþiilor europene. Încãlzi-
rea climei a favorizat însã ºi fãrâmi-
þarea carpato-dunãrenilor care, por-

nind dupã hranã o datã cu formarea
pãturii glaciare, se depãrteazã din ce
în ce mai mult, ajungând sã formeze
centre de civilizaþie de sine stãtãtoa-
re. Cu încãlzirea treptatã a vremii, ºi
vârfurile înzãpezite a munþiilor îºi vor
schimba culoarea în verde, cine ar pu-
tea oare spune câte milenii au trecut
pânã când dealurile s-au acoperit cu
pãduri?!

Oamenii peºterilor sunt ºi ei prinºi
de schimbãrile fantastice ale naturii,
încep sã domesticeascã animalele, se
ocupã cu agricultura, devin sedentari.

Ramura migratoare nordicã a car-
pato-dunãrenilor deprinsã în faza tim-
purie a formãrii acesteia, se va îm-
pãrþi la rândul ei în douã braþe: unul
german ºi altul slav, fiecare cu carac-
teristicile lui distincte, dar ºi multe lu-
cruri în comun, în special LIMBA.

Spiritualitatea carpato-dunãrenilor
atinge apogeul dezvoltãrii prin reali-
zarea a ceea ce ei puteau VEDEA ºi
înþelege: vedeau zei ºi noi reguli de
viaþã, iar cine le vedea cu adevãrat,
cine le înþelegea ºi practica era socotit
a se fi nãscut de douã ori- apãruse
�SPIRITUALITATEA VEDICÃ�.
Aici, pe cursul inferior al Dunãrii, se
naºte spiritualitatea a ceea ce a domi-
nat ºi încã mai dominã lumea: de aici
îºi trage rãdãcinile cultura �VEDE� din
care se vor inspira caldeenii ºi egipte-
nii, iar mai târziu iudaismului ºi creº-
tinismul.

Aici va apãrea societatea �PAS-
TORALÃ�: carpato-dunãrenii se vor
deplasa de aceastã datã cu cirezile lor
înspre rãsãritul Europei ºi Asia, din
ce în ce mai departe de ACASÃ. Dar
drumurile deveneau din ce în ce mai
lungi, acumulau cantitãþi mari de bo-
gãþii alimentare, pe care �vecinii� mai
puþin harnici ºi le doreau fãrã muncã,
astfel a apãrut prima clasã a luptãto-
rilor care pãzeau CASA ºi care mai
târziu vor devenit apãrãtorii þãrii:
KSHA-ATRI-YA. Pentru cei care ple-
cau primãvara, pentru a se întoarce
acasã toamna, spaþiul carpatic a înce-
put sã aibã un caracter sacru- astfel
au apãrut serbãrile (sãrbãtorile). Ei se
întorceau acasã la marea zeiþã DANU,
mama ploilor ºi a pajiºtilor bogate, de
unde vine ºi numele fluviului Dunã-
rea- DANUBIU. Tradiþiile ºi denumi-
rile locale vor fi luate cu ei de aceºti
carpato-dunãreni-istrieni, arieni-pe-
lasgi (ori cum vreþi sã-i numiþi) ºi pur-
tate peste tot, reprezentând caracte-
ristica lor principalã.
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Nicolae Minulescu, în lucrarea
�Dacia-Þara Zeilor�, face un calcul
foarte simplu: considerând distanþa
parcursã zilnic în timpul pãºunatului
de aproximativ 15 km, pentru a se
putea întoarce iarna acasã, pãstorii
puteau ajunge uºor pânã la nord de
Munþii Caucaz.

O dovadã a expansiunii estice ºi a
stabilizãrii lor în perimetrul caucazian
se regãseºte în binecunoscutul
�DRUM AL ZEILOR�, marcat cu
prietre uriaºe fixe ºi menþionat de
KAUSHI-TAKI în UPANISHADA ce-
i poartã numele.

Despre acest drum al zeilor, cu-
noscut în antichitate ca fiind miste-
rios, poetul PINDAR în �ISHIA� spu-
nea: nici dacã vei cãlãtori pe mare sau
pe uscat nu vei afla calea cea demnã
de admiraþie care duce la locul princi-
pal al �hiperboreilor� � cum ne denu-
mea el.

Dupã Pindar, la nord de Dunãre ºi
Marea Neagrã existã încã dinaintea
timpurilor sale o cale monumentalã ºi
totodatã miraculoasã prin mulþimea ºi
mãrimea colosalã a stâlpilor sãi inte-
riori care, spunea el, erau înalþi de
peste 100 de picioare (peste 30 de
metri).

Herodot vorbeºte despre aceºti
stâlpi ca despre �Columnele lui SE-
SOSTRIS� (OSIRIS), care existau ºi
în timpurile sale în þinuturile Sciþiei.

Poetul Ovidiu în cartea a treia a
FASTELOR sale aminteºte de cãile tri-
umfale ale lui Bach sau Liber Pater
prin Sciþia. În cântecele eroice popu-
lare ale daco-romanilor mai gãsim ºi
azi amintiri despre ��Bâcul Viteazul�,
�Bâcul Haiducul�- care instituise un
serviciu de strajã pe drumul cel lung
dintre ODRIU ºi DIU:

�Împãratul împãrat
Ca el mare, mi-a aflat
De numele Bâcului,
Bâcului, haiducului,
Bâcului haiducului,
Bâcului, viteazului,
Ce-a pus streaja drumului,
Din dealul Odriului,
Pânã-n preajma Diului�

(Teodorescu, Poezii populare,
p.605)

Herodot, în descrierea Sciþiei, face
referire la un þinut în nordul Mãrii Ne-
gre pe care sciþii, pe limba lor, îl nu-
meau EXAMPAEOS, cuvânt ce în tra-
ducere din greacã înseamnã CÃILE

SACRE. Aceste locuri numite EXAM-
PEE erau, dupã Herodot, situate la o
depãrtare de patru zile de navigare în
sus pe râul Hzpanis (Bug); aceastã cale
sfântã se aflã aºadar aproape pe ace-
eaºi paralelã cu Chiºinãul de azi, având
direcþia de la apus la rãsãrit. Despre
originea ºi destinaþia acestei cãi sfinte
a sciþilor, Herodot însã nu ne mai spu-
ne nimic, afirmã cel mai mare cunos-
cãtor al preistoriei românilor, N. Den-
suºianu.

ªirul cel lung de lespezi enorme
(implantate în pãmânt) ce se întindea
din Basarabia spre Crimeea ºi Don,
de la Prut la Marea de Azov repre-
zenta una din MINUNILE LUMII
PREISTORICE, reprezenta calea
sfântã a carpato-dunãrenilor din Eu-
ropa în Asia, reprezenta ºi reprezintã
ISTORIA NOASTRÃ- neglijatã, ui-
tatã pãrãsitã ºi politic inconfortabilã
pentru �vecinii noºtri�.

Apa Bâcului pe lângã care trecea
pânã în secolul al XVIII-lea, aceastã
faimoasã linie de monumente mono-
litice, se varsã în vechiul Tyros (NIS-
TRU), în apropierea satului românesc
Gur-Bâcului. Spre nord, la micã dis-
tanþã de acest punct, se aflã ºi astãzi
douã sate: unul pe malul drept ºi altul
pe cel stâng al Nistrului, purtând
amândouã acelaºi nume: �SPEIA�.
Din punct de vedere filologic, SPEIA
este identic cu termenul scit EXAM-
PAEOS, unde ultima silabã a fost pro-
babil vulgarizatã ori grecizatã. Înce-
pem astfel sã gãsim �cãile sacre� ale
arienilor, carpato-dunãrenilor.

Iar dacã azi englezii se mândresc
cu � misterioasele� lor pietre de la SA-
LISBURZ ori STONEHENGE, sau
francezii cu CARNAC, noi românii
nici nu le mai pomenim în cãrþile noas-
tre de istorie, iar istoricii �noºtri� par
nu cã le-au uitat, dar nici mãcar n-au
auzit de ele! Citeam de curând �Lost
Civilizations- Early Europe: Mysteries
in stone�, Time �Life Books, ºi nu
puteam înþelege de ce Pindar, Hero-
dot, Ovidiu vorbeau despre acest
drum al megaliþilor cu respect, iar cei
de mai sus nici nu-l amintesc!!! Þãri-
le din jurul nostru se mândresc cu
câte o bucãþicã de dinte sau de os ºi
îºi scriu istorii frumoase... Noi avem
de milenii drumuri construite în pia-
trã ºi nici nu ne pasã!

În antichitatea preistoricã colum-
nele de piatrã brutã au avut probabil
ºi o utilitate publicã, indicând cãlãto-
riilor direcþiile drumurilor prin þinutu-

rile pastorale acolo unde nu erau semne
de orientare. Dar sã ridici lespezi, bo-
lovani, stânci de circa 30 de metri înãl-
þime ºi sã marchezi cu ele aºa o mare
distanþã pare o muncã ciclopicã chiar
ºi pentru un modern al vremurilor
nostre. Cine au fost EI, STRÃBUNII
NOªTRI, ºi cum de au fost capabili
de o astfel de lucrare?! Explicaþii, în
prezent, nu existã... ori nu vrem sã le
auzim. Sã nu uitãm cã în tradiþiile
preistorice ale poporului român exis-
tã o brazdã uriaºã care tãia câmpiile
României ºi ale Ucrainei de azi, pânã
la Don, de la apus la rãsãrit �Brazda
lui NOVAC�. Dupã alte tradiþii, aceas-
tã brazdã este atribuitã lui LER ÎM-
PÃRAT (liber Pater) , figura rãzboini-
cã ce cutreiera lumea, erou jefuitor,
persoanã cu caracter negativ ºi detestat
în descântecele noastre populare:

�Iar voi, Strigoaie,
Voi Moroaie,
Vã duceþi
La Ler Împãrat
La al vostru palat,
Acolo sã mergeþi,
Acolo sã ºedeþi,
Acolo sã pieriþi�

Marion, Descântece- p.134

De menþionat cã �Ler Împãratul�
nu trebuie confundat cu �Ler Dom-
nul�- fiul hiperboreanului Aplo(Apol-
lo)- din colindele noastre precreºtine,
transformat la creºtinizare în fiul Mai-
cei Sfinte.

Dar sã revenim din preistorie la
anul 1716 când învãþatul Domn al
Moldovei, Dimitrie Cantemir, scria: �
nu departe de Chiºinãu, orãºel lângã
râul Bâc, se vãd o serie de lespezi foar-
te mari dispuse în linie dreaptã, ca ºi
cum ar fi fost aºezate acolo prin acti-
vitatea omului. Însã, ceea ce ne îm-
piedicã a crede aceasta este, pe de-o
parte mãrimea lespezilor, iar pe de altã
parte, distanþa pe care se întind: trec
peste Nistru pînã în Crimeea.

În limba poporului acest ºir de pie-
troaie poartã numele de CHEILE BA-
CÃULUI; þãranii prin simplitatea lor
spun cã aceastã construcþie a fost fã-
cutã de zmei, care se conjuraserã sã
inchidã cursul râului Bâcul�. (Cante-
mirii �Descriptio Moldavie�, ed. 1872).

Pãstorii carpato-dunãreni, dupã o
lungã ºedere în zona Caucazului, îºi
vor continua drumul lor spre est.

�
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 Prima intervenþie a statului roman
în Peninsula Balcanicã a avut loc cã-
tre sfârºitul secolului al III-lea î.H., în
timpul celor douã rãzboaie ilirice (229/
228 ºi 219 î.H.). Apoi, în urma celor
trei rãzboaie macedonene (215-201,
200-197, 171-168 î.H.), a fost lichi-
datã independenþa statului macedo-
nean, Roma ajungând sã domine în
Peninsulã. Dominaþia ei a fost conso-
lidatã dupã 146 î.H., când republica
romanã, reprimând rãscoala macedo-
nenilor ºi a ligii aheene, a transformat
Grecia ºi Macedonia în posesiuni ale
sale.

De acum, Roma începe înaintarea
spre Dunãrea de Jos, în spaþiul geto-
dac, când stãpânii locului duceau lup-
te pentru alungarea celþilor ºi bastar-
nilor.

Îndelungata rezistenþã împotriva
celþilor a determinat - pe fondul dez-
voltãrii maxime a Latenului geto-dac
- perfecþionarea sistemului lor defen-
siv, dar ºi a armamentului ofensiv, cãci
nu era vorba numai de rezistenþã, ci
ºi de alungarea invadatorilor strãini:
sciþii, celþii, bastarnii.

În faþa celui mai mare pericol care
venea dinspre sud, unitatea politicã a
regatelor traco-geto-dacilor, cum am
spus, se impunea. O unitate pregãtitã
de întreaga dezvoltare de pânã atunci
dar ºi grãbitã de înaintarea romanã.
�CEL DINTÂI ªI CEL MAI MARE

DINTRE REGII  TRACIEI�
Aceastã unificarea a întregului

teritoriu al naþiunii traco-geto-dace
a fost realizatã sub conducerea lui
Burebista (c. 82-44 î.H.), «cel dintâi
ºi cel mai mare dintre regii din Tra-
cia» (cf.15/125, s.n.). Acesta, cum
aratã Strabon (VII, cap.III, paragra-
ful 11), �luând în mânã cârma nea-
mului sãu, a ridicat poporul copleºit
de nevoi din pricina nesfârºitelor rãz-
boaie ºi atât de mult l-a îndreptat prin

Conf. univ. dr. G. D. ISCRU

UNIFICAREA POLITICÃ A SPAÞIULUI TRACO-GETO-DAC
SUB CONDUCEREA MARELUI REGE BUREBISTA: DACIA MARE

anumite deprinderi, viaþã cumpãta-
tã ºi ascultare de porunci, încât doar
în puþini ani a fãurit o mare împãrã-
þie ºi a adus sub stãpânirea geþilor
pe cei mai mulþi vecini. Ba chiar ºi
de romani era de temut, deoarece tre-
cea neînfricat Istrul ºi prãda Tracia
pânã în Macedonia ºi Iliria�, (cf.
117/II, 174, s.n.).

Aceastã operã unificatoare ºi de
adevãratã renaºtere a naþiunii traco-
geto-dace din starea din care o adu-
seserã �nesfârºitele rãzboaie� a fost
rezultatul unei strânse conlucrãri în-
tre autoritatea civilã ºi cea religioasã,
practica aceasta fiind, dupã Strabon,
coroborat cu Herodot, de mult îndãti-
natã la traco-geto-daci. Strabon o spu-
ne textual: �Pentru convingerea po-
porului, el (Burebista, n.n.) a conlu-
crat cu Deceneu, un vraci care a pri-
begit prin Egipt ºi a învãþat anumite
semne prevestitoare prin care deslu-
ºea vrerile divinitãþii�. Ca ºi ionianul
Pythagora, ca ºi Zalmoxis odinioarã,
Deceneu însuºi a fost pãtruns de �su-
flul divin�. Cât de puternicã trebuie
sã fi fost autoritatea celor doi � Ma-
rele Rege ºi Marele Preot � asupra
poporului lor poate reieºi ºi din aceea
cã geto-dacii, �în semn de supunere�,
s-au lãsat înduplecaþi sã taie viþa-de
vie ºi sã trãiascã fãrã vin� � o absti-
nenþã extraordinarã, comparabilã doar
cu abþinerea de la consumul de carne,
consideratã de traco-geto-daci �ca o
poruncã datã de Zalmoxis� (Strabon,
ibidem, paragraful 5 � cf. 117/II, 167).

Astfel, dupã celebra inscripþie
de la Dyonisopolis, Burebista a
ajuns, în epoca sa, cum deja am
spus ºi nu este excesiv a repeta,
�cel dintâi ºi cel mai mare dintre regii
din Tracia�. În urma unei campanii
de întregire a teritoriului naþional,
Burebista a ajuns sã stãpâneascã
�tot teritoriul de dincoace de fluviu

(Dunãrea, n.n.) ºi de dincolo�.
Desigur, în primã urgenþã, pentru

statul traco-geto-dac se impunea în-
lãturarea pericolului celtic din sud-
vest, vest ºi nord nord-vest ºi recu-
perarea teritoriilor naþionale ocupate
pânã atunci de celþi. Fãrã îndoialã cã
numai dupã temeinice pregãtiri, printr-
o campanie care în anul 60 î.H. i-a sur-
prins pe adversari, de la sud la nord,
din Balcani pânã în Moravia, Burebis-
ta � ne relateazã Strabon (ibidem,
paragr.11) � �a pustiit astfel pe celþii
care se amestecau cu thracii ºi cu ili-
rii, iar pe boi, care se aflau sub as-
cultarea lui Critasiros (altã forma-
þiune celticã, n.n.), precum ºi pe teu-
risci (idem, n.n.), i-a ºters de pe faþa
pãmântului� (s.n.).

Acþionând astfel, Burebista evita-
se întâlnirea directã cu romanii, care,
dupã trecerea Balcanilor, se orienta-
serã � era firesc! � mai întâi spre est,
cãtre litoralul pontic, cu bogatele co-
lonii greceºti. În restul teritoriului, de
la sud de Dunãre ºi � fãrã îndoialã �
în colaborare cu geto-dacii ºi alþi
�traci� de aici, Burebista va fi între-
prins campanii de pradã ºi de pustiire
pânã în Iliria ºi Macedonia, dupã cum
menþioneazã Strabon.

În anul 74 î.H., romanii ajungeau,
printr-o expediþie, la Dunãre, în par-
tea de est, aproape de litoralul pontic,
zonã care, doi ani mai târziu, va intra,
cu coloniile greceºti de aici, sub con-
trolul roman.

Aici, în sud-estul teritoriului tra-
co-geto-dac de la sud de Dunãre, pen-
tru Burebista, care atunci se pregãtea
în vederea rãzboiului cu celþii, era de
evitat instituirea unei stãpâniri roma-
ne. Aºa se face cã, în anul 62 î.H., când
guvernatorul roman al Macedoniei,
Caius Antonius Hybrida, printr-o ex-
pediþie, a încercat sã instituie aceastã
stãpânire asupra întregului þinut din-
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tre Dunãre ºi Mare, geto-dacii, aliin-
du-ºi chiar pe incomozii bastarni, au
ajutat substanþial coloniile greceºti
pentru respingerea atacului roman.
Proba despre contribuþia hotãrâtoare
a geto-dacilor în aceste lupte o repre-
zintã, cum deja am spus, steagurile
romane, capturate atunci ºi duse în
cetatea geto-dacã Genucla, a regelui
Zyraxes.

Evident, pentru moment pericolul
trecuse, dar primejdia romanã rãmâ-
nea ºi ea nu putea fi contracaratã de-
cât prin desãvârºirea efortului de uni-
ficare politicã, prin unirea teritoriilor
naþionale din stânga cu cele din dreapta
Dunãrii, fapt care implica ºi stabilirea
propriului control al acestui Stat asu-
pra coloniilor greceºti. Un precedent
exista � dacã ne gândim la �protecto-
ratul� lui Zalmodegicos sau al lui Rhe-
maxos (sfârºitul secolului III î.H.),
asupra acestor colonii.

Dupã ce îºi încheiase cu mare suc-
ces campania împotriva celþilor � pe
care, cum am vãzut, �i-a pustiit� sau
�i-a ºters de pe faþa pãmântului!� -,
întãrindu-se prin întregirea cu întin-
sele teritorii naþionale recuperate de
la aceºtia ºi � fãrã îndoialã � dupã alte
serioase pregãtiri (în timp ce în statul
roman se va declanºa lupta pentru
putere între Caesar ºi Pompei, dupã
moartea celui de-al treilea triumvir,
Crassus, în anul 53 î.H.), Burebista
începe (înainte de anul 55 îHr) noua
sa campanie de întregire politicã, de
la extremul estic � pentru a evita o
angajare iniþialã cu trupele romane,
care ar fi intervenit -, atacând ºi cu-
cerind mai întâi Olbia (la gurile Bugu-
lui � Hypanis), apoi Tyras (Cetatea
Albã), la gurile fluviului cu acelaºi
nume ºi pe care erau situaþi tyrageþii,
cu care va fi colaborat, dupã care a
urmat instituirea prin forþã a autori-
tãþii sale asupra coloniilor greceºti de
pe þãrmul vestic al Mãrii � Histria
(asupra cãreia asediul a durat trei
ani!), Tomis, Ordessos (Varna), Mes-
sembria ºi Apollonia; oraºul Diony-
sopolis, care întreþinea mai de mult
relaþii de prietenie cu regele traco-

geto-dac, a intrat firesc, fãrã rezisten-
þã, sub autoritatea lui Burebista, aces-
ta încorporând totodatã întregul teri-
toriu traco-geto-dac din sudul Dunã-
rii pânã la Munþii Balcani.

DACIA MARE
Astfel, înainte de anul 47 î.H.,

întreaga acþiune unificatoare a lui
Burebista s-a încheiat, constituin-
du-se Dacia Mare. Cu aceasta, sta-
tul traco-geto-dac ajungea una din-
tre marile puteri ale lumii antice.
Lumea, la Roma, dorea sã afle ºtiri
despre daci ºi întreba pe cei cu
�trecere� pe lângã mai marii zilei,
precum poetul Horaþiu. Acesta
mãrturiseºte: �Oricine îmi iese în
cale mã întreabã: «Hei! Bunule, tu
trebuie sã ºtii, pentru cã eºti în
relaþii mai strânse cu zeii, ce ai
mai auzit despre daci?»� (cf. 112/
I, 209 s.n.).

Dacii încercaserã mai întâi o in-
tervenþie pe lângã Caesar � ne infor-
meazã istoricul Dio Cassius -, dar �nu
cãpãtaserã nimic din câte ceruserã�.
Atunci �trecurã� de partea lui Anto-
niu (ibidem, 672-673). Din pãcate,
între daci � între cãpetenii, desigur �
începuse, mai exact reîncepuse dez-
binarea. O spune acelaºi istoric: cã nici
lui Antoniu, de partea cãruia trecuse-
rã, nu i-au fost �de mult folos, cãci
erau dezbinaþi� (ibidem, s.n.).

Dar ºi confruntarea cu statul ex-
pansionist roman devenea inevitabi-
lã! Fãrã îndoialã, cercetând raportul
de forþe în cadrul luptelor interne care
aveau loc în statul roman � între Cae-
sar ºi Pompei -, Burebista a trimis la
acesta din urmã pe grecul Acornion
din Dionysopolis, diplomat care ajun-
sese pe lângã regele traco-geto-dac
�în cea dintâi ºi mare prietenie�. Aces-
ta l-a întâlnit pe Pompei �în pãrþile
Macedoniei, lânã Heracleia Lyncestis�
(Bitolia, n.n.), îndeplinindu-ºi �însãr-
cinãrile pe care le avea de la rege�,
cum se aratã în amintita inscripþie.

Din pãcate pentru regele traco-
geto-dac, în anul 48 î.H., dupã ce Pom-
pei obþinuse victoria la Dyrrachium

(7 iunie), Caesar l-a înfrânt decisiv la
Pharsalos (9 august), iar pe aceasta
calea spre conducerea supremã la
Roma îi era deschisã.

SFÂRªITUL
Dupã eliminarea definitivã a lui

Pompei (45 î.H., când sprijinitorii aces-
tuia au fost zdrobiþi la Munda), ar fi
urmat campania lui Caesar împotriva
statului traco-geto-dac, campanie pen-
tru care dictatorul Romei începuse
pregãtirile; va fi ucis însã, precum se
ºtie, în anul 44, la �idele lui martie�
(15 martie), în senatul roman, înainte
de a pleca sã preia conducerea arma-
tei concentrate în Iliria în acest scop.

În acelaºi an, 44 î.H., Burebista
însuºi � ne spune Strabon � �a fost
rãsturnat în urma unui complot pus
la cale împotriva lui de o mânã de
oameni (s.n.), mai înainte ca roma-
nii sã trimitã împotriva-i o expe-
diþie� (VII, III, 11 � cf. 117/II, 174
s.n.). De reþinut: �o mânã de oa-
meni!�

Actul iresponsabil sãvârºit de
acea �mânã de oameni� a dãunat
fundamental unitãþii ºi puterii tra-
co-geto-dacilor, viitorului lor. �Îm-
pãrãþia� lor, de care vorbeºte Stra-
bon, s-a dezmembrat �în mai multe
regiuni� � fãrã a se putea vorbi de
o fãrãmiþare! -, poate tot în patru,
cum fusese înainte de Burebista,
în vremea lui Strabon fiind cinci
asemenea formaþiuni politice (sf.
Sec. I îHs � înc.sec. I d.H.), pe care
le putem numi foarte bine state,
ele întinzându-se aproximativ pe
spaþiul viitoarelor þãri româneºti
medievale (Þara Româneascã,
Moldova, Maramureº integral,
Transilvania pânã la Tisa).

�



8

DACIAmagazin nr.12 mai 2004

cmyk

Interviu cu Profesorul Universitar Doctor Ioan Ti-
mofte Niculiþã, ºeful catedrei de Istorie românã ºi an-
tropologie din cadrul Universitãþii de Stat din Chiºi-
nãu-Moldova.

Domnule profesor, care sunt impresiile dumneavoas-
trã legate de aceastã primã vizitã la Sarmisegetusa?

 Ioan Timofte Niculiþã: Ce am vãzut eu aici este de-
a dreptul impresionant. Am mai fost în aceastã zonã, dar
numai pânã la Costeºti în urmã cu câþiva ani ºi acum
pentru prima datã la Sarmisegetusa. Este clar cã una este
sã cunoºti totul din literatura de specialitate ºi din poze ºi
alta sã vezi la faþa locului. Faþã de ce ºtiam înainte despre

„Nu ºtiu dacã vom putea vreodatã
pãtrunde în tainele civilizaþiei dacilor“

Sarmisegetusa, la aceastã prima vizitã m-
a uimit perfecþiunea sistemului de cana-
lizare ºi de drenaj, construcþii care cu cer-
titudine nu au nimic a face cu sistemul
de construcþie roman sau grecesc. Un
drenaj original din piatrã aºa cum nu am
mai vãzut nicãieri ºi am constatat cã e
mult mai bun decât cele care se fac în
zilele noastre. La fel de impresionante
sunt construcþiile de calcar ºi de andezit
din incinta sacrã, precum ºi mãreþia fa-
gilor din cetate, niºte arbori înalþi ºi drepþi
cum rar ai ocazia sã vezi. Construcþii
romane am mai vãzut ºi în alte pãrþi ºi
greu le poþi compara cu ce se gãseºte
aici. Toatã acestã priveliºte care mi s-a
înfaþiºat aici denotã o culturã extrem de
bogatã ºi o civilizaþie excepþionalã. Cu
regret trebuie sã spun cã nu ºtiu dacã
vreodatã vom ajunge sã pãtrundem în
tainele acestei culturi ºi acestei civilizaþii,
nu ºtiu dacã vreodatã vom putea desci-
fra secretele deþinute de sanctuarele ºi
construcþiile din cetaþile dacice de aici.
Este, dacã vreþi, fãrã exagerare una din
marile enigme ale lumii. La fel secretele
metalurgiei dacilor sunt greu de desci-
frat chiar acum la început de secol XXI.
Nu cred ca în antichitatea europeanã sã
fi existat o tehnica metalurgicã aºa de
performantã precum cea dacicã. Ca o
primã concluzie aº putea spune cã este
greºit ca alãturi de civilizaþia greacã ºi

romanã sã nu-ºi gãseascã un loc cel puþin egal aceastã
civilizaþie dacicã.

Cum priviþi domnule profesor amploarea tot mai ac-
centuatã pe care a luat-o în ultimul timp miºcarea dacis-
tã în þarã ºi în strãinãtate ?

I.T.N: Eu nu pot fi în nici un caz împotriva promovã-
rii dacismului, aºa cum fac unii. Ba mai mult, sunt pentru
aceastã promovare, dar pe baze cât mai ºtiinþifice. Chiar
dacã se depãºeºte uneori graniþa spre mitologie, spre le-
gendã, aceasta nu este un lucru rãu pentru cã oamenilor
asta le place ºi aºa pot fi atraºi spre adevãratele valori
materiale ºi spirituale ale strãmoºilor lor. Întreaga istorie

� Vladimir Brilinsky
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romanã ºi greacã are solide componente mitologice ºi le-
gendare ºi asta nu deranjeazã pe nimeni.

De ce aºa ceva sã se întîmple tocmai la noi? Este greu
de înþeles de ce un autor valoros ca Densusianu sa fie
criticat pentru felul în care a abordat istoria dacilor? Ruºii
au o vorbã, ei, care mãnâncã acea caºã cu unt combinat,
spun cã mai bine sã fie mai mult unt decât caºã în aceastã
combinaþie.

Ce pãrere aveþi despre manifestarea de la Deva din
aceste zile?

I.T.N: A fost o manifestare deosebit de serioasã, de
înaltã þinutã care a cuprins referate deosebit de interesan-
te. Prezenþa unor cercetãtori de marcã din întreaga þarã a
dat calitate ºi greutate acestei manifestãri. Sigur cã pre-
ponderent a fost prezentã ºcoala clujeanã, acolo unde ºi
eu am mulþi prieteni ºi care m-aº bucura dacã m-ar con-
sidera la rândul lor tot un prieten.

La fel prietenã o consider pe doamna Pescaru, a cãrei
organizare a fost fãrã reproº ºi probabil cã mult timp de-
acum încolo se va vorbi chiar în cercuri înalte despre ce
s-a întâmplat în aceste zile în judeþul dumneavoastrã. Ast-
fel de manifestãri sunt necesare ºi ele ar trebui sã fie
accesibile publicului larg, pentru cã rezultatele cercetãrilor
trebuie cunoscute îndeaproape de toþi iubitorii de
istorie ºi nu numai de ei.

Fãrã îndoialã capul de afiº al �Zilelor dacilor�
a fost reprezentat de expoziþia organizatã la muzeul
din Deva. Ce impresie v-a lãsat vizitarea ei?

  I.T.N: Din literatura de specialitate ºi din vi-
zitele de la muzeul din Cluj cunoºteam o parte din
aceste exponate prezentate aici în condiþii excep-
þionale. Dar ceea ce am întîlnit aici trebuie sã ºtiþi
ca depãºeºte cu mult aºteptãrile. Nu numai pen-
tru publicul larg este foarte important de vãzut
aceastã expoziþie, dar ºi pentru mine ca specialist.
Multe dintre obiecte nu au fost expuse niciodatã
ºi am avut ocazia sã le admir în expoziþia de la
Deva. Rodul cercetãrii sistematice întreprinse de
80 de ani în zona munþilor ªurianului, cercetãri
întreprinse de Dimitrie Teodorescu, de Constan-
tin ºi Hadrian Daicoviciu, de Octavian Floca, de
Ioan Glodariu, rodul acesta este strâns astãzi în-
tro expoziþie ºi asta e un lucru deosebit. Pe cei
amintiþi am avut ocazia sã-i cunosc doar din lite-
ratura de specialitate gãsitã ºi studiatã la Mosco-
va, iar astãzi consider o bucurie sã pot vedea pe
viu rodul muncii lor.

Aþi pomenit înainte de ºcoala arheologicã ro-
mâneascã. Cum aþi putea caracteriza personali-
tatea ei ºi care ar fi deosebirile pe care le-aþi

remarcat faþã de alte ºcoli arheologice din strãinãtate?
I.T.N: În orice caz, trebuie sã remarc faptul cã eu am

avut contacte cu mari personalitãþi ale lumii istorice euro-
pene. ªi deci în cunoºtinþã de cauzã pot sã afirm cã aveþi
niºte specialiºti de mâna întâi. Oameni deosebit de preo-
cupaþi de munca lor ºi mai ales deosebit de  pasionaþi.
Dacã vreþi o deosebire între ºcoala istoricã româneascã ºi
celelalte ºcoli europene, de pildã cea ruseascã, pot sã vã
spun cã la dumneavoastrã se lucreazã mult mai mult prac-
tic, ºtiinþific ºi documentat.

Se ºtie bine cã cea mai aleasã cale de studiere a istoriei
este cercetarea practicã ºi ºtiinþificã.Bineînþeles cã am re-
marcat ºi unele diferenþe de abordare a cercetãrii între
ºcoala bucureºteanã ºi cea clujeanã. ªi eu consider asta
un lucru normal. Noi nu suntem niºte chibrite aranjate
într-o cutie, care sã fie toate la fel. Pluralismul de idei,
confruntarea de idei toate acestea sunt benefice mai ales
într-o specialitate cum este arheologia. Ce ar mai fi de
remarcat ºi asta am observat la Cluj existã o tendinþã a
schimbãrii de generaþie. Se simte un aer proaspãt de tine-
reþe ºi tinerii ãºtia care vin din spate, aºtia bãrboºi ºi mus-
tãcioºi au o mare calitate, sunt foarte deºtepþi ºi cred ca
vor ºti ce sã facã cu moºtenirea pe care au primit-o de la
predecesorii lor.
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Izvoarele literare ne vorbesc ºi despre alte obiceiuri
ale tracilor sau ale geto � dacilor, diferite de cele care se
referã la naºtere, moarte ºi cãsãtorie, ajutându-ne la con-
turarea fizionomiei morale ºi a modului de înþelegere a
problemelor majore.

Vorbind despre �obiceiurile cele mai vrednice de luare
aminte� ale tracilor, Herodot ne spune cã �în ochii lor,
trândãvia trece drept cea mai mare cinste. A munci pã-
mântul e lucrul cel mai de ruºine, iar când trãieºti de pe
urma rãzboiului ºi a prãdãciunilor � spun ei � faci un
lucru cât se poate de bun.�1  O asemenea descriere este
clar cã nu se referea la masa tracilor ºi cu atât mai puþin a
geto � dacilor pe care Herodot îi caracterizeazã prin trãsã-
turi de vitejie ºi dreptate care i-au fãcut celebri în lumea
anticã. Tabloul înfãþiºat de pãrintele istoriei se referã la o
anumitã categorie a societãþii tracice ºi anume cea a rãz-
boinicilor. Aceeaºi situaþie o întâlnim ºi la alte popoare,
fãrã sã fie caracteristicã pentru traci sau geto-daci.

De altfel descoperirile arheologice atestã prin variate
unelte cã geto-dacii lucrau pãmântul, prelucrau metalele
ºi practicau diferite meserii, asemenea oameni nu puteau
dispreþui munca.

Un exeget al operei vergiliene, Aufidius Modestus, din
secolul I p.Chr. susþine cã a citit cum cã dacii au obiceiul
ca atunci când pleacã la rãzboi sã bea din Istru o anumitã
cantitate de apã, ca pe un vin sacru, jurând cã nu se vor
întoarce decât dupã ce vor ucide pe duºmani.

Vergiliu ne descrie alte obiceiuri ale geto-dacilor în vre-
mea severelor ierni:

�Oamenii îºi duc viaþa liniºtitã ºi sigurã în bordeie
Sãpate adânc în pãmânt, adunã trunchiuri de stejar ºi

ulmi întregi, pe care îi rostogolesc pe vatrã ºi-i pun pe foc
Locuitorii petrec la joc lunga noapte de iarnã ºi le face

plãcere sã prepare din orz fermentat ºi din fructe acre de
sorb o bãuturã ce seamãnã cu vinul.�2

Despre un obicei al tracilor, practicat probabil ºi de
geto-daci, ne vorbeºte Pliniu cel Bãtrân ºi ne spune cã
�nici un muritor nu este întotdeauna înþelept. Ce n-aº da
sã mã înºel în aceastã privinþã ºi cât mai mulþi sã soco-
teascã cele spuse de mine ca fiind o prorocire neadevãra-
tã. Deºertãciunea omeneascã, meºterã sã se înºele pe ea
însãºi, socoteºte în felul tracilor, care pun în urnã pietre
de culori diferite, dupã cum o zi este bunã sau rea, iar în
ziua morþii le numãrã ºi astfel îi judecã pe fiecare.�3

� Prof. Mirela Lãscoiu

Datini ºi obiceiuri ale geto-dacilor

Claudius Aelianus, în opera sa cu evidente intenþii
moralizatoare, ne spune: �Despre traci s-a dus vestea cã
sunt grozav de beþivi. N-au scãpat nici ilirii de aceastã
învinuire. Ba ºi-au mai atras ºi învinuirea cã la ospeþe, în
faþa oaspeþilor, este îngãduit sã se bea în sãnãtatea femei-
lor, fiecare pentru cine doreºte, chiar dacã nu este femeia
lui.�4  Despre acest subiect ne informeazã ºi Platon când
discutã despre beþie. �Vorbesc nu de folosirea în general a
vinului sau de abþinerea totalã, ci de beþia propriu-zisã:
dacã trebuie sã se bea aºa cum beau sciþii ºi perºii ºi apoi
cartaginezii, celþii, iberii ºi tracii � toþi aceºtia fiind nea-
muri rãzboinice � sau ca voi. Cãci voi [macedonenii] dupã
cum spui, sunteþi foarte cumpãtaþi, pe câtã vreme sciþii ºi
tracii beau vin neamestecat deloc cu apã, atât femeile cât
ºi bãrbaþii, ºi îl împrãºtie pe hainele lor, socotind cã este o
deprindere frumoasã ºi aducãtoare de fericire.�5  Din tex-
tul marelui filosof atenian nu reiese cã tracii s-ar caracte-
riza prin viciul beþiei. El spune doar cã tracii, atât bãrbaþii,
cât ºi femeile, ca ºi multe alte popoare, beau vinul nea-
mestecat cu apã ºi cã au obiceiul sã-ºi împrãºtie vinul pe
haine, considerând cã aduce fericire. La popoarele antice
a bea vin ºi a face exces de bãuturã era o obiºnuinþã, fãrã
ca aceasta sã fie o caracteristicã proprie doar tracilor.

Pomponius Mela, dupã ce ne povesteºte modul în care
se încheiau cãsãtoriile, ne spune: �La unii traci folosirea
vinului este necunoscutã; dar la ospeþe se aruncã în focu-
rile în jurul cãrora se ºade seminþe, al cãror miros pro-
voacã comesenilor o veselie asemãnãtoare cu beþia.�6

Seminþele cu efect euforic ºi narcotic aruncate în foc sunt,
foarte probabil, cele de cânepã.

Despre Dromihetes ºtim cã îl cinsteºte pe Lisimah cu
vin. Dovada sigurã însã ne-o oferã Strabo7  care ne spune
cã una din mãsurile pe care le-a luat Burebista pentru
asanarea moravurilor neamurilor sãu, la îndemnul mare-
lui preot Deceneu, ºi pe care geto-dacii au ascultat-o, a
fost aceea de a tãia viþa-de-vie ºi a trãi fãrã vin. O aseme-
nea mãsurã se înscrie în politica de sobrietate ºi cumpãta-
re preconizatã de marele rege. Luarea ei este urmarea
fireascã a exceselor de bãuturã ale geto-dacilor din pe-
rioada anterioarã. Relatarea lui Strabo este totuºi exage-
ratã, fãrã îndoialã, pentru cã viþa-de-vie n-a fost stârpitã
definitiv în Dacia. Mãrturie în acest sens sunt descoperi-
rile arheologice. Cosoarele folosite la lucrãrile viticole, acele
mici cuþite curbe cu o tijã scurtã în prelungirea lamei pen-
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tru a se fixa în mânerul de lemn, sunt aproape nelipsite în
aºezãrile dacice atât înainte, cât ºi dupã venirea lui Bure-
bista. Cele mai vechi cosoare pentru lucrat via cunoscute
pânã acum sunt cele descoperite la Huºi ºi dateazã din
secolul IV � III a.Chr. Nu poate fi o simplã coincidenþã cã
zona Huºiului este pânã astãzi o renumitã regiune viticolã.

Despre cultivarea viþei de vie ºi folosirea vinului ne
stau mãrturie ºi alte descoperiri. O frunzã s-a imprimat
pe un vãlãtuc de lut din aºezarea de la Popeºti, iar sâm-
buri de struguri s-au descoperit în aºezarea de la Brad ºi
în cea de la Grãdiºtea de Munte. Despre cunoaºterea ºi
larga folosire a vinului la geto-daci ne stau mãrturie ºi
amforele atât de numeroase descoperite ºi în foarte multe
aºezãri extracarpatice. Se pare cã în cele mai multe amfo-
re se transporta vin. Producerea de vinuri locale este do-
veditã ºi de amforele executate în ateliere dacice care au
ºtampile anepigrafice.

Xenofon, în numeroasele sale peripeþii, va ajunge ºi la
curtea regelui trac Seuthes, unde a participat la un ospãþ
pe care îl descrie în opera Anabasis. Astfel, dupã ce oas-
peþii s-au aºezat în cerc, le-au fost aduse tuturor mãsuþe
cu trei picioare ºi le-au fost puse dinainte. Pe mãsuþe se
gãseau bucãþi de carne friptã ºi pâini mari dospite. Vinul
era servit în cornuri de cãtre paharnici. �Exista urmãtoa-
rea datinã de care Seuthes s-a slujit cel dintâi: a luat pâini-
le ce se aflau în faþa sa, le-a rupt în bucãþi mici ºi le-a
aruncat cui a socotit de cuviinþã. Acelaºi lucru l-a fãcut ºi
cu cãrnurile, oprindu-ºi numai atât cât sã guste.�8  Aceste
obiceiuri povestite de Xenofon au putut fi practicate ºi de
cãtre geto-daci.

Un alt obicei considerat strãvechi era acela ca cei avuþi
sã facã daruri regelui pentru a-l cinsti, iar regele, la rândul
sãu, sã dãruiascã lucruri celor ce nu au. Lui Seuthes, cu
ocazia ospãþului la care a participat Xenofon, i s-au dã-
ruit: un cal, un sclav tânãr, haine pentru soþie, o cupã de
argint ºi un covor de mare preþ. Foarte asemãnãtor tre-
buie sã se fi desfãºurat ospeþele ºi la regii geto-daci. Os-
peþele nu erau proprii doar regilor sau aristocraþiei, ci în-
tregului popor, fireºte la proporþii diferite. Aºa cum ne
spune Dion Chrysostomos, �era nevoie sã se bucure de
plãcerile dragostei, ale mâncãrii ºi ale bãuturii, atât ionia-
nul, cât ºi tesalianul ºi italiotul ºi getul ºi indul ºi sparta-
nul.�9  Retorul din Prusia cunoºtea bine popoarele enu-
merate din numeroasele sale cãlãtorii, ocazie cu care a
ajuns ºi la geþi.

Aºadar, geto-dacii nu erau strãini de plãcerile vieþii ºi
nu firea rãzboinicã sau viciile sunt cele care îi caracteri-
zeazã.

Câteva referiri ale autorilor antici ridicã o problemã ºi
anume: practicau sau nu practicau geto-dacii tatuajul.

Relatarea lui Clearh din Soloi care a fost elevul lui Aristo-
tel ne spune: �nevestele sciþilor au tatuat trupurile femei-
lor trace � ale acelor traci care locuiesc în vecinãtate la
vest ºi nord � fãcând un desen cu ace. De aceea, dupã
mulþi ani, femeile care fuseserã batjocorite au ºters urma
nenorocirii lor într-un fel special, gravând desene ºi pe
restul pielii, pentru ca semnul insultei ºi al ruºinii ce se
afla pe ele, fiind socotit cã intrã în desenul ornamental, sã
ºteargã ocara prin calificativul de podoabã.�10

Tracii care locuiesc în vecinãtatea de nord a sciþilor
sunt geto-dacii, ºtiut fiind faptul cã autorii greci mai vechi
care se referã la strãmoºii noºtri îi numeau cu apelativul
generic de traci. Din relatarea discipolului lui Aristotel aflãm
cã femeile sunt cele care se tatueazã ºi cã modelele orna-
mentale, socotite podoabe, se realizeazã cu ace. Pe de altã
parte, de la Aristofan aflãm cã ºi bãrbaþii se tatuau, mai cu
seamã fruntaºii acestora.

Relatând despre datinile tracilor, Herodot ne spune:
�Tatuajul este socotit semnul neamului ales, cel netatuat
fiind considerat om de rând.�11 Strabo vorbind despre
locuitorii de lângã Marea Adriaticã ne relateazã cã ei �se
tatueazã întocmai ca ºi toate neamurile ilirice ºi trace.�12

De la Dion Chrysostomos aflãm cã în Tracia existã �fe-
mei libere pline de semne fãcute cu fierul roºu ºi care cu
atât au mai multe semne ºi mai variate cu cât se aratã a fi
mai nobile ºi din pãrinþi mai de ispravã.�13 Marele retor
din Prusia spune cã tatuajul se realiza cu fierul roºu, pe
când Clearh din Soloi scrie cã el se fãcea cu ace. Se pare
însã cã este vorba de aceeaºi tehnicã folositã ºi în zilele
noastre de împunsãturi fãcute cu ac înroºit în foc ºi în-
muiat în diverºi coloranþi.

Plutarh, vorbind despre traci, ne spune cã aceºtia �pânã
astãzi îºi tatueazã femeile.�14 Deci obiceiul femeilor trace
de a se tatua se va menþine pânã în veacul al doilea, vreme
în care a trãit autorul celebrelor Vieþi paralele.

Pe baza textelor scrise se poate conchide cã tatuajul
reprezenta un semn de nobleþe ºi cã era practicat doar de
nobilime. În concluzie ºi la geto-daci se tatuau unii dintre
oamenii de seamã, bãrbaþi, femei sau copii, tatuajul con-
stituind o podoabã ºi un semn de nobleþe.

11 Herodot, op. cit., V, 6.
12 Vergiliu, Georgicele, 376-381.
13 Pliniu cel Bãtrân, Historia naturalis, VII, 40.
14 Claudius Aelianus, Istorioare felurite, III, 15.
15 Platon, Legile, I, 637.
16 Pomponius Mela, op.cit., II, 2, 21.
17 Strabo, op. cit., VII, 3, 11.
18 Xenofon, Anabasis, VII, 3, 21.
19 Dion Chrysostomos, Discursuri, LXVIII, 2.
10 Clearh din Soloi, Vieþi, Fr. 8.
11 Herodot, op. cit, V, 6.
12 Strabo, op. cit., VII, 5, 4.
13 Dion Chrysostomos, op. cit., XIV, 19.
14 Plutarh, Despre rãzbunarea târzie a divinitãþii, 12.
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Deºi arheologii români au des-
coperit obiecte care înfãþiºeazã stea-
gul geto-dacilor, stindardul Drago-
nului, încã din secolul al IV-lea îen,
ceea ce evidenþiazã existenþa unui
stat cu structuri politice bine defi-
nite, ca ºi conºtiinþa unitãþii de
neam, de popor, de naþiune, în sensul
strict al termenului, termen apãrut
ºi folosit încã din antichitate, o par-
te dintre istoricii ºi lingviºtii noºtri
repetã pânã la saturaþie stadiul, chi-
purile �înapoiat�, �primitiv� al so-
cietãþii geto-dacice. Mai mult, din di-
ferite scrieri istorice strãine, bine-
înþeles, aflãm cã statul geto-dac avea
ºi o emblemã, o stemã a þãrii bine
conturatã, reflectând concepþia po-
porului geto-dac despre putere, in-
dependenþã, libertate ºi prosperita-
te ºi prin care se exprimã existenþa
Daciei ca stat independent în con-

ISTORIA ADEVÃRULUI ISTORIC
Simboluri dacice în stemele domnitorilor României

Prof. Augustin Deac
stelaþia statelor europe-
ne ºi a lumii de atunci.
Cronicarul român Nico-
lae Costin (1660-1712),
notar oficial al domnito-
rului Nicolae Mavrocor-
dat, domn al Þãrii Mol-
daviei, în Letopiseþul sãu,
în capitolul al VI-lea se
referea cu claritate la
stema Daciei, care era
reprezentatã prin doi lei
afrontaþi: �Iarã semnul
sau pecetea Dacilor era doi
lei împotriva unui altuia cu
gurile cãscate�.

Cercetãtorul croat
Paul Ritter Vitezoviè (1652-1713)
publicã la anul 1701 un Album he-
raldic, foarte puþin cunoscut , inti-
tulat: �Stemmatographia sive armo-
rum illyricorum deliniatio, descriptio
et restituitio�, album din care un
exemplar s-a descoperit într-o biblio-
tecã publicã din Arad, care redã ºi
el Stema Daciei, în culorile �adevã-

rate�, precum ºi descrierea ei, care
înfãþiºeazã un scut mobilat cu o pi-
ramidã de argint, figurã heraldicã
ce porneºte de la baza scutului ºi se
înalþã pânã în partea superioarã a
acestuia; de o parte ºi de alta a pi-
ramidei se aflã doi lei, rampaþi (adi-
cã ridicaþi pe picioarele dinapoi) ºi
afrontaþi (adicã aºezaþi faþã în faþã).
Scutul este timbrat cu o coroanã.

Referitor la simbolurile Stemei Da-
ciei, Ritter menþioneazã cã: �Odinioarã
când (Dacia) era bogatã ºi avea eroii
sãi proprii� leii urcau spre înãlþimi�.
Piramida semnificã, potrivit istoricului
croat, �o perfecþiune deosebitã ºi cul-
mea gloriei�. Autorul conchidea, remar-
când cã aceastã Stemã atestã �virtuþile
care au stãpânit Dacia pânã în domnia
lui Decebal�.

În pofida evidenþei unui asemenea
adevãr, încã se mai crede cã renumitul
colier, lãnþiºor de aur curat, descoperit
la ªimleul-Silvaniei, cuprinzând în mi-
niaturã zeci de semne ale ocupaþiilor
locuitorilor de aici � cosoare, furci, cio-
cane ºi datând din secolul al V-lea en �
ar aparþine gepizilor, care în acea vreme
traversau pãmântul nostru strãmoºesc,
în ciuda faptului cã acelaºi lãnþiºor se
terminã cu reprezentarea unui mãr (sim-
bolul localitãþii amintite), înconjurat de
doi lei, care îl apãrã.

În general, tipul Stemei Þãrii Ro-
mâneºti este ilustrat prin: acvila crucia-
tã însoþitã de un soare ºi o lunã, tip ce
rãmâne în heraldicã specific pentru
aceastã þarã, primind numele de �acvila
româneascã�, �aquilla valachica�. În
unele cazuri acest tip de stemã este sus-

Stema Bănatului Olteniei

Stema Voievozilor de Argeş
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þinut de doi lei afrontaþi, cu cozile prin-
tre picioare, simbol al vechii steme Da-
cice.

Cei doi lei din vechea stemã a
Daciei se gãsesc ºi în sigiliul mare-
lui voievod român Mihai Viteazul.
Ceea ce demonstreazã existenþa
unei conºtiinþe naþionale puternice,
Mihai încercând ºi reuºind, pentru
o scurtã vreme, refacerea regatului
geto-dacic de odinioarã.

Pecetea sigilarã a lui Mihai Vi-
teazul, cu cei doi lei afrontaþi, este o
mãrturie de necontestat cã viteazul
domn român încerca sã-ºi materia-
lizeze �planurile sale dacice� de re-
facere, de reunire a provinciilor strã-
moºeºti într-un puternic ºi indepen-
dent stat daco-românesc.

Stema Þãrilor Române � Þara Ro-
mâneascã (Valahia), Transilvania ºi Þara
Moldovei � reunite de viteazul domn
Mihai, simbolizeazã, prin emblemele ce
le conþine, aspiraþiile milenare ale popo-
rului român  cãtre refacerea unitãþii sta-
tului român în cadrele vechii Dacii. Ast-
fel, în Stema þãrilor româneºti reunite,
care se aflã reprodusã pe sigiliul lui
Mihai Viteazul, se observã lãmurit: într-
un scut cu colþurile superioare rotunjite
douã personalitãþi domneºti încoronate
(reprezentând pe Mihai ºi pe fiul sãu),
faþã în faþã plantând un pom dezrãdãci-
nat; trunchiul acestuia este susþinut de
doi lei afrontaþi (din stema vechii Da-
cii), lei care stau cu picioarele dinapoi
pe cele ºapte cetãþi (simbolizând Tran-
silvania). Peste vârful pomului este aºe-
zat un mic scut ascuþit, având capul de
bour al Moldovei, cu stea între coarne
ºi însoþit la dreapta de un soare, la stân-
ga de o lunã conturatã. Deasupra, într-
un câmp despãrþit de o eºarfã semicir-
cularã cu devizã, se aflã acvila cruciatã
a Þãrii Româneºti, însoþitã la dreapta
de soare, la stânga de lunã (crai nou).

Tradiþia de a se sublinia au-
tohtonitatea ºi continuitatea
celor trei þãri româneºti s-a re-
marcat ºi dupã epoca lui Mihai
Viteazul.

În timpul domniei lui
Constantin Brâncoveanu
(1688-1714) în Þara Româ-
neascã, scutului timbrat cu
o coroanã princiarã i s-au
adãugat ca suporþi doi lei
afrontaþi, cu cozile ieºind din-
tre picioare, simbolul stemei
Daciei.

Nicolae Mavrocordat ºi
fiul sãu Constantin Mavrocor-
dat, care au domnit periodic
atât în Þara Româneascã, cât ºi în Mol-
dova, între anii 1709-1763, au lãsat de-
osebit de limpede ideea cã ei se trag din
viþa �domnilor Daciei�, în care scop au
menþinut în noua lor stemã unitã a Þãrii
Româneºti ºi Moldovei simbolul Da-
ciei � cei doi lei afrontaþi. Domnitorul
Constantin Mavrocordat a adãugat în
stema unitã a Þãrii Româneºti ºi Mol-
dovei ºi pe cea a familiei domnitoare
din Transilvania, a Corvineºtilor: scena
ce înfãþiºeazã sãgetarea corbului cu inel
în cioc.

ªi în Stema Moldovei gãsim pre-
zenþi cei doi lei în vechea stemã a Da-
ciei. Pe timpul celei de-a treia domnii a
lui Scarlat Callimachi (1812-1819), Ste-
ma Moldovei înfãþiºa scutul cu un cap
de bour cu coarne, între care dominã o
stea de aur ºi deasupra lor doi delfini,
reprezentând þãrmul Mãrii Negre, scut
care este susþinut de doi lei afrontaþi.

ªi domnitorul Moldovei Ioan San-
du Sturdza (1822-1828) pune pe ste-
ma Moldovei de pe sigiliul sãu, alãturi
de bourul Moldovei, ºi un leu ridicat în
douã labe, simbolul familiei sale, care
exprimã ºi tradiþia dacicã multimilena-
rã. La fel procedeazã ºi urmaºul sãu,

domnitorul moldovean Mihail Sturdza
(1834-1848).

ªi în Stema din sigiliul domnitorului
Þãrii Româneºti, Alexandru Ghica, de
la 1842, gãsim scutul susþinut de doi
lei afrontaþi, cu cozile ridicate la spate.
De asemenea, în Stema din sigiliul dom-
nitorului muntean Gheorghe Bibescu, de
la 1845, se aflã aceiaºi lei afrontaþi care
susþin scutul. În Stema din sigiliul dom-
nitorului Þãrii Româneºti, Barbu ªtir-
bei, la 1855 sunt reprezentaþi aceiaºi doi
lei afrontaþi, dar cu deosebirea cã fie-
care leu se uitã în altã parte.

Leii dacici au fost reprezentaþi ºi în
sculptura funerarã a unor domnitori
români. Astfel, pe Lespedea de pe mor-
mântul Doamnei Elena, soþia lui Matei
Basarab, mormânt ce se aflã în Biserica
domneascã din Târgoviºte, descoperim
cei doi lei afrontaþi.

Leul apare ºi în decorurile brânco-
veneºti sculptate, unde un leu, cu coada
între picioare, întocmai ca la daci, apare
în combinaþia florar-vegetalã a motivu-
lui decorativ din sculptura balustradei
pridvorului Bisericii Stavropoleos din

Stema Daciei
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Bucureºti.
Cei doi lei afrontaþi, cu cozile prin-

tre picioare, apar în motivul heraldic,
realizat în anul 1715, la Biserica Colþea
din Bucureºti, unde cei doi lei apãrã pla-
ca decorativã cu acvila bicefalã.

Leii afrontaþi mai apar ºi în Portalul
Mãnãstirii Golia din Iaºi, unde, deasu-
pra uºii de la intrare în pronaos, pisania
are la mijloc Stema Moldovei, aºezatã
într-un medalion polilobat ºi având ca
tenanþi patru lei. Aceiaºi lei cu cozile în-
tre picioare apar ºi la Biserica Trei Ie-
rarhi din Iaºi, susþinând Stema Casei
domneºti a lui Vasile Lupu.

În Stema Moldovei de la anul 1816,
apar doi lei afrontaþi, care apãrã Bourul
Moldovei cu coroanã. La 1842, în Ste-
ma din sigiliul domnitorului Alexandru
Ghica; la 1845, în sigiliul domnitorului
Gheorghe Bisescu; în anul 1885, în si-
giliul lui Barbu ªtirbei.

Dupã urcarea pe tronul României,
în anul 1866, a principelui Carol de Ho-
henzollern, una dintre primele sale griji
a fost sã ia mãsuri pentru întocmirea
unei noi steme a Þãrii, care sã cores-
pundã situaþiei noi ce se crease. Noua
stemã a fost adoptatã prin Legea din
aprilie 1867. Modul cum se înfãþiºa
aceastã primã stemã a þãrii din domnia
principelui Carol este urmãtorul: Scu-
tul scartelat, în cartierul I pe albastru ºi
în al IV-lea pe aur, o acvilã cruciatã nea-
grã, conturatã ºi cu zborul în jos, pri-
vind la stânga spre un soare de aur
(Þara Româneascã); în cartierul al 2-
lea pe albastru ºi al 3-lea pe roºu, un
cap de bour negru, cu stea de argint
între coarne, însoþit sus în dreapta de o
lunã de argint (crai nou, Moldova). Pes-
te tot, armele Casei Hohenzollern.

Scutul timbrat cu o Coroanã regalã
este susþinut în dreapta de o femeie
DACÃ, înarmatã cu sabia încovoiatã
dacicã; în stânga, de un leu de culoare

naturalã. Pavilionul de purpurã, cãptu-
ºit cu herminã ºi brodat cu ciucuri de
aur este prins în vârf într-o Coroanã
regalã de aur, simbol al aspiraþiilor înal-
te ale principelui Carol de Hohenzollern.

Noua stemã a României reflectã, în
bunã mãsurã, aprecierile domnitorului
Carol ºi a principesei Elisabeta, soþia lui,
dupã care românii sunt continuatorii
dacilor.

În martie 1872, prin promulgarea
unei noi legi, se adoptã ºi o nouã stemã
a României.

Scutul timbrat de o Coroanã regalã
de aur este susþinut de doi lei afrontaþi
de culoare naturalã, cu limba ºi cu ghea-
rele roºii. Pavilionul de purpurã, cãptu-
ºit cu herminã ºi brodat cu ciucuri de
aur, este prins în vârf într-o coroanã nu
princiarã, ci regalã de aur. Deviza pe
eºarfã albastrã: Nihil sine Deo.

Diferenþa între noua stemã ºi cea
promulgatã în anul 1867 este semnifi-
cativã. În primul rând, se introduc douã
elemente noi: leul Olteniei ºi delfinii
Dobrogei. Ca suporþi ai scutului se pun
numai lei, înlãturându-se femeia DACÃ.

În privinþa leilor este foarte carac-
teristic faptul cã aceºtia sunt repre-
zentaþi cu cozile trecând printre picioa-
rele lor ºi este ºi mai caracteristicã
motivarea din textul Legii, ºi anume
cã, în forma aceasta, ei ar constitui
�Simbolul Daciei�. Nu peste mult
timp, leii heraldici vor avea cozile
pe spate, semnificând, dupã textul
Legii, �simbolul Þãrmului Mãrii
Negre�.

Dupã declararea României ca Re-
gat, în anul 1881, în locul coroanei de
aur din vârful pavilionului s-a pus Co-
roana de oþel a României.

Dupã reîntregirea þãrii, în toam-
na anului 1918, prin Legea din 23
iunie 1921 s-a adoptat noua stemã
a României Mari, care se înfãþiºea-

zã astfel: Scutul timbrat cu coroa-
na de oþel a României era susþinut
de doi lei de aur. Pavilionul de pur-
purã, cãptuºit cu herminã, brodat cu
ciucuri de aur ºi prins în vârf într-o
coroanã regalã din acelaºi material,
adicã de aur. Deci, leii afrontaþi ai ve-
chii Dacii sunt menþinuþi.

Aºadar, stindardul / drapelul / ºi ste-
ma Daciei folosite neîntrerupt de daco-
români atestã nu numai existenþa unui
stat naþional, dar ºi forþa lui cãci, dupã
cum tot documentele istorice atestã, cei
doi lei afrontaþi reprezentau, în concep-
þia timpului, Independenþa, Suveranita-
tea, Puterea, Bogãþia ºi Bunãstarea sta-
tului geto-dac. Tradiþia leilor afrontaþi
în stema þãrii a fost preluatã de bulgarii
ºi de slavii din Cehia, care, ca seminþii
migratoare, aºezându-se pe pãmânturi-
le noastre strãmoºeºti, au introdus-o ºi
în stema lor, cei doi lei afrontaþi supra-
vieþuind, dacã se poate spune aºa, pânã
în zilele noastre.

Mai mult, pe Palatul Prezidenþial al
Austriei, din Viena, se aflã încrustatã
Coroana Austriei, scutul acesteia fiind
susþinut de doi lei afrontaþi cu cozile între
picioare, întocmai ca ºi leii dacilor. Sunt
toate acestea dovezi de netãgãduit ale
continuitãþii daco-românilor ºi în aceste
teritorii, peste care, cu secole în urmã,
au nãvãlit seminþiile migratoare, care au
preluat din cultura materialã ºi spiritua-
lã a poporului daco-român, dupã cum
se poate observa, chiar din însemnele
heraldice ale vechilor daci, pe ale cãror
teritorii s-au aºezat.

De remarcat cã ºi în Occidentul
Europei, la englezi ºi belgieni, se men-
þin pânã astãzi în stemele statelor lor cei
doi lei afrontaþi, mãrturie a existenþei de
milenii pe pãmânturile lor a unor nea-
muri din stirpea geto-dacilor antici.

Ar merita, cu siguranþã, ca toa-
te aceste elemente, care demon-
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streazã nu numai o continuitate neîn-
treruptã a daco-românilor bãºtinaºi
de milenii aici în spaþiul carpatic, dar
ºi o puternicã afirmare a conºtiinþei lor
naþionale, ceea ce s-a materializat în
lupta lor necontenitã pentru reîn-
tregirea statutului lor naþional, sã
fie reproduse în lucrãri de istorie,
în albume ºi în manualele ºcolare.

În altã ordine de idei, se naºte o
întrebare: s-a scris oare vreodatã în
literatura istoricã românã, de când
este consemnatã în cronici denumi-
rea de �roman�? Fireºte cã nu! Ma-
rele istoric german Th. Mommsen
apreciazã cã acest nume de roman
apare consemnat abia începând cu
secolul al IV-lea îen ºi atunci nu ca
un stat, ci doar ca o denumire a unei
populaþii. În timp ce strãmoºii geto-
daci aveau de milenii, începând cu
epoca neoliticã, o societate de primã
mãrime în Europa, de unde, prin mi-
graþii ale suprapopulaþiei vechii Da-
cii, cultura lor materialã ºi spiritualã
s-a rãspândit , apoi, în toate direcþiile
punctelor cardinale, inclusiv în Gre-
cia, Asia Micã, Nordul Africii, penin-
sulele Apeninã ºi Ibericã, în Franþa ºi
Marea Britanie, unele neamuri geto-
dacice ajungând pânã în Iranul ºi In-
dia de astãzi ºi nu numai atât, chiar ºi

pe teritoriile Coreei ºi Japoniei.
Iatã cum sunt prezentaþi geto-

dacii în noul manual ºcolar pentru
clasa a XI-a din 1995, intitulat Isto-
ria românilor din cele mai vechi timpuri
pânã la revoluþia din 1821.

Despre þara geto-dacilor, Dacia,
aflãm din titlul de capitol intitulat:
Dacia sub înrâurirea Romei. Iar ca
subtitlu: Regatul dac; raporturile cu
romanii.

În aceastã viziune dezonorantã de
subordonare se aflã descrisã, sumar,
în câteva pagini doar, istoria poporu-
lui geto-dac ºi þara lui � Dacia, stat
independent ºi suveran timp de peste
un mileniu, fãrã sã se analizeze socie-
tatea ºi sã se prezinte trãsãturile ace-
lea unice pentru care ei au fost apre-
ciaþi de cãtre strãini ca: popor de ome-
nie, cinstit, drept, harnic, viteaz, bine
informat în toate tainele ºtiinþelor-
medicinã, matematicã, astronomie,
filosofie etc. Nu se fac referiri la poli-
tica externã a acestui stat ºi nici la
raporturile cu mari state ale lumii,
printre care ºi cu Imperiul roman, ºi
nu cu romanii. ªi în lucrarea de sin-
tezã apãrutã în douã ediþii, în anii 1997
ºi 1998, intitulatã Istoria sincerã a po-
porului român, preluându-se din sin-
tagmele istoricului antic Strabon, care

afirmase cã Burebista a ajuns �În
fruntea neamului sãu, care era isto-
vit de rãzboaie dese�, în ton cu litera-
tura istoricã deformatã despre stadiul
societãþii geto-dacice, se conchide
neaºteptat: �ceea ce înseamnã cã o fazã
de lupte tribale (subl.ns.-A.D.) a prece-
dat efortul sãu unificator�. Deci, direct
din triburi s-a constituit statul impu-
nãtor al lui Burebista. Deºi înaintea
lui, documentele amintesc despre o
sumedenie de regi, ceea ce dovedeºte
cã în societatea geto-dacilor erau sta-
te locale bine organizate. Acþiunile de
unificare într-un puternic stat centra-
lizat ºi independent sunt apreciate la-
pidar: �Burebista a fost înainte de toa-
te un mare cuceritor� Cuceririle lui
Burebista s-au îndreptat spre toate
azimuturile�. Sub titlul de �Marea stã-
pânire� se înlocuiesc, de fapt, conclu-
ziile ºtiinþifice pertinente la care a
ajuns istoriografia româneascã în ul-
timii 30 de ani privind mãreþia fapte-
lor lui Burebista de întemeietor, de fon-
dator al statului centralizat ºi independent
al geto-dacilor, a Daciei, denumire pe
care proaspãtul academician, cu sin-
ceritate, nici nu o aminteºte, deºi în-
semnele statale � steagul ºi stema Da-
ciei � sunt atestate arheologic ºi do-
cumentar.

 VIZIONAÞI !!!
PROGRAMUL DE TELEVIZIUNE  �DACIA TV�

PE CANALELE  DE  TELEVIZIUNE
QUEENS CANALUL  57 QPTv

� DUMINICÃ SEARÃ : 17-18 P.M.
� LUNI  SEARÃ : 18.30 P.M.-19.30 P.M.

MANHATTAN  CANALUL  34
� VINERI  11.00-11.30

Conþinutul acestui program este pe gustul tuturor vârstelor ºi preferinþelor: muzicã uºoarã, muzicã popularã,
momente vesele, informaþii politice ºi economice  din þarã ºi comunitatea româno-americanã.

Informaþii la telefon: (718) 361- 6451, e-mail :  stefancelmareorg@aol.com

 Studioul de televiziune �DACIA TV�  stã  la dispoziþia publicului pentru filmãri ºi editãri de casete video, la evenimente deosebite
cum ar fi nunþi, botezuri, aniversãri.
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La 80 de ani de la începutul sãpa-
turilor arheologice sistematice din
Munþii ªureanului, cunoscuþi ºi sub
numele impropriu drept Munþii Orãº-
tiei, ºi la 200 de ani de la primele des-
coperiri întâmplãtoare în aceastã zo-
nã,un eveniment remarcabil vine sã
marcheze aceste evenimente.La iniþia-
tiva Preºedintelui Consiliului Judeþean
Hunedoara, Mihail Rudeanu, acest
veritabil luptãtor pentru aºezarea is-
toriei adevãrate a dacilor pe un fãgaº
al normalitãþii,au fost organizate la
Deva ºi Costeºti �Zilele Dacilor�.Un
simpozion, având ca titlu �Dacii cei
mai viteji dintre Traci�, a reunite în
zilele de 14 ºi 15 aprilie peste 30 de

În sfârºit o sãrbãtoare aºteptatã de mult timp

� Vladimir Brilinsky
ZILELE DACILOR

lucrãri ºi comunicãri ºtiinþifice prezen-
tate de reputaþi istorici ºi arheologi din
România ºi Moldova.Ultima zi a fost
dedicatã vizitãrii cetãþilor dacice ºi
sãrbãtoririi propriu-zise cu muzicã
popularã ºi voie bunã, dupã placul fie-
cãruia, pe platoul de la Costeºti.

Dar capul de afiº al manifestãrilor
l-a constituit fãrã doar ºi poate des-
chiderea unei expoziþii tematice.

EVENIMENT DE EXCEPÞIE
LA DEVA

Dupã mai bine de 10 ani, timp in
care Muzeul Civilizaþiei Dacice si Ro-
mane din Deva gãzduit în clãdirea
castelului Magna Curia a intrat într-un
process de restaurare,timp în care din
lipsa fondurilor lucrãrile au trenat exa-
gerat de mult,cu prilejul Zilelor Daci-
lor, o aripã a acestui muzeu ºi-a re-
deschis porþile publicului cu un ade-
vãrat regal muzeistic.Într-un spaþiu
deosebit de generos,  cuprinzînd mai
bine de 20% din suprafaþa expoziþio-
nalã a muzeului, a fost inauguratã vi-
neri 15 mai expoziþia intitulatã suges-

tiv �DACII�. Este  prima expoziþie de
o asemenea anvergurã dedicatã în
exclusivitate civilizaþiei ºi culturii da-
cice dupã decembrie 89.Cuprinzînd
peste 700 de exponate aranjate tema-
tic,în cele 5 sãli beneficiare ale resta-
urãrii, într-o prezentare de excepþie,
expoziþia se constituie într-un remar-
cabil eveniment muzeistic.

Un istoric al sãpaturilor din Mun-
þii ªurianului alãturi de patru metope
ale columnei traiane  sunt expuse în
prima salã acolo unde vizitatorul poate
face cunoºtinþã cu nume sonore ale
arheologiei româneºti pornind de la
Dimitrie Teodorescu la Constantin ºi
Hadrian Daicoviciu,ºi mai departe la
Octavian Floca , Ioan Glodariu ºi
Adriana Pescaru, ºi cu întreaga  ºi la-
borioasa lor activitate pe ºantierele
dacice.

Cuprinzând piese restaurate migã-
los, este expusã o impresionantã co-
lecþie de ceramicã dacicã. De la blide
simple la vase ºi amfore, de la piese
de podoabã la obiecte utilitare ºi con-
ducte ceramice, colecþia expusã se
constituie într-o veritabilã frescã a
ceea ce a însemnat activitatea cera-
micã a înaintaºilor noºtri. ªi cum me-
talurgia dacicã era una vestitã ºi îna-
intatã care încã peste milenii mai pãs-
treazã multe enigme, din aceastã ex-
poziþie nu putea lipsi o colecþie care
sã demonstreze acest lucru.
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�Nu era de conceput ca în ju-
deþul Hunedoara sã nu existe o
sãrbãtoare a dacilor. Era ne-
dreaptã ºi nedemnã pentru isto-
ria noastrã, pentru conºtiinþa ro-
mâneascã, o bizarã comemorare

a împãratului Traian la Deva. Mat-
ca plãmãdirii poporului român stã
în civilizaþia ºi cultura dacicã ºi
acestea trebuie aºezate la locul
pe care îl meritã cu adevãrat.
Trebuie sã ne cunoaºtem adevã-
rata istorie. Trebuie sã încetãm
sã mai facem din propria noastrã
istorie un obiect de troc politic aºa
cum s-a fãcut de sute de ani. Is-
toria nu este fãcutã de politicieni.
Istoria trebuie sã fie fãcutã de is-
torici adevãraþi cu o pregãtire ire-
proºabilã ºi mai ales cu o conºtiin-
þã curatã.Fie ca aceastã sãrbã-
toare sã rãmânã una permanen-
tã ºi dãinuind peste timp sã arate
generaþiilor urmãtoare adevãra-
ta moºtenire a strãmoºilor noºtri.�

Din cuvântul de salut adresat
participanþilor la simpozionul �Da-
cii cei mai viteji dintre traci� de
cãtre Dr. Mihail Rudeanu (Pre-
ºedintele Consiliului Judeþean
Hunedoara)

Nu în ultimul, rând colecþia mo-
netarã a muzeului este expusã la fel
de generos publicului, acolo unde ca-
pul de afiº îl deþin faimosii kosoni
despre care nedrept se vorbeºte ºi se
scrie mai mult decât despre toate
cetãþile dacice la un loc.

Mãrturii ale spiritualitãþii dacice
sunt la fel expuse , în prim plan si-
tuindu-se statuetele Marii Zeiþe Ben-
dis

ªi dacã mai adãugãm cã întreaga
colecþie beneficiazã de un catalog ex-
plicit ºi bine întocmit care poate fi un
bun ghid în vizitarea expoziþiei , se
cheamã cã am facut o trecere în re-
vistã a unui eveniment cultural de
excepþie ce poartã amprenta directo-

rului Muzeului Civilizaþiei Dacice ºi
Romane din Deva, dr. Adriana Pes-
caru, un eveniment cultural ce nu tre-
buie sã treacã neobservat. Este, dacã

vreþi, o invitaþie fãþiºã la a vizita aceas-
tã veritabilã sãrbãtoare a civilizaþiei da-
cice.

�
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Primul horoscop din lume - tãbliþa rotundã de la Tãrtãria ?

Articolul de faþã
îºi propune sã vã in-
troducã în versiunea
astrologicã a inter-
pretãrii tãbliþei rotun-
de descoperitã în Ro-
mânia, la Tãrtãria, în
1961, de cãtre Nicolae Vlasa.Aceasta re-
prezintã o descoperire extrem de impor-
tantã întrucât tãbliþele respective au fost
datate prin metoda carbonului radioac-
tiv ca fiind realizate între anii 4500-4300
î.e.n., cu 1000 de ani mai vechi decât
cele mai vechi tãbliþe acoperite cu scrie-
re cuneiformã, descoperite în Sumer, pe
teritoriul actualului Irak.

Cu ocazia unor sãpãturi arheologi-
ce efectuate în judeþul Alba, la Tãrtãria,
în 1961 s-au descoperit pe lângã statue-
tele unor idoli strãvechi, o brãþarã de
scoici marine, trei tãbliþe de lut micuþe,
acoperite cu semne pictografice ºi oa-
sele dezmembrate ºi arse ale unui om
matur.

Prin analogie cu pictogramele din
scrierea sumerianã, cu care prezintã o
asemãnare frapantã, tãbliþele de la Tãr-
tãria au fost descifrate. Citind în sensul
invers acelor de ceasornic, textul scris
pe tãbliþa rotundã este urmãtorul: «4
NUN KA ªA UGULA PI IDIM KARA
I», în traducere «(De cãtre cele) 4 con-
ducãtoare, pentru chipul zeului ªaue,
cel mai în vârstã (conducãtorul- patriar-
hul - sacredotul - preotul suprem, (în
virtutea) adâncei înþelepciuni, a fost ars
unul.» Adicã inscripþia ne vorbeºte de-
spre ritualul morþii ºi arderii unui sacer-
dot care ºi-a sãvârºit slujba într-un anu-
mit termen al conducerii sale. (Paul La-
zãr Tonciulescu - «De la Tãrtãria la Þara
Luanei», pag. 9-15)

Întâmplarea face ca, navigând acum
câtva timp pe internet, sã dau peste un

articol care prezenta unul dintre cele mai
vechi horoscoape din lume, desenat pe
zidul unui unui vechi oraº din vechea
Mesopotamie, teritoriul actualei Sirii.
Site-ul unde se poate gãsi citi articolul
despre horoscopul mesopotamian se
gãseºte la adresa: http://pw1.netcom-
.com/~ye-stars/dura.htm Siria

Acesta prezintã unele asemãnãri cu
tãbliþa rotundã de la Tãrtãria ºi atunci
m-am hotãrât sã verific dacã aceasta din
urmã nu ar putea reprezenta tot un ho-
roscop.

Horoscop vechi: 3 iulie 176, ora 10
PM, oraºul Dura, Siria

Pentru traducerea textului de pe tã-

� Radu Dan Moisoiu

bliþa de la Tãrtãria am folosit dicþionarul
sumerian-englez numit �Sumerian Lexi-
con, version 3.0 by John A. Halloran�,
care este disponibil pentru download de
pe adresa de internet http://www.sume-
rian.org/sumerlex.exe

Spre surprinderea mea, am gãsit co-
respondenþe clare între fiecare cuvânt
sumerian ºi cele 7 planete cunoscute în
antichitate.

Redau în tabelul de mai jos fiecare
cuvânt din textul de pe tãbliþa de la Tãr-
tãria, semnificaþiile în limba englezã, aºa
cum rezultã din lexiconul sumerian, tra-
ducerea în limba românã ºi planeta co-
respondentã.
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REZULTATUL:
Simbolul lui Jupiter se dovedeºte a

fi un arc cu sãgeatã (în analogie cu sem-
nul guvernat de Jupiter, Sãgetãtorul).
Mercur este reprezentat ca douã sã-
geþi (vitezã), în analogie cu semnul
dublu guvernat de Mercur, Gemenii.
Venus este simbolizatã de douã linii ori-
zontale, tãiate perpendicular de o linie
verticalã, simbol asemãnãtor cu cel al

zodiei Balanþei, guvernatã de Venus.
Pictograma Soarelui este formatã dintr-un semicerc în par-

tea inferioarã (pãmântul ?), deasupra cãruia este o sãgeatã cu
vârful în jos (razele solare). Ideograma lui Saturn este o com-
binaþie între glifele astrologice folosite actualmente pentru
Saturn ºi Uranus, Luna este reprezentatã ca ºi astãzi, printr-o
semilunã Pictograma pentru Marte, însã, nu am reuºit sã o
corelez cu reprezentãri actuale ale planetei. Corespondenþele
planetare se dovedesc a fi în concordanþã cu traducerea tex-
tului fãcutã de savantul rus Boris Perlov.

De remarcat faptul cã ideograma IDIM, Luna, nu are co-
respondent în traducerea lui Boris Perlov.

Este interesantã corespondenþa planetei Venus cu nume-
le zeului ªaue (ªa), o divinitate importantã a locuitorilor de
atunci ai acestor locuri, al cãrui nume se regãseºte în diferite
toponome locale precum ªãuleºti, ªeuºa, ªãulia, ceea ce mã
face sã mã gândesc la civilizaþia egipteanã, unde unul dintre
simbolurile cele mai importante, crucea Ansata sau Ankh,
simbol al vieþii eterne, are o formã foarte apropiatã cu glifa lui
Venus. De asemenea piramidele egiptene stau din punct de
vedere energetic sub semnul lui Venus, iar construcþia lor a
avut loc aproximativ în aceeaºi perioadã (3500 î.e.n.), ceea ce
sugereazã o legãturã între cele douã civilizaþii.

În vechime se folosea astrologia în special pentru horos-
copele natale ale persoanelor foarte importante, conducãtori
sau în scopuri elective. Faptul cã tãbliþa are o gaurã ne aratã
cã aceasta este posibil sã fi fost purtatã la gât ca un pandan-
tiv. ªi de asemenea indicã modul în care trebuie aºezatã tãbli-
þa pentru a fi cititã.

Ce reprezintã însã horoscopul ? Astrograma natalã a per-
soanei în cauzã ? Un moment special din viaþa ei ?

Soarele este în opoziþie cu Luna (Lunã Plinã, posibil chiar
Eclipsã de Lunã). Dacã este vorba de o astrogramã natalã
interpretarea planetelor în case este urmãtoarea:
#Soarele în casa IV- Pentru aceastã persoanã viaþa de familie
este importantã. Are nevoie de un mediu familial stabil. Recu-
noaºterea vine de obicei târziu în viaþã. Conºtientizarea tre-
cutului, patriot ºi apãrãtor al tradiþiilor locale.
#Luna în casa X - Persoana cautã recunoaºterea socialã a
acþiunilor sale. Dorinþã de a avea o bunã reputaþie. Fluctuaþii
ale poziþiei sociale, dar menþinerea idealurilor. Atracþie pen-
tru activitãþi care oferã o împlinire emoþionalã. Mamã cu in-

fluenþã mare asupra destinului nativului.
#Mercur în casa III - Persoanã cu disponibilitãþi deosebite
pentru comunicare ºi studiu, cu talent oratoric sau de scriitor.
Minte activã ºi o mare curiozitate.
#Venus în casa III - Persoanã cu interese artistice, o bunã
capacitate socialã de a comunica armonios cu cei din jur,
atracþie pentru parteneri cu care sã aibã o bunã comunicare.
#Marte în casa XI - Persoanã deschisã ºi interesatã de a avea
mulþi prieteni, posibile conflicte cu aceºtia.
#Jupiter în casa I - Optimism contagios, entuziasm ºi energie
deosebitã în activitãþile curente. Spontaneitate, umor, popu-
laritate, capacitãþi de lider. Autoindulgenþã sau delãsare. Ten-
dinþã la îngrãºare.
#Saturn în casa VIII - Interes, experienþã ºi profunzime în
probleme esoterice, mistice. Moarte la vârstã înaintatã, de
bãtrâneþe. Dificultãþi în relaþiile sexuale sau abstinenþã.
Dar, având în vedere configuraþiile speciale din acest horo-
scop ºi faptul cã persoana îngropatã acolo era o persoanã
bogatã cu o funcþie religioasã importantã, fapt sugerat de
obiectele de cult gãsite alãturi de osemintele ºi cele 3 tãbliþe
de lut, eu înclin sã cred cã este horoscopul momentului iniþie-
rii persoanei în taine spirituale avansate ºi nu o astrogramã
natalã.
Luna Plinã în casa X - eveniment major cu implicaþii sociale
deosebite, avansare, popularitate. Pe de altã parte trebuie sã
ne amintim cã era perioada matriarhatului (în neolitic femeile
aveau sarcina de a conduce tribul) ºi de aceea aceastã poziþie
sugereazã o femeie într-o poziþie socialã importantã. Alege-
rea unui moment de Lunã Plinã accentueazã acest lucru.
Soarele în casa IV - pãstrarea tradiþiei, liniei urmaºilor.
Jupiter pe Ascendent - moment energetic important, entu-
ziasm, energie vitalã mare.
Mercur ºi Venus în casa III - iniþiere teoreticã sau transmite-
rea unor cunoºtinþe teoretice importante.
Saturn în casa VIII - misticism avansat, controlul energiilor
sexuale ºi a altor forþe paranormale.
Marte în casa XI - entuziasm în cadrul grupului, a comunitãþii
din care face parte. Teoretic, având poziþiile relative ale pla-
netelor unele faþã de altele, momentul exact al astrogramei,
dar a cãuta acest moment într-un interval de 500-1000 de ani
este similar cu a cãuta acul în carul cu fân. Lipsesc din pãcate
orice informaþii despre poziþiile în zodiac ale planetelor, ceea
ce ar fi uºurat mult munca.

Implicaþiile acestei interpretãri a tãbliþei rotunde de la
Tãrtãria, în cazul în care este confirmatã de cercetãtorii isto-
rici autentici, sunt deosebite, aruncând o luminã nouã asupra
civilizaþiei neolitice din spaþiul românesc. Iatã cum, înainte de
alte avea înregistrãri scrise, oamenii se ocupau cu astrologia.
Cum reuºeau sã facã calcule astronomice complicate fãrã a
folosi scrierea este greu de imaginat. De unde au obþinut ei
acele informaþii despre mersul planetelor ºi influenþa acestora
asupra vieþii oamenilor este un alt lucru încã mai greu de
priceput.

Dacã pentru dacii din epoca lui Burebista ºi Deceneu avem
informaþii cã ei au fost introduºi în tainele vieþii ºi ale multor
ºtiinþe printre care ºi astrologia de cãtre Zamolxe, iar despre
Zamolxe ºtim cã a primit aceste legi divine de la zeiþa Hestia,
care probabil cã a existat ºi ea ca personaj real ºi conducãtor
spiritual a locuitorilor spaþiului carpatic, ne putem pune între-
barea cine a iniþiat-o pe Hestia/Vesta ?

Cât de veche este atunci astrologia ºi practica ei, care era
nivelul cultural ºi spiritual al locuitorilor de atunci? Iatã între-
bãri care apar în mod firesc în faþa unei astfel de ipoteze,
întrebãri la care sperãm ca istoria sã ne dea un rãspuns cât mai
curând.



20

DACIAmagazin nr.12 mai 2004

1. Starea înaltã a Civilizaþiei
Danubiene

Starea de �civilizaþie de început�
nu mai poate fi limitatã numai la
regiunile care au atras de mult aten-
þia cercetãtorilor (Egiptul, Mesopo-
tamia, Libanul  ºi antica vale a In-
dusului), dar ea a trebuit sã se dez-
volte ca sã poatã îmbrãþiºa civiliza-
þia Neolihicã ºi Cialcoliticã a Vãii
Dunãrii.

Câteva caracteristici ale civiliza-
þiei în sud-estul Europei:

- Dezvoltarea unei economii
de subzisten þa agrarã prin îm-
bunatãþirea terenului agrar si a
tehnologiei.

Agricultura nu mai este limi-
tatã numai la cele mai bune peti-
ce de pãmânt arabil din jurul aºe-
zãmintelor, ci este practicatã pe
terenuri mai dificile la o oareca-
re distanþã de casã. Existã evi-
denþã a folosirii plugului ºi a iri-
gãrii.

- Rafinamentul ºi îmbunãtãþirea
tehnicii de producþie a ceramicii.
Progresul în tehnologia ceramicii
este la fel de rapid atât în vest cât
ºi în est.

- Apariþia metalurgiei a fost un
proces independent care n-a fost
influenþat de tradiþiile din Orientul
Apropiat.

- O creºtere în comerþ poate fi
observatã încã de la mijlocul mile-
niului opt t.p. (timpul prezent). Era
un comerþ la distanþã lungã ºi care

RÃDÃCINILE ADÂNCI ALE CIVILIZAÞIEI DANUBIENE
de Marco Merlini implica scoici, marmora, obsidian

ºi cupru.

- Urbanism. In cadrul aºezã-
mântului care se extinde, un aran-
jament mai eficace poate fi obser-
vat în cursul dezvoltãrii sale. Pla-
nurile stilurilor de strãzi ºi alinia-
mentul caselor devin mai comple-
xe în timp. Cât despre marimea
aºezãmintelor, unele cresc atât de
mult încât oferã case pentru câ-
teva mii de locuitori.

- Case. Au loc schimbãri în ma-
rimea ºi funcþia clãdirilor. În timp
ce mãrimea medie a caselor este de
cam 8 x 5 m, clãdiri în oraºe mai
mari pot avea o lungime de pânã la
30m, douã etaje, cu douã pâna la
trei camere pe fiecare etaj.

- Clãdirile îºi asumã funcþii mai
specializate.  În mileniul opt p.t.,
exista o tendinþã fie ca spatiul sã
fie separat dupã etajele din casã
sau, mai preferabil, sã se constru-
iascã clãdiri separate cu funcþii
specializate. În plus, arhitectura
profanã ºi sacralã tinde sã-ºi asu-
me trãsãturi mai distincte decât în
perioadele anterioare. La câteva
ºantiere arheologice au fost ex-
cavate modele de temple. Unele
dintre ele trebuie sã fi fost pro-
babil structuri mari pe platforme
întinse.

- Stiluri sofisticate de imagini
religioase.

- Europa de sud-est ºi-a dez-
voltat sistemul ei de scris (scrisul
danubian) acum 7300 de ani ºi este
cel mai vechi scris cunoscut pânã
azi.

- Originea scrisului este legatã
în mod evident de creºterea canti-
tativã a informaþiei care trebuia în-
registratã ºi transmisã. Din acest
motiv, Civilizaþia Danubianã a dez-
voltat un sistem complex de comu-
nicaþie: Sistemul Danubian de Co-
municaþie. Acesta era  compus din
câteva elemente: scrisul era numai
unul dintre ele, deºi era important,
original ºi unic.

Alte canale de comunicaþie  ale
Sistemului Danubian de Comuni-
caþie erau: simboluri religioase,
decoraþii geometrice, limbi figura-
tive, trucuri pentru a ajuta memo-
ria, hãrþi pentru stele ºi pãmânt,
simboluri ritualistice, notaþii nume-
rice, identitatea familei sau  semne
de afiliere ale comunitãþii precum
ºi semne care identificã proprieta-
rul/fabricantul/destinaþia/conþinutul
unui obiect.

- Într-o perspectivã tradiþiona-
lã, statul, ierarhii de autoritate ºi o
societate stratificatã  erau conside-
rate esenþiale pentru obþinerea unui
nivel mai înalt organizaþional a dez-
voltãrii culturale: civilizaþia. Civi-
lizaþia Danubianã demonstreazã
cã erau alte civilizaþii majore ale
Vechii Lumi unde statul nu era fe-
zibil ori un factor marginal. Unde
anticele oraºe de pe Dunãre au în-
florit nu exista o organizaþie de stat
care putea fi comparatã cu cea a
oraºelor state sumeriene sau cu
Egiptul dinastic. Ele erau doar co-
munitãþi rurale ºi semi-egalitare
Neolitice ºi formau o reþea între
sate. În Valea Dunãrii Neolitice
existã evidenþã convingãtoare cã
statul nu era un ingredient necesar
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în procesul formativ al civilizaþii-
lor de început.

2. Din multe puncte de vedere
vechea civilizaþie danubianã
trebuie plasatã într-o poziþie
importantã în afacerile
economice ºi culturale.

Cât despre cronologia culturalã
a innovaþiilor cruciale, Vechea Eu-
ropã deþine un pas avansat, com-
paratã cu dezvoltarea în alte regiuni.
Într-o perioadã de douã mii de ani,
începând de la mijlocul mileniului
opt pânã la mijlocul mileniului ºase
t.p., comparat cu civilizaþia danu-
bianã pasul de dezvoltare al civili-
zaþiei în Orient este moderat, deºi
progreseazã constant. În particular,
metalurgia ºi scrisul apar mult mai
devreme în Europa decât în Asia.

- Pirotehnologia care este o pre-
condiþie pentru prelucrarea meta-
lului, avanseazã comparativ mult
mai rapid în Occident decât în Ori-
ent.

-  Existã o dovadã arheologicã
mai veche despre câteva tehnolo-
gii de bazã de topire în Europa.

Aurul se prelucra în sud-estul
Europei cu o mie cinci sute de ani
înainte de Mesopotamia.

- Aglomeraþii urbane sunt cu-
noscute în Europa ºi Anatolia deja
din mileniul opt p.t., în timp ce în
Mesopotamia, apariþia oraºelor da-
teazã din al ºaptelea mileniu p.t.

- Scrisul face o apariþie timpu-
rie în civilizatia danubianã ºi intrã
în sfera vechii culturi urbane în
Mesopotamia destul de târziu.
Naºterea scrisului este antedatatã
de la regatele ºi marile oraºe-state
ale epocii de bronz pânã la satele

semi-egalitare ale þãranilor neolitici
ºi centrul ei se mutã din Orientul
Apropiat în sud-estul Europei.

În concluzie, dacã vrem sã în-
þelegem istora civilizaþiilor lumii
antice, trebuie sã recunoaºtem po-
ziþia înaltã a civilizaþiei danubiene
în cadrul lor ºi ivirea avansatã a
unor marcatoare.

3. Teorema clasicã Ex Oriente
lux este reversatã în Ex
Occidente lux

Înainte ca noua cronologie sã fi
fost stabilitã, cercetãtorii au asumat
uºor influenþa sumerianã, nu numai
în sfera scrisului, ci ºi în afacerile
economice ºi culturale.

Dar existã evidenþa a unei miº-
cãri de culturã de la vest spre est
în mileniul ºase t.p. (timpul pre-
sent). În particular, evidenþã arheo-
logicã, antropologicã ºi lingvisticã
este adunatã pentru a demonstra cã
popoarele vechii lumi neolitice erau
angajate în contacte de comerþ ºi
relaþii interculturale la distanþã lun-
gã ºi cã impactul influenþei lor a
fost în mod predominant îndreptat
de la vest la est.

Aceastã miºcare culturalã euro-
peanã spre Asia via Egeea ºi Ana-
tolia este explicatã de decalajul de
timp care poate fi observat în do-
vezile arheologice ale Vãii Dunãrii
ºi Mesopotamiei: civilizaþia danu-
bianã a înflorit înainte de cea su-
merianã.

Influxul cultural european în
Asia poate fi ilustrat într-o analizã
a tehnologiilor proeminente, ca de
exemplu scrisul.

În timpul perioadei formative a
scrisului în Mesopotamia, tradiþia

localã a simbolurilor de semne pic-
tografice se fuzioneazã cu influen-
þe din afarã de la vest.

a.1 În Orientul Apropiat, un sis-
tem rudimentar de semne cu func-
þii speciale (contabilitate ºi înregis-
trarea de date) a fost dezvoltat în
timpurile dinaintea potopului (al
zecelea mileniu t.p.), ºi acesta a
devenit mai rafinat în era de dupã
potop. Este tentant de fãcut o le-
gãturã directã între sistemul pietre-
lor de socotit ºi scrisul timpuriu su-
merian. Cu toate acestea, numai
vreo 30 din 2000 de semne ale scri-
sului sumerian au echivalente în
sistemul de semne.

a.2 În afara sistemului nativ de
semne, mai existã un alt rezervor
de semne vizuale pentru care se
poate presupune o origine localã ºi
acestea sunt semnele iconice ale
vechii pictografii sumeriene, unele
dintre ele fiind foarte stilizate.

b. Înainte de introducerea cro-
nologiei culturale moderne a Euro-
pei de sud-est, cercetãtorii erau
nedumeriþi de similitudinile dintre
semnele celei mai vechi inscripþii a
civilizaþiei danubiene ºi semnele de
început sumeriene, aceste asemã-
nãri fiind analizate in lumina unei
prezenþe culturale sumeriene în
Europa.

Cei care-ºi bazeazã investigaþia
lor pe noua cronologie calibratã
sunt la fel de nedumeriþi de ase-
mãnãrile semnelor, dar recon-
strucþia unei relaþii istorice pre-
supuse între vechiul scris danubian
ºi cel sumerian acum trebuie aso-
ciat cu o rãspândire de la vest la
est.

Oare a influenþat vechea tradi-
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þie danubianã tradiþia mesopota-
mianã în procesul ei formativ?

 Asemãnãrile de semne dintre
vechiul scris danubian ºi cel su-
merian nu se limiteazã la «simple»
forme care ar putea fi explicate ca
fiind coincidentale (de exemplu
motive ca un cap de animal sau
conturul unui pom).

Paralelismul în repertoarele sem-
nelor comparate sar de asemenea în
ochi datoritã multor similitudini în
detalii. În lista provizionalã conver-
genþã a semnelor se gãsesc mai mult
de 40 de paralelisme de semne (ex-
cluzând formele «simple»). Materi-
alul iconic convergent poate fi ex-
tras din 230 de semne vechi danu-
biene în comparaþie cu cele 770 de
semne ale listei ATU.

4. Civilizaþia danubianã ca o
societate de reþea

Civilizaþia danubianã schimbã
idea de civilizaþie ºi formarea ei is-
toricã, deoarece este martora alte
traiectorii de la cãutarea de provi-
zii la societãþi complexe agrare,
departe de modelul de stat. (Aceas-
ta este bine cunoscut de la tradiþia
mesopotamianã din timpurile su-
meriene. Modelul de stat este un
sistem de autoritate ierarhicã ºi
centralizatã: organizaþia de state,
stratificarea claselor sociale, planul
centrat ale primelor oraºe, econo-
mia de templu).

Acest drum recent «descoperit»
spre civilizaþie este o reþea de no-
duri (aºezãri centrale) legate prin
rãdãcini culturale comune, relaþii de
schimburi cu avantaj politic mutual
ºi  interese socio-economice îm-
pãrtãºite.

Este o societate complexã, ca-
racterizatã de semi-egalitate în re-
laþii sociale, respectarea intereselor

socio-economice reciproce, absenþa
statului, ivirea urbanismului prin
expansiune graduatã, de la sate la
oraºe cu mii de locuitori ºi fãrã
nevoia multor structuri de apãrare.

Este de asemenea o societate
agrarã, unde satele nu sunt opri-
mate de autoritatea politicã a ora-
ºelor. Surplusul economic local al
satelor nu este monopolizat de lo-
cuitorii centrelor urbane. Între ora-
ºe existã o relaþie eficientã, deºi nu
este centralizatã. Distribuþia bunu-
rilor ºi a resurselor este bazatã pe
comerþul inter regional. Este o con-
federaþie relativ liniºtitã de cul-
turi puternic regionalizate cu rãdã-
cini comune. Dezvoltarea unui scris
a fost asociat cu sfera religioasã ºi
nu cu economia ºi era legat de ima-
ginile divinitãþilor feminine.

Modelul de reþea a societãþii este
prezent in orizontul Vãii Dunãrii, a
Vãii Indusului ºi a culturii Halaf
(7.200 � 6.000 t.p.) în nordul Siriei,
într-o arie între Mosul ºi Aleppo.

5. Rãdãcinile adânci ale
civilizaþiei danubiene

Nu exsitã o «ivire bruscã» a unei

civilizaþii. Dacã ne uitãm la «lista

de verificat» a modelelor culturale

care s-au dezvoltat în mileniul nouã

t.p., este clar efectul cumulativ al

memoriei culturale.

În structurile civilizaþiei danubi-

ne, nu gãsim în mod simplu ele-

mente care se referã la epoca neo-

liticã, ci multe cãrãmizi ale perioa-

delor culturale care pot fi trasate

chiar pânã la epoca palaeoliticã (de

exemplu, fabricarea de figurine din
diferite materiale; credinþa în divi-
nitãþile feminine ca sponsoare ale

naturii ºi culturii).
Corespondenþele impresive între

simbolurile preistorice ºi semnele
scrisului sugereazã, dacã nu o sem-
nificaþie comunã, cel puþin un prin-
cipiu comun de reprezentare aflat în
spatele actului reprezentativ.

Descoperirea ºi stresul cores-
pondenþelor apropiate ºi analogiile
impresive între simboluri ºi sem-
nele de pe arta de piatrã sau de pe
obiectele de os ºi scrisul danubian
este un pas important pentru a in-
terpreta pe unele dinte ele ca �pre-
decesoarele scrisului�. Scrisul ne-
olitic al proto-Europei a fost deci
precedat de o revoluþie cognitivã ºi
simbolicã: invenþia, începând cu un
element grafic simplu, pânã la mo-
tive geometrice complexe ºi orga-
nizaþia lor excepþional de logicã.

În concluzie, literaþia a moºte-
nit o tendinþã clarã spre abstracþie,
o familiaritate cu geometria ºi o
cunoºtinþã numerologicã de la alte
populaþii de vânãtori-culegãtori.
Aceºtia s-au refugiat în timpul ul-
timei epoci glaciare în câteva teri-
torii cu climã temperatã ºi au in-
ventat forme primitive de pre-
scris.

6. Recunoaºterea civilizaþiei
danubiene are repercusiuni
culturale importante asupra
identitãþii europene

Aceasta aduce o îmbogãþire ºi
expansiune a matricei istorice ºi
culturale pe care se bazeazã identi-
tea noastrã europeanã, pentru cã
civilizaþia Dunãrii este acum con-
sideratã ca una  dintre �mamele�
culturii europene moderne.

Traducere din limba
 englezã de

LUMINIÞA SAVA
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Stârneºte ºi astãzi mirare prezen-
þa a patru nobili geþi pe Arcul de Tri-
umf de la Roma al lui Constantin cel
Mare, uitându-se cã împãratul era
nãscut în cetatea Naissus (astãzi Niº),
din Moesia Inferior. E nãscut între
anii 270-288. Era fiul unui militar
geto-dac, ajuns mai târziu împãrat,
Constantius I. Chiorus (Flavius Va-
lerius Constantius: 305-306). Mama
lui era Flavia Iulia Helena, canoniza-
tã mai târziu sub numele de Sfânta
Împãrãteasã Elena. Constantin cel
Mare a avut pentru cetatea lui natalã
o grijã deosebitã, fondând aici subur-
bia Mediana ºi un palat strãlucitor.
Marele împãrat a fost �pãgân�, prac-
ticant al cultului lui Apollon � Zal-
moxis, ce era venerat ca divinitate
solarã sub numele de Deus Sol In-
victus. Slavii îi spun ºi acum Soare-
lui � Solnþe, de la ZAL-MOXIS, �Prea
Strãlucitorul�. Cel care a instituit în
Imperiul Roman cultul lui Apollon,
ca Deus Sol Invictus, a fost împãra-
tul Aurelianus, nãscut la Sirmium, în
Pannonia Inferior. Desigur, nu întâm-
plãtor, cel care a decis retragerea tru-
pelor romane din Dacia a fost dacul
Aurelianus!.

DOMNII DIN PIATRÃ
Toatã viaþa, Constantin a fost in-

teresat de Þara Zeilor, unde se nãs-
cuserã ºi crescuserã Cei Doi Zalmo-
xis. El a ordonat ample lucrãri de re-
construcþie la cetãþile Tomis, Histria,
Dinogeþia, Tropaeum Traiani, Ulme-
tus ºi altele din Dacia Ponticã (Scythia
Minor), de unde plecaserã pe vremuri
cei trei magi ca sã se închine Geme-
nilor Cereºti. Tot din porunca lui au
fost refãcute capetele de pod de pe
malul stâng al Danubiului, la Dierna,
Drobeta, Sucidava, Turris, Constan-
tiniana Daphne. La Sucidava a ridicat
un pod peste Dunãre. A refãcut ma-
rele drum împãrãtesc care înainta
paralel cu Oltul pânã în inima vechii
Dacii. A stãpânit toatã zona de câm-
pie de la sud de Carpaþi, inclusiv Þi-
nutul Napailor, pe care a apãrat-o cu
un val de pãmânt, ce pornea de la
Drobeta ºi se întindea pânã la castrul
de la Pietroasele. Numãrul mare de
monede constantiniene descoperite la
Dunãrea de Jos atestã grija deosebi-
tã acordatã de împãrat acestei regiuni
a Daciei.

Dupã cum se spune, la 29 octom-
brie 312, la Pons Mil, Pons Milvius,
�Podul Vulturului�, lângã Roma, în
ajunul luptei cu augustul Maxentius,
Constantin a vãzut pe cer o cruce
mare, luminoasã, cu inscripþia �In hoc
signo vinces� � �Prin acest semn vei
învinge�. Iar noaptea, în vis, i s-ar fi
arãtat Christos cu semnul crucii, pe
care-l vãzuse ziua pe cer, cerându-i
sã-l punã pe steagurile soldaþilor, spre
a-i servi drept semn protector în lup-
te. Lactantius scrie, în �De mortibus
persecutorum� (48, 5), cã împãratul
Constantin a ordonat soldaþilor lui sã
punã pe marele steag al armatei � la-
barum � semnul Sfintei Cruci. Victo-
ria lui Constantin asupra lui Maxen-
tius a fost zdrobitoare.

În treacãt fie spus, în limba grea-
cã, epitetul Christos provine din tra-
cul CHAR-YSTOS, �Fiul Cerului�,
supranume al lui Zalmoxis.

De la miracolul din ajunul luptei
cu Maxentius geþii i-au pus împãra-
tului învingãtor supranumele NAPO-
UCA � �Semnul Ceresc, Cel Vestit de
Cer�, de unde româna ºi sârba au
moºtenit Novac, care, la noi, are ºi
sensul de �om voinic, uriaº�. Este lim-
pede acum de ce valul de apãrare,
înãlþat de împãrat între Drobeta ºi
Pietroasele, a rãmas în mito-folclorul
nostru sub numele de Brazda lui No-
vac.

Exemplare sunt, tot pentru pome-
nirea împãratului în Dacia, baladele
din ciclul Novãceºtilor. Aceste cânte-
ce bãtrâneºti fuseserã create dupã
altele cu mult mai vechi în cinstea lui
Constantin ºi al fiului sãu, Constan-
tius, primul fiind Novac, al doilea �

Gruia. Numele lui Gruia vine din tra-
cul GRABOS �Viteazul, Temerarul�,
iar comportamentul lui este pe mã-
sura numelui.

Desigur, în aceste balade s-a ames-
tecat ºi imaginea lui Baba Novac, glo-
riosul oºtean al lui Mihai Viteazul. Dar
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cmyk color

documentele istorice nu pomenesc de
nici un fiu al lui Baba Novac, iar în
balade Gruia apare la fel de impor-

tant ca ºi tatãl lui.
Încã un argument cã baladele

medievale cu Novãceºtii au plecat de
la Constantin ºi de la fiul sãu: au sau
n-au treabã la Þarigrad, adicã la Con-
stantinopolis, cei doi eroi se tot duc
într-acolo, acoperindu-se de glorie:

�Plecat-au, Doamne, plecat,
Sãvai, bãtrânul Novac,
Cu Cruiþa dezmierdat,
În oraº, în Þãrigrad.
Tot mergeau, cât îmi mergeau,
Într-un codru apucau�

Cine, Doamne, îmi striga
ªi poruncã-n þarã da,
Din colþu piaþului, Din casa-mpã-

ratului?
Înãlþatul împãrat,
Din oraº, din Þãrigrad,
El poruncã-n þarã da:
Cine-n lume s-o afla
Porunca de-a asculta,
Lu-mpãratu sã-i aducã
Ce se vede strãlucind
Deasupra lui Rãsãrit
ªi sara ºi dimineaþa
ªi preste toatã viaþa,
Aceluia cã i-o da

Din cetate jumãtate
ªi din blagã-a treia parte�
Altu-n lume nu s-afla
Porunca d-a asculta,
Fãrã Gruia lui Novac,
Copilul cel dezmierdat��

Printre oamenii de încredere ai
împãratului s-au aflat întotdeauna în-
deosebi conaþionalii lui traci. Astfel,
între anii 306 ºi 337, un Valerius Ro-
metalca este atestat documentar ca
dux Aegypti et Thebaidos utrarum-
que Lybyarum. Rometalca este vari-
antã a numelui Rhoemetalkes, purtat
de trei regi traci. Între anii 308 ºi 324,
Constantin cel Mare domneºte ca
împãrat împreunã cu Licinius, cum-
natul lui, tot de origine geto-dacã. Do-
cumentele istorice îl numesc pe Lici-
nius ex nova Dacia. Licinius este cã-
sãtorit cu Constantia, sora lui Con-
stantin. Cei doi împãraþi geþi au dat
celebrul Edict  de la Milano, din anul
313, prin care s-a acordat libertate
tuturor cultelor religioase, inclusiv
creºtinismului. Dar, dupã acest edict,
Licinius a dat un insistent caracter
oficial cultului Soarelui Apollinic, iar
apoi a ordonat persecuþii anticreºti-
ne. Angajându-se în acþiuni complo-
tiste, Licinius a fost executat în anul
325.

Faptul cã împãratul Constantin a
încetat persecuþiile împotriva creºti-
nilor se datoreazã, printre altele, ma-
mei lui, Helena, care se convertise la
creºtinism. Din dragoste filialã, Con-
stantin a adus-o la palatul imperial,
acordându-i mari onoruri ºi titlul de
nobilissima femina. În cinstea ei, au
fost bãtute monede ºi medalii. Îndem-
nat, desigur, de mama lui împãratul
s-a preocupat de repararea unor bi-
serici, de donaþii pentru ele ºi de or-
ganizarea unor pelerinaje.

La leatul 321, Constantin generea-
lizeazã duminica, sãrbãtoarea sãptã-
mânalã a zalmoxienilor, dar ºi a creº-

tinilor, ca zi de odihnã în imperiul ro-
man. Apoi, pentru a rãzbuna ofensa
adusã cândva Daciei lui Decebal, îm-
pãratul a pus bazele unei noi capi-
tale � Constantinopolis. Locul ales era
deosebit de favorabil din punct de
vedere strategic, ca punct de trecere
între Europa ºi Asia. El era, de ase-
menea, mult mai aproape de Naissus,
þinutul natal al împãratului, din Dacia
Mediterranea, precum ºi de satele ºi
cetãþile dacice, de unde îºi recruta
soldaþii ºi funcþionarii de încredere.

Între 20 mai ºi 25 august, anul
325, la Niceea, în Bithynia, aproape
de reºedinþa imperialã de la Nicome-
dia, s-a desfãºurat primul Sfânt Si-
nod Ecumenic, la care au participat
318 episcopi din toatã lumea creºti-
nã, inclusiv cei veniþi de dincolo de
frontierele Imperiului Roman, din
Persia, Gothia ºi Armenia. Alãturi de
episcopi au participat ºi însoþitorii lor.
Împãratul Constantin a rostit o cu-
vântare de deschidere ºi una de în-
chidere. Sfântul Sinod Ecumenic de
la Niceea a decis profilul spiritual al
Europei ºi al întregii creºtinãtãþi. Si-
nodul a condamnat cu tãrie arianis-
mul, fundamentat pe principii �pãgâ-
ne�, gnostico-filosofice, necreºtine ºi
anticreºtine. ªi totuºi episcopul de-
spre care se spune cã l-ar fi botezat
pe Constantin, spre sfârºitul vieþii
împãratului, Eusebius de Nicomidia,
era� arian! Fiul lui Constantin, Fla-
vius Valerius Iulius Constantius, cu-
noscut în istorie sub numele de Con-
stantin al II-lea, ce a domnit mai întâi
în Imperiul Roman de Rãsãrit, era ºi
el arian! Tendinþa acestui fiu al lui
Constantin cel Mare era de a se aºe-
za cât mai aproape de Dunãre, flu-
viul naþional al geto-dacilor. Astfel, în
iarna anilor 350-351, pe când era au-
gustus al Orientului, ºi-a stabilit tem-
porar reºedinþa în oraºul daco-roman
Sirmium, metropola Pannoniei Infe-
rior ºi a Illyricului. Prin aceasta, Sir-
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mius a devenit o vreme cen-
trul politic al Imperiului. Dupã
bãtãlia de la Mons Seleuci,
unde l-a înfrânt pe uzurpato-
rul A Manentius Flavius, Con-
stantius a devenit împãrat unic
al întregului imperiu roman.

Dar sã ne întoarcem la
Constantin cel Mare ºi la sem-
nul care I s-a arãtat pe cer, la
Podul Vulturului. Acest semn
sfânt, Crucea, avea pentru
geto-daci semnificaþii multi-
ple: Sfânta Pãtrime, adicã Ta-
tãl, Mama, Fiul ºi Fiica din
Ceruri; Anotimpurile Boreale;
Cele Patru Puncte Cardinale
ale Pãmântului; Cei Patru Fraþi
de Lapte ai lui Apollon etc.

Un altar de lut, reprezen-
tând Soarele cu Patru Raze a
fost descoperit  la Helis (Pis-
cu Crãsanilor), în apropierea Netin-
davei, locul natal al Gemenilor Divini
ºi al Cabirilor.

Cum am mai spus, Soarele era
simbolul lui Apollon-Zalmoxis. Zeu-
lui i se mai spune ºi S-CAP-T-EN-
SULA, �Rupt din Soare�, Cu Chipul
ca al Soarelui. Ca simbol solar el apa-
re ºi pe discul de andezit, cu zece raze,
de la Sarmizegetusa.

Cele zece raze de acolo sunt cei
zece ucenici ai lui Apollon. Helis, Soa-
rele, are numai patru raze, simboli-
zându-i pe cei patru fraþi de lapte ai
zeului. Acest semn � Soarele cu Pa-
tru Raze � i s-a arãtat lui Constantin
înainte de a lupta cu Maxentius! Alt-
fel, prezenþa celor patru fraþi ai lui
Apollon pe Arcul de Triumf de la
Roma nu ar mai avea nici o noimã.

Din fericire, s-a pãstrat ºi inscrip-
þia tracicã pe care împãratul a vãzut-
o pe cer. Acesta apare pe o brãþarã
de aur, descoperitã la Vatina, lângã
Vârºeþ, ºi permite, graþie finalului, în
douã alfabete (latin ºi elen), cel puþin
douã lecturi ºi trei traduceri.

1.D(OMINUS) N(OSTER)
CONSTANTIN(US) ULT LOL
2.ONGON STAN TI MULT GOG

Traduceri:
1.Domnul nostru (ales de noi) va

înfrânge vrãjmaºul.
2.Îngerii (Vestitorii, Evangheliºtii)

de Piatrã (Sculptaþi) aduc mult no-
roc.

3.Semnul Rugãciunii (Sfânt) dã
(aduce) mult noroc (belºug).

Arcul de Triumf de la Roma, al
lui Constantin, îi priveºte exclusiv pe
tracii nordici. Alãturi de Cabirii Na-
pai, pe arc apare ºi numãrul sacru a
geþilor, 666, ce era anul în care împã-
ratul Buerebuistas ºi marele preot
Decaineus reinstauraserã cultul zal-
moxian. De obicei, acest numãr era
scris sub forma SSS, adicã de trei
ori iniþialul lui  SEXE, �ºase�, ori
CCC, treime care în alfabetul elen se
citeºte tot SSS. În arta nord-tracicã,
numãrul este sugerat din multiple cãi.
Astfel, în complexul sacru de la Sar-
mizegetusa, se detaºeazã un patrula-
ter alcãtuit din trei rânduri de câte

ºase stâlpi. Pe suprafaþa unui
vas descoperit la Cãscioarele,
decorul este compus dintr-un
numãr de 18 (3x6) linii, în-
scrise prin metoda împunsã-
turii. Pe suprafaþa unui mo-
del de sanctuar, descoperit tot
la Cîscioarele, apar tot 18
(3x6) linii. Tot aºa, pe supra-
faþa unei strãchini descoperi-
te la Cârna-Dunãreni, este în-
scris, în patru locuri, simbo-
lul Soarelui, redat printr-un
cerc format din 18 (3x6)
puncte. În acelaºi sens, este
ºi decorul unui vas pe care
apar trei ºiruri orizontale com-
puse din câte ºase butonaºi
conici. Un alt argument deci-
siv întru slãvirea numãrului
666 la geþi este celebrul can-
delabru de bronz, descoperit

la Helis, locul de unde se înãlþaserã la
ceruri Gemenii Divini. Acest cande-
labru atârnã de trei lanþuri compuse
fiecare din câte ºase segmente.

Pe Arcul de Triumf al lui Con-
stantin, numãrul 666, scris SSS, apa-
re vertical lângã statuia unuia dintre
cei patru Cabiri. Deasupra sunt în-
scrise abrevierile TCN ºi Q. T este
iniþiala de la TRE �trei�, C � de la
CYNTHUS �cinci�, TCN + SSS =
359 + 666 = anul 1025 de la Zalmo-
xis, adicã anul 312 d.Hr, când Con-
stantin l-a învins pe Maxentius, con-
solidându-ºi puterea.

Este aproape sigur cã prin
Domnii de Piatrã, care popular
însemnau �Domnii Sculptaþi,
Idoli, Stane de Piatrã�, geþii înþe-
legeau �Domnii Tari (Puternici) ca
Piatra�, ca în textul Sorcovei:
�Tare ca piatra�. În primul rând,
însuºi Apollon, zis ºi E-SUS �Cel
de Sus�, era considerat �Tare ca
piatra, / Iute ca sãgeata, / Tare ca fie-
rul, / Iute ca oþelul�. De aceea, nu e
de mirare cã, dupã un colind din
Raºova, judeþul Constanþa,
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Dacia de aziCHAR-YSTOS �Fiul Cerului�, la
care se închina ºi împãratul Con-
stantin, s-a nãscut chiar din pia-
trã:

Sus, la cheia Raiului
Bunã ceatã mi-e-adunatã,
Tot de sfinþi de-aceia sfinþi.
ªi-mi citeau,
Prooroceau
ªi-mi citeau de Dumnezeu
ªi pe Dumnezeu nu-L ºtiu.
Iar Ion Sânt-Ion
Din gurã aºa grãia:
-Voi citiþi,
Proorociþi
ªi-mi citiþi de Dumnezeu
ªi pe Dumnezeu nu-l ºtiþi,
Iar eu viu
ªi bine-L ºtiu:
Jos, la cheia Raiului,
În stâlp-chiatrã mi-e-ncheiat.
D-unde sfinþii c-auzea,
Ei sãltarã
ªi zburarã,
Sus, mai sus, se ridicarã,
Cu norii s-amestecarã;
Jos, mai jos, cã se lãsã,
Pe stâlp de chiatrã cãdea;
Când acolo c-ajungea,
Cãrþi pe braþe cã-ºi lua,
ªi citea,
Proorocea,
De trei zile ºi trei nopþi;
Stâlp de chiatrã-n patru crapã,
Iatã, Dumnezeu cã scapã!

Într-un colind din Bãlþaþi � Râm-
nicu Sãrat, Domnul Se naºte tot din
piatrã:

O ceatã de sfinþi mãrunþi,
Lerui, Doamne, Domn din Cer,
Întreba de Dumnezeu;
Întrebarã,
Nu-l aflarã;
Dar Ilie
Bine-L ºtie
ªi-mi grãirã ºi mi-L spuse:
-Vedeþi voi cea stanã de piatrã:
De departe sã-mi cãdeþi,
De-aproape sã vã rugaþi,

Piatra-n patru s-o fãceþi.
Dumnezeu de-acolo naºte.
Dac-o naºte,
Îl veþi cunoaºte.
În aripioare sã-L luaþi,
Sus, mai sus, sã-L ridicaþi,
Sus, mai sus, la lighion,
Cã acolo-I Sfântu Ion!

Un colind ardelenesc afirmã ºi el
cã Fiul Sfânt S-a nãscut din piatrã:

La o piatrã neslovatã,
Lerui, Doamne,
ªede Maica-ngenunchiatã,
Ca sã nascã fiu de piatrã.
Fiu de piatrã ºi-o nãscut.

Lexic:
GOG, �Noroc, Bucurie, Mãreþie,

Întâietate�. Cf. alb. hoke, �glumã,
farsã, poznã�; kohë, �timp, vreme,
duratã�; kokë, �cap�; arom. cocã,
�cap�; rom. chicã, cucã , Goga, Gogu,
Gugu.

GRABOS, �Viteazul, Temerarul,
Rãzboinicul�. N. pro. pr. illyric gra-
buje, �greblã�; GRABAEI � trib illy-
ric. Cf. alb, grabit �a prãda, a jefui, a
rãpi; germ. Graf, �conte�; rom. gra-
bã, grapã, Griva, Grivei, grui, Gruia,
pripã, a (se) pripi.

LOL, �Vrãjmaº, Rãu, Vinovat,

Prost, Urât, Jegos�. Cf. lat. loli, �ne-

ghinã�; lolligo, �sepie�; luela, �ispã-
ºire, pedeapsã�; rom. lãlâi; lâlã; lilã.

MULT � �Mult�. Cf. lat. multus,
rom. mult.

NAPO-UCA, �Vocea (Vestea) din
Cer (a Cerului)�. N. dac al Clujului.
Cp. din NAPO, �cer, din cer� (cf.sl.ne-
bo, �cer�; lat. nubea, �nor�); + UCA,
�voce, glas, veste, ºtire� (cf.echo �
zeiþa greacã a ecoului). Cf. rom. No-
vac.

ONGON, �Îngeri, Vestitori, Evan-

gheliºti, Sfinþi, Vrãjitori�. Cf. alb.
engjëll, �înger�; hingëllij, �a neche-
za�; Ungjill, �Evanghelie�; rom. a în-
gâna.

S-CAP-T-EN-SULA, �Chipul ca
al Soarelui, Rupt din Soare, Strãluci-
tor�. Loc. în Tracia, vestitã prin mine
de aur ºi argint. Cp. din S-CAP, �cu
chip, cu cap, cu (în) vârf, în (pe) faþã,
vãl, ascuþit, tãiat, scrijelit, sculptat�
(cf. alb. shkop, �bîþ, baston, cârjã�;
zgaver, �scorburã, peºterã, cavitate,
cavernã�; rom. cap, chip; jgheab, a
scobi) + T-EN, �din; ca al� + SULA,
�S are� (cf. lat. Sol, Soare). Cf. alb.
Shqiptoj, �a pronunþa, a rosti�; rom.
scut, scutec.

STAN, �Pietros, (De) Piatrã, Pu-
ternic�. Cf. germ. Stein, engl. stone,
�piatrã�; rom. Stan, stanã (de piatrã);
stemã; S. stâncã.

TI, �a da, a oferi, a aduce�. Cf.
lat. do, rom. a da.

ULT, �a respinge, a fugãri, a bate,
a doborî, a rãzbuna�. Cf. alb. I ulët,
�jos, coborât, scãzut�; lat. ultio, �rãz-
bunare, pedepsire�; rom. a altoi, a
hultui.

�



28

DACIAmagazin nr.12 mai 2004

COLORcmyk

Zsófia Torma s-a nãscut în anul
1832, la 27 septembrie, într-un me-
diu familial unde interesul pentru
antichitate fãcea parte din cotidian.
Tatãl ei, József Torma, un nobil care
fãcuse cercetãri în tabãra fortificatã
romanã de la Iliºua; iar fratele ei mai
mare, Károly Torma, profesor uni-
versitar la Pesta, arheolog ºi epigra-
fist, cel care a înfiinþat muzeul anti-
chitãþilor dacice de la Aquincum
(Buda veche); i-au insuflat pasiunea
ºi în acelaºi timp au încurajat-o sã
studieze arheologia.

Dupã moartea tatãlui sãu, surve-
nitã în 1861, Zsófia Torma a pãrãsit
locuinþa pãrinteascã din Cristeºtii
Ciceului (jud. Bistriþa-Nãsãud), pen-
tru a se muta în casa surorii sale din
Peºtiºu Mic ºi pânã la urmã se va
stabili definitiv la Orãºtie. Ea se in-
tegreazã în viaþa intelectualã a ora-
ºului care în acel timp era marcat de
un interes deosebit pentru trecutul
istoric.

La 15 februarie 1868 �Societa-
tea de geografie a patriei maghiare�
îi acordã Zsófiei Torma un certificat
de membru.

Secretarul general al Congresu-
lui internaþional de arheologie preis-
toricã ºi antropologie, Flóris Rómer,
o sfãtuieºte sã adune date asupra
habitaturilor preistorice ale zonei,
pentru a participa la al VIII-lea Con-
gres de la Budapesta. În urma aces-
tui impuls, Zsófia Torma începe cer-
cetãri arheologice în toamna anului
1875, la Turdaº � primul ºi cel mai
bogat sit arheologic descoperit pe

Un ilustru nume al arheologiei româneºti -
Dr. Zsófia Torma

Daniela Drãghia valea Mureºului, urmând ca anul ur-
mãtor acestuia sã studieze ºi staþiu-
nile din zona Nandru Vale. Astfel, la
11 iunie, ziarul Magyar Polgár din
Cluj menþioneazã într-o notã de la
pagina a treia (n.n.) continuarea cer-
cetãrilor, precum ºi faptul cã �colec-
þia de antichitãþi constã din mai mul-
te mii de piese interesante�.

În 1879, publicã la Cluj rezulta-
tele arheologice din aºezãrile de la:
Turdaº, Josani, Valea Nandrului,
Nandru, Peºtera de la Nandru, Câr-
jiþi, Geoagiu de Jos, Coldãu, Zársvo,
Hunedoara, Gãunoasa ºi Arãnieº;
susþinând cã analiza etnograficã de-
monstreazã, prin semnele de pe ce-
ramicã, continuitatea, transmiterea ºi
perpetuarea acestora din neolitic pânã
în contemporaneitate.

În 1880 este aleasã ca unul din-
tre membrii fondatori ai Societãþii de
Istorie ºi Arheologie a Comitatului
Hunedoara, care avea ca scop: cer-
cetarea ºtiinþificã a trecutului ºi a tra-
diþiilor, protecþia monumentelor is-
torice, promovarea prieteniei între
popoare.

În iunie apare în Erdélyi Muzeum
articolul domniºoarei Zsófia Torma
referitor la complexul de peºteri de
la Nandru, cu punctele: �Dealul Peº-
trii� (la vest), �Dealul Ruºchii� (mai
la vest de �Dealul Peºterii�), �La
Groape� (în partea inferioarã a Dea-
lului Ruºchii), �La Piatra cu lapte�
(în partea superioarã a Dealului Ruº-
chii�) ºi peºtera vis-a-vis de �Dealul
Petricelei�.

În august, la a XI-a reuniune ge-
neralã a Societãþii germane de an-
tropologie, þinutã la Berlin, unde au

fost 470 de participanþi (261 din
Berlin, 175 din restul Germaniei ºi
34 din afara Germaniei: 15 din Aus-
tria, nouã din þãrile scandinave, ºi
douã din Rusia, Grecia, Egipt ºi Ja-
ponia, câte 1 Anglia ºi America), se
întâlneºte ºi cu cercetãtori în arheo-
logia preistoricã dintre care amintim
pe: A. Voss, R. Virchow ºi H. Schlie-
mann. În urma discuþiilor purtate
ajung la concluzia cã populaþiile ne-
olitice aveau scriere ºi se propune
descifrarea semnelor acesteia.

Într-o moþiune din 13 iulie 1881
propune reînceperea sãpãturilor sis-
tematice la Sarmizegetusa, în credinþa
cã prin �descrierea scrierii dacice�
s-ar putea rezolva traducerea inscrip-
þiilor din Troia care rãmãseserã ne-
traduse.

În 1882 publicã mai multe studii ºi
comunicãri reunite sub titlul �Despre
istoria strãveche a cetãþii Hunedoarei�
(prima, susþinutã în 1880, referitoare
la al XI-lea Congres german de antro-
pologie, þinut la Berlin în 5-12 august;
cea de-a doua � ca de altfel ºi prima �
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cititã în Adunarea Generalã a Societã-
þii la 29 mai 1881, se axeazã pe notiþe-
le ordonate ale pieselor de la Turdaº ºi
Nandru; a treia este moþiunea din 13
iulie 18821 � în care trage concluzia
cã Sarmizegetusa este cetatea sarma-
þilor, bineînþeles fiind influenþatã de ar-
gumentele preºedintelui Societãþii de
Istorie ºi Arheologie a Comitatului Hu-
nedoara, dr. Kuun Geza; iar cea de-a
patra comunicare a citit-o la 20 august
1881, în ºedinþa comitetului director de
la Simeria).

La 17 iulie 1884 plãteºte 1.800
de forinþi pentru un act de asigura-
re, pe cinci ani, al colecþiei.

În 1886 publicã în HRTÉ �Ra-
portul de la cel de-al XIII-lea Con-
gres al antropologilor germani�, din
14-17 august 1882, þinut la Frank-
furt á Main, unde afirma cã �Acum
se poate constata cu certitudine cã
locuitorii traco-daci ai patriei noas-
tre au fost locuitori ai acesteia în
acelaºi timp cu romanii�. Sayce con-
firma presupunerea lui Herodot în
care acesta spunea cã locuitorii strã-
vechi ai Transilvaniei aparþineau po-
pulaþiei tracice: �De aceea, originea
tracicã a dacilor ºi a geþilor este ne-
îndoielnicã�.

În 6 iunie 1891 semneazã la Cluj
contractul în care vinde ºi împroprie-
tãreºte colecþia ei, Societãþii Muzeu-
lui Ardelean, conform înþelegerii din
28 martie 1891. La punctul doi se
specificã faptul cã Societatea Muzeu-
lui Ardelean plãteºte pe loc 5.000
forinþi în monedã austriacã plus o
rentã viagerã de 800 forinþi.

Cea mai mare parte a colecþiei,
provine de la Turdaº, dar per ansam-
blu cuprinde perioadele: paleolitic,
neolitic, eneolitic, bronz, elemente
celtice ºi puþine elemente romane ºi
slave.

În timpul vieþii Zsófiei Torma,
Orãºtia a devenit un centru vizitat

de arheologii Europei Centrale. A.
Voss a venit în Transilvania pentru
a cerceta aºezãrile la faþa locului,
precum ºi muzeul din Orãºtie; atât
el cât ºi O. Tischler, mai târziu, vor-
besc cu cel mai mare respect despre
bogãþia colecþiei ºi competenþa
Zsófiei Torma. Tânãrul arheolog
german P. Reinecke, încurajat de
prof. J. Ranke, viziteazã de douã ori
oraºul Orãºtie (1893, 1896). Vir-
chow, participând la festivitatea de-
dicatã memoriei lui Honterus, la Bra-
ºov în 1898, profitã de ocazie ºi vine
în Orãºtie pentru a se întâlni cu
Zsófia Torma ºi a vedea situl de la
Turdaº (unde þãranii au învãþat foar-
te repede sã falsifice obiectele ºi au
încercat, fãrã succes de altfel, sã le
vândã Zsófiei Torma). Ea aduce doi
colaboratori: G. Téglás ºi K. Herpey.

În 1896, publicã la Dej o lucrare
în care susþine cã deºi miturile ºi-au
pierdut din caracterul sacral, totuºi
cultul s-a pãstrat (motivele ornamen-
tale de pe vase, cãluºii, roata de foc
etc.), poporul patriei noastre dând
mai mult alogenilor sub raportul
obiceiurilor ºi datinilor mitice decât
au primit de la aceºtia.

Tot în 1896, publicã la Budapesta
un articol în care afirmã cã desco-
peririle de la Turdaº confirmã ori-
ginea ºi dezvoltarea religiilor, cum
au avut loc în viaþa spiritualã ºi cum
sunt evidenþiate.

Pentru meritele ºtiinþifice deose-
bite, la 24 mai 1899, Catedra de Fi-
losofie a Universitãþii Maghiare de
ªtiinþe �Franz Joseph� din Cluj, îi
acordã diploma de onoare cu titlul:
Doctor în filosofie honoris causa,
Zsófia Torma fiind prima femeie
care primeºte aceastã distincþie, din
partea universitãþii regale (diploma
�prevãzutã cu sigiliul ºi întãritã cu
semnãturile obiºnuite� se aflã la
Muzeul Civilizaþiei Dacice ºi Roma-

ne � Deva, în custodia Secþiei de
Istorie Modernã).

La început acceptatã în cercurile
restrânse ale societãþii, iar mai târ-
ziu, dupã cum aratã ºi corespondenþa
Domniei sale, a fost inclusã în cer-
curile mai largi ale acesteia, a þinut
legãtura cu cercetãtori ºi personali-
tãþi din þarã (fragment de ciornã
d in tr -o  scr i soare  adresa tã  d l .
Gheorghe Bariþiu, gãsitã în Arhiva
Statului, filiala Deva) ºi strãinãta-
te (fragment de ciornã dintr-o
scrisoare adresatã prof. Dr. O.
Frass din Stuttgart, fragment de
scrisoare primitã de la dr.  Gróf
Kuun Géza, ciornã dintr-o scrisoa-
re adresatã lui Franz Joseph, gãsi-
te în Arhiva Statului, filiala Deva).

În 6 noiembrie 1899, trimite o
scrisoare de mulþumire membrilor
Societãþii de Istorie ºi Arheologie din
Comitatul Hunedoara, pentru cã au
susþinut-o pe tot parcursul muncii.
Se stinge subit din viaþã la 14 no-
iembrie 1899, ora 15.30, la locuinþa
sa din Orãºtie, în urma unui stop
cardiac.

 Anul acesta se împlinesc 105 de
ani de la plecarea dintre noi a celei
care a fost ºi va rãmâne întotdeauna
în sufletul nostru: dr. Zsófia Torma.
A fost o pierdere nu numai pentru
viaþa socialã a oraºului ºi copiilor sãi
adoptivi, ci ºi pentru întreaga lume
ºtiinþificã. Dr. Herrmann Antal o
comparã cu Palas Atena a ºtiinþei
maghiare ºi Ioana d�Arc a arheolo-
giei transilvãnene, meritând pe de-
plin aceste calificative, având în ve-
dere cã a salvat artefactele descope-
rite ºi a sacrificat întreaga sa avere
pe altarul ºtiinþei.

Material preluat prin amabi-
litatea conducerii Muzeului

Civilizaþiei Dacice ºi Romane
din publicaþia   SARGEÞIA

numãrul 27/1999
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de Camelia Tripon

Aceast articol a pornit de la
afirmaþiile curajoase ale unei pro-
fesoare. Domnia sa, pusã sã ex-
plice geneza limbii române (în
care Academia românã a «decre-
tat» cã, din fondul principal, pes-
te 60% cuvinte de origine latinã,
20%  proven i te  d in  s lavã ,  ia r
aproape 20%, din alte limbi) a
mãrturisit cã este de altã pãrere,
dar... dacã aºa  spun academicie-
nii... este nevoitã sã ia de bunã
afirmaþia acestora. Este o femeie
liberã, excepþionalã. Aºa apare li-
bertatea, acel curaj de a înfrunta,
chiar ºi într-un cerc restrâns, ceva
care este în profund dezacord cu
tine. Gestul acesta l-a fãcut So-
crate ºi a bãut cu demnitate cupa
plinã de cucutã, l-a fãcut ºi Has-
deu, dupã cum ne spune Mircea
Eliade: «Guillaume de Jumièges (
în sec.XI) vorbeºte de Dacia, care
se cheamã astãzi Danemarca ºi
care avea mulþi regi înzestraþi, mai
ales Zeuta, Dichineus, Zalmoxis.
Mai ales în Spania apare aceastã
tradiþie la Isidor (560-636) care,
fãcând elogiul Spaniei, vorbea de
aceastã þarã unde înflorea glo-
rioasa fecunditate a poporului get.
În sec. XIII dacii intrã în istoria
ºi genealogia poporului spaniol...
S-ar putea spune cã un proces
contrar s-a petrecut în conºtiinþa
istoriograficã a românilor... din se-
colul al XVI-lea tema centralã a
fost descendenþa latinã. Abia la
mijlocul secolului trecut s-au re-
descoperit dacii prin studiul cu-
rajos în care Hasdeu se întreabã
dacã acest popor a dipãrut real-
mente.» Titlul lucrãrii sale este:
Perit-au Dacii? (Iaºi 1860). Oare
chiar au pierit strãmoºii noºtri, în-

Uneori plâng
cât sã avem o limbã alcãtuitã mai
mult din împrumuturi?... Sau poa-
te,  ca în multe alte  cazuri,  º i
academicienii sunt oameni... ºi
astfel  este uman sã mai ºi gre-
ºeascã... Sã nu uitãm cã în seco-
lul XIX Academia Englezã susþi-
nea cã dacã viteza trenului va de-
pãºi 40 km/h cãlãtorul va înne-
buni. Azi viteza sunetului de 1.224
km/h este frecvent depãºitã de
avioanele supersonice  ºi lumea
merge înainte. La fel s-a întâm-
plat la începutul secolului XX,
când Academia Francezã «decre-
tase» cã nici un corp mai greu
decât aerul nu  poate zbura prin
forþe proprii .  Atunci,  în 1903
(acum o sutã de ani) genialul Tra-
ian Vuia a prezentat la Academia
de ªtiinþe din Paris un memoriu
prin care demonstra posibilitatea
zborului  cu un aparat mai greu
decât aerul, ca apoi în 18 martie
1906 sã realizeze primul zbor din
lume cu un asemenea avion. Cu-
rajul acestor oameni trebuie pre-
þuit ºi susþinut; Mihai Eminescu
spunea «Zdrobiþi orânduiala cea
crudã ºi nedreaptã». Este nedrept
sã ne negãm mama ºi astfel ori-
ginea, doar din cauza  unei «pro-
pagande» într-o limbã moartã.
Dacã vom privi cuvântul «liber-
tate» prin prisma limbii nordici-
lor,  a  germanilor, vom constata
cã pe aceastã rãdãcinã  sunt gre-
fate douã sensuri; dãrnicia=libera-
litäti, a iubi= lie�ben ºi lie�ber=iu-
bitul. Lanþurile  ºi focul pot supu-
ne sau distruge un om, dar senti-
mentele sale, mai ales de iubire,
trec pânã dincolo de mormânt.
Aceasta este libertatea, ceea ce pu-
tem dãrui fãrã nici o constrângere
interioarã - ºi nu sãrbãtorile bahi-
ce de la care provine termenul la-

tin Liber ºi Liberalia transformatã
de o religie în prima comuniune.
Chiar dacã filozofic se crede cã nu
prea existã libertate, totuºi ea se
manifestã la tot mai mulþi oameni,
care înþeleg ºi trãiesc prin valorile
interdependenþelor. Totul se des-
fãºoarã  dupã legi mai puþin sau
mai mult cunoscute, dar cea mai
profundã lege  a universului este
cea a iubirii ºi implicit a dãruirii;
ea a stat la baza creaþiei lumii, ºi
astfel Dumnezeu ne-a dãruit din
scânteia sa un strop. Acum avem
libertatea de a dãrui cel puþin un
gând bun ºi o rugãciune  pentru
fraþii noºtri din Covasna ºi Har-
ghita, unde românii sunt mai uniþi.
Uneori la durere inima-þi cere sã
constaþi cã eºti unit cu ceilalþi. Anul
acesta se împlinesc zece ani de când
am trecut pragul bisericii ortodoxe
din centrul oraºului Sf. Gheorghe.
Am trãit un moment deosebit; aco-
lo, în liniºtea sacrã, zidurile mute
mi-au transmis toatã durerea uma-
nã adunatã.  Am fost copleºitã pânã
la lacrimi. Acolo nu era durerea
unei boli; era ceva din inima þãrii
sfâºiatã de durere. Suntem liberi sã
ne dãruim dragostea noastrã  fraþi-
lor, suntem liberi  sã dãruim  nea-
mului gândurile  noastre de iubire
- ºi astfel sã ne ocrotim limba ºi
uneori fiii de concepþiile anacroni-
ce, depãºite de peste o mie de ani
- de când nordicii ºi spaniolii îºi
cautã strãmoºi în neamul dacilor.

Suntem liberi sã înþelegem sau
nu adevãruri evidente. Obiºnuin-
þa ne opreºte uneori sã fim de
acord cu ceea ce ºtim deja. Din
fericire obiºnuinþele se pot schim-
ba. Noi putem sã-i sprijinim pe cei
care sunt liberi ºi se exprimã prin
prisma a ceea ce sunt cu adevã-
rat  acum - în mileniul trei.
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Dacã doriþi un abonament la DACIA
MAGAZIN

 Trimiteþi prin mandat poºtal suma de
180.000 lei pe adresa Daniela Gridan 2700

Orãºtie Piaþa Victoriei 20.
Veþi primi începînd cu luna urmãtoare

douãsprezece numere ale publicaþiei noastre.
Vã rugam sã specificaþi pe mandat adresa

poºtalã corectã la care doriþi sã primiþi
revista.

Apãrutã la editura Cronicarul
din Tulcea, lucrarea lui Gheorghe
ªeitan vine sã adânceascã o le-
gãtura peste veacuri dintre spi-
ritualitatea geto-dacilor ºi tradi-
þiile româneºti neaoºe reprezen-
tate prin cântece bãtrâneºti.

 Apariþie editoriala

Zalmoxis în cântecul bãtrânesc
Titlul complet al studiu-

lui de faþã ar fi trebuit sã
fie mai degrabã �Zalmoxis
în cântecul bãtrânesc Toma
Dalimoº�,pentru cã cea mai
mare parte a paginilor sunt
scrise asemenea unor co-
mentarii la textul acestui
cântec.

  Cit i torul  s-ar  putea
întreba, ce are în comun
zeul dacilor cu popularul
erou al baladei pe care ele-
vii o studiazã la nivel gim-
nazial. Rãspunsul autoru-
lui rezultã dintr-o nouã te-
orie a modului de aborda-
re a cântecelor bãtrâneºti

pe care le scoate în afara sferei
fo lc lorice ,dându-le  în  acelaº i
timp o înclinaþie preponderent
mitologico-spiritualã.

 Cântecele bãtrâneºti ale ro-
mânilor sunt, în opinia aceluiaºi
autor, legile cântate ale geþilor

fãrã ca ele sã aibã un conþinut
is tor ic .  Ele  nu  sunt  o  crea þ ie
umanã, ci una de inspiraþie divi-
nã transmisã geþilor prin inter-
mediul unor mari iniþiaþi în mis-
terele lui Zalmoxis, oameni ex-
trem de calificaþi specialiºti ai
sacrului. Cântecul Toma Dalimoº
oferã în opinia lui Gheorghe ªei-
tan, pentru prima datã posibili-
tatea de a privi din interior mis-
tica geticã nu doar prin prisma a
ceea ce au relatat istoricii ºi fi-
losofii antichitãþii,  mai mult sau
mai puþin avizaþi.

  Studiul ce a vãzut astfel lu-
mina tiparului se doreºte a fi un
început de drum,pe o cale mai
lungã, aceea a regãsirii lui Zal-
moxis ºi a înþelepciunii getice în
cântecele bãtrâneºti,în nemuri-
toarele colinde, în basme ºi le-
gende, în ritualurile ºi tradiþiile
românilor.

� Vladimir Brilinsky

În fiecare searã de luni de la
orele 12.00 puteþi asculta pe

Radio România Actualitãþi
emisiunea Noapte Albastrã, al
cãrei realizator, Marian Megan

vã invitã la rubrica deja
consacratã PERSOANA

ÎNTÂI. Veþi putea fi în legã-
turã directã cu New York-ul de

unde doctorul Napoleon
Sãvescu vã va aduce ultimele

noutãþi din lumea dacilor.
Alãturi de domnia sa ºi de

invitaþii pe care îi va avea,veþi
putea patrunde în direct în
lumea fascinantã a dacilor.
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Avem plãcerea sã vã invitãm la cel de-al V-lea Con-
gres Internaþional de Dacologie, care va avea loc în
zilele de 25-26 iunie 2004 la Hotel Intercontinental
Bucureºti, având ca Sponsor Principal Compania Ho-
telierã Intercontinental. Programul din acest an cuprin-
de mai multe secþiuni. Aceste secþiuni aprobate de co-
mitetul ºtiinþific al Congresului sunt:

PRIMA SECÞIUNE- Civilizaþia dunãreanã �Rãdã-
cini

A DOUA SECÞIUNE-Legende, mituri, credinþe,
tradiþii ºi obiceiuri religioase ale dacilor.

A TREIA SECÞIUNE-Impactul spiritual ºi cultural
Dacic asupra culturii ºi artei europene.

DRAGI PRIETENI

 Accesul la acest congres se face numai pe bazã
de invitaþie, care poate fi procurata de la dl TIBERIU
FRATILÃ, director PR al Congresului la adresa str.
Teiul Doamnei, nr. 17, bl38, sc.A, ap.13, sect 2.,
BUCUREªTI. E-mail  tiberiu62@yahoo.com.

Pentru orice fel de informaþii legate de con-
gres puteþi suna ºi la tel 0254223853 sau scrie la
e-mail nunub@mail.recep.ro

  Vom fi onoraþi sã vã avem alãturi de noi la acest
Congres ºi sã împãrtãºim cu dumneavoastrã impresii-
le ºi concluziile care îi vor urma.

Cu cele mai bune urãri,
� Dr. Napoleon Sãvescu

Preºedinte fondator al �Dacia
Revival International Society�

ORGANIZATOR: FUNDAÞIA DACIA REVIVAL
INTERNATIONAL SOCIETY OF NewYork

21-26 Broadway,New York 1106 USA
e-mail: congres@dr-savescu.com,
web: http//www.dacia.org/congres




