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Dar cu dacii... ce facem?
EDITORIAL

de Vladimir Brilinsky

Trebuie sã recunosc faptul cã între ceea ce am
citit, de ani buni încoace, despre Roºia Montanã ºi
ceea ce am vãzut vizitând poate cea mai mediatizatã
localitate din România ultimilor ani, este o diferenþã
ca de la cer la pamânt. La fel cum recunosc cã între
colegii de breaslã, care au scris despre Roºia sau au
filmat acolo pentru diferite televiziuni, este o diferenþã
la fel de mare. Unii �pun botul� cum se spune,
executând comenzi ale uneia sau alteia dintre pãrþi,
alþii se erijeazã în apãrãtori ai mediului, sau, dupã caz,
ai viitorilor strãmutaþi. Unii, puþini la numãr, apãrã
vestigiile romane ce ar urma sã disparã, iar alþii, în
cantitate considerabilã, nu pricep nimic ºi scriu la
norma zilnicã. Internetul e plin de pãreri ºi fotografii
despre situaþia explozivã de la Roºia. Proteste,
controverse, manifestaþii ºi chiar ameninþãri creazã
un rãzboi mediatic fãrã precedent în România
postrevoluþionarã.

Care este adevãrul despre situaþia de acolo este
greu de spus. Pãrerile sunt  împãrþite ºi e greu sã dai
cuiva dreptate totalã. Cine va pierde ºi cine va câºtiga
la Roºia iar este greu de ºtiut. Probabil într-o lume
raþionalã ar învinge cel cu dreptatea mai multã ºi cu
o logicã mai ancoratã în realitate.

Nu existã un singur om care sã poatã hotãrâ cum
este mai bine, pentru cã nici un om nu se poate pricepe
la fel de bine în problemele economice, cele de mediu,
demografice ºi de istorie toate la un loc. Fiecare trage
spuza pe turta lui ºi fiecare crede cã are dreptate.
Trãim doar în Þara lui EUªTIUTOT.

Privim România incapabilã de retehnologizare
modernã ºi care îºi închide minele, iar ºomajul e ca la
el acasã. Aceiaºi Românie care asistã neputincioasã
la dezastrul patrimonial ºi îºi vinde monumentele
istorice prin concesionare. Europa ne primeºte, dar
ne obligã sã ne spãlãm, sã fim mai curaþi, sã ne
conservãm ºi sã îngrijim ceea ce ei considerã cel
mai de preþ lucru, natura. Iar noi nu avem bani pentru
asta. În buzunarele României, fãrã nici un efort vor

intra sute de milioane de dolari care dacã nu vor fi
furaþi ºi folosiþi  la ridicarea vilelor unor nemernici,
vor putea fi folosiþi pentru tot felul de proiecte utile.
ªi atunci prezumþia de nevinovãþie sau votul de
încredere cred cã trebuie acordat canadienilor.

Atâta timp cât se oferã o garanþie mai mult decât
consistentã pentru ecologizare, atâta timp cât când
orice pomiºor tãiat va fi replantat ºi crescut prin grija
canadienilor, atâta timp cât existã certitudini în
rentabilitatea exploatãrii ºi implicit în diminuarea
consistentã a ºomajului, atâta timp cât se dau asigurãri
cã cianura nu va distruge mediul ºi accidente ca cel
de la Baia Mare vor fi excluse, atâta timp cât statul
român îºi va încasa promisiunile financiare
considerabile, ºi atâta timp cât clãdirile de patrimoniul
vor fi pãstrate, conservate ºi înglobate util în ansamblul
urbanistic de la Roºia, un vot de încredere ar trebui
acordat.

ªi pentru cã totdeauna existã un �dar�, nici aici
nu scãpãm de el. Dupã acestã pledoarie subiectivã,
în mãsura în care alþii o considerã, o întrebare fireascã
vine de la sine: Dar cu dacii ce facem? Ni se
comunicã sec în prezentarea legatã de arheologie,
faptul cã acolo la Roºia Montanã (dupã ce s-au
cheltuit pentru descãrcare de sarcinã arheologicã 9
milioane de dolari !!!) �Nu s-au gãsit vestigii
dacice�.

Reputatul arheolog Horia Ciugudean vorbea anul
trecut despre galeriile dacice din Vârful Cârnic din
care Burebista ºi Decebal au îmbogãþit tezaurul
Daciei, galerii ce vor fi aruncate în aer alãturi de
cele romane. Iar cei de la Gold Corporation spun ca
Dacii nu prea au trecut pe aici. Oare ? Aºa sã fie ?

Aici deja trebuie chibzuinþã, trebuie respectat
dreptul la adevãr, trebuie mers pânã la capãt cu
cercetarea arheologicã, pentru cã altfel riscãm sã
aruncãm în aer o parte din propria noastrã conºtiinþã
ºi identitate.
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ROMÂNIA 2006 – “ANUL TRAIAN” ?!?

Cine este interesat în adevãrata
istorie a ocupãrii Daciei de cãtre
romani este deja la curent, probabil,
cu argumentele solide aduse contra
istoriei oficiale româneºti, care
glorificã ocuparea Daciei de cãtre
romani (Traian) sub motivul cã în
acest fel s-au creat premizele formãrii
poporului ºi a limbii române în timpul
�record� de doar 165 de ani (106 �
271e.n.).

Nu intenþionez sã repet aceste
argumente.

În schimb, vreau sã popularizez
urmãtoarele date despre ceea ce a
însemnat pentru romani cucerirea
Daciei, din punct de vedere a prãzii
de rãzboi ridicatã din Dacia.

În acest scop voi cita în primul
rând din Dacia Preistoricã de Nicolae
Densusianu, Capitolul XX:

�Regele Decebal, dupã cum ne
spune Dio Cassius, îºi ascunsese
tezaurele sale cele faimoase de
aur, argint ºi diferite lucruri
preþioase, sub albia râului Sargetia,
ce curgea pe lângã capitala sa. Traian
însã, cu ajutorul lui Bicile, unul din
amicii intimi ai lui Decebal, descoperi
secretul ºi ridicã aceste imense
avuþii.

Columna lui Traian ne înfãþiºeazã
de asemenea câteva scene
caracteristice, în care soldaþii romani,
dupã înfrângerea puterii dacilor, aduc
înaintea împãratului Traian niºte cai
robuºti de munte încãrcaþi cu vase
preþioase de aur ºi de argint.

Despre prada cea imensã în aur
ºi argint ce o ridicase împãratul
Traian din Dacia, aflãm o importantã
notiþã la istoricul Ion Laurentiu
Lydus din secolul al VI-lea.

Împãratul Justinian, ne spune

acest autor, grãbindu-se sã facã ceva
folositor pentru stat, se hotãrî sã
înfiinþeze demnitatea de prefect al
Scythiei; anume fiind el un om
înþelept ºi studiind cele scrise, aflase
cã regiunea Scythiei a fost în
timpurile vechi �fericitã�, nu numai
pentru avuþiile sale, dar ºi pentru
oamenii sãi cei viteji ºi cã tot astfel se
aflã ea acum, precum fusese odatã.
Aceastã regiune o subjugase mai intâi
înaltul principe Traian, când Decebal
a fost rege al Geþilor, de la care dânsul
a luat ca pradã de rãzboi 5,000,000
livre de aur (5,071,400,000 fr) ºi
10,000,000 livre de argint
(897,354,684fr) [1], în afarã de
pahare ºi de vase ce erau mai
presus de orice preþ, în afarã de
turme, de arme, ºi mai mult de
500,000 de oameni, bãrbaþii cei
mai rãzboinici dimpreunã cu
armele lor, dupã cum a afirmat
Crito, care a fost de faþã în acest
rãzboi. Astfel, Justinian nevoind sã
fie inferior lui Traian în nici o privinþã,
se hotãrî sã þinã sub puterea sa ºi
pãrþile de miazãnoapte care, odatã, se
desfãcuserã de jugul romanilor.

1.  Se are în vedere greutatea livrei
romane de 327.1873g ºi proporþia
dintre argint ºi aur în timpul lui
Domiþian de 11,303 :1.

Împãratul Traian ridicase aºadar
din Dacia,  în afarã de sumele
enorme în monede ºi în diferite
mase de aur ºi de argint, încã ºi o
mulþime prodigioasã de vase
preþioase. Valoarea lor, zice Crito,
era necalculabilã. ªi fãrã îndoialã cã
aceste obiecte de aur, de argint ºi de
pietre scumpe, lucrate în stilul
Hyperboreilor sau Arimaspilor, aveau
în aceastã epocã de opulenþã ºi de lux

a romanilor, un preþ nemaipomenit.

În fine, dacã pe lângã prada ce a
fost ridicatã pentru vistieria publicã a
statului, vom avea în vedere ºi jafurile
imense comise de tribuni, de
centurioni ºi de soldaþi, care toþi
deveniserã oameni avuþi în urma
acestui rãzboi, ºi dacã vom socoti cã
întreaga naþiune dacã a fost spoliatã
de averile sale, atunci vom putea zice
cã prada de rãzboi ridicatã din
Dacia în metale preþioase s-a urcat
la cel puþin 10 bilioane (miliarde)
de franci.

Ce valoare reprezentau aceste
sume în epoca lui Traian ne putem
face o idée din cele ce ne spune Pliniu
cã, pânã în timpurile sale, tezaurul
public al statului roman, tezaur ce se
conserva în templul lui Saturn,
niciodatã nu a fost mai mare de
1,620,829 libre de aur;  cu alte
cuvinte, vistieria metalicã a
imperiului roman - dupã atâtea
rãzboaie fericite ºi dupã atâtea
impozite asupra þãrilor subjugate - nu
fãcea nici chiar a treia parte din
prada de aur ºi de argint ce se luase
de la daci.

Prada lui Traian din Dacia întrece
prin avuþie ºi magnificenþã tot ce
vãzuse pânã atunci poporul roman.
Era triumful cel mai mare al Romei,
nu numai asupra puterii ºi vitejiei unui
popor temut, dar ºi asupra avuþiilor
de aur ºi de argint ale unei þãri
�fericite�, avuþii acumulate aici în
curs de atâtea secole ºi mii de ani.

Din aceste spolii prodigioase
construi împãratul Traian aria sau
Forul sãu cel vast, decorat cu diferite
statui ºi figuri de daci, for pe care se

Arh. Alexandra Ioana Furdui
Februarie 2006,Australia
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aflã arcul sãu de triumf, ce
reprezentã diferite scene din rãzboiul
dacic, Bazilica Ulpia, Columna lui
Traian, cele douã Biblioteci Ulpia
ºi un templu al împãratului, o
construcþie pe care Marcellin o
numeºte unicã în univers, demnã
chiar de admiraþia zeilor, întrecând
orice descriere ºi pe care nici un
muritor nu va mai fi în stare sã o
reproducã.

În Noi, Tracii, Iosif Constantin
Drãgan ne spune în Cap. 9:

�La Roma au fost organizate
serbãri cu lupte de gladiatori ºi fiare
sãlbatice, care au durat 120 de zile.
Ele s-au desfãºurat ºi în portul
hexagonal de la vãrsarea Tibrului în
mare, unde au fost organizate
adevãrate bãtãlii între flote adverse ale
cãror echipaje erau alcãtuite din
condamnaþi (la moarte)�

De unde în ajunul rãzboaielor
dacice se constituise o comisie
senatorialã pentru a propune mãsuri
economice menite sã atenueze criza
economicã în care se zbãtea imperiul,
acum, în 106, cetãþenii romani ai
imperiului sunt scutiþi de impozite
pe acel an ºi, mai mult decât atât,
primesc un premiu de câte 650
dinari de persoanã, fãcându-i pe toþi
pãrtaºi la marea prãdãciune a Daciei.
Pe drept cuvânt, istoricii aveau de ce
sã numeascã Dacia �California
Antichitãþii�. Ca dintr-un corn al
abundenþei se revarsã bogãþia imensã
a Daciei�.În afarã de Forul lui
Traian, tezaurul lui Decebal îngãduie
construirea a douã monumente de
excepþionalã valoare artisticã dar ºi
istoricã�.Acum este sculptatã
Columna lui Traian....În Geþia Minor,
pe locul unde s-a dat bãtãlia în primul
rãzboi dacic, se înalþã Tropaeum
Traiani închinat zeului Marte�.

Zguduitor, nu-i aºa?
ªi ni se cere de cãtre specialiºtii

(de toate culorile) în originea ºi
evoluþia civilizaþiilor, sã aducem
dovezi materiale cum cã aici, în

spaþiul Carpato-Dunãrean, ar fi existat
o civilizaþie avansatã, cu rãdãcini
adânci ºi demnã de luat în seamã.

România a fost prãdatã, exploatatã
ºi distrusã continuu de-a lungul
veacurilor, pânã în timpuri recente,
din cauza condiþiei �fericite� a
amplasãrii ei la poarta Europei ºi a
bogãþiilor naturale ºi minerale foarte
variate pe care le-a posedat ºi înca le
posedã.

Citind cele de mai sus, orice român
ar trebui sã fie mândru cã se trage
din daci (Traci, Geþi) ºi din Dacia,
þarã fabulos de bogatã ºi râvnitã
dintotdeauna de cãtre cei din jur, ºi
nu din Romani ºi �de la Râm�.

ESTE O ABERAÞIE ca cineva
�acolo sus� în România sã declare în
mod artificial anul 2006 �Anul
Traian�! Asta ar fi,  practic o celebrare
a ocupãrii ºi jefuirii Daciei,
evenimente clar documentate,
spre deosebire de romanizarea
poporului ºi a limbii române, care sunt
doar speculaþii pornind de la premize
false.

Oare englezii celebreazã �Anul
Claudius� (cuceriþi în 43 î.e.n.),
francezii �Anul Cezar� (51 î.e.n.),
spaniolii �Anul Agripa� (19 î.e.n.),
Siria �Anul Pompey cel Mare (64
î.e.n.), Egiptul �Anul Octavianus� (31
î.e.n.) etc, etc.?

Ar fi ceva de neînchipuit! Ridicol!
Doar românii sunt în stare de aºa
ceva.

Cum sã fim respectaþi de întreaga
comunitate europeanã, când nu ne
respectãm noi înºine?

ªi dacã se împlinesc 1900 de ani
de la celebrul rãzboi de cucerire a
Daciei, ºi �cineva acolo sus� doreºte
sã celebreze ceva la nivel naþional, de
ce nu sunt celebraþi Decebal si
naþiunea dacã, adevãraþii noºtri
strãmoºi ºi eroi?

Românii au datoria sã se
debaraseze de complexul de
inferioritate în care se complac de
secole, ºi sã-ºi proclame sus ºi tare
etnicitatea, istoria, limba ºi obiceiurile,
care sunt dintre cele mai vechi din
Europa.

Concursul de creaþie literarã

GENUCLA
Fundaþia pentru cercetarea istoriei Daciei �DACIA REVIVAL
INTERNATIONAL SOCIETY�, filiala �GETIA MINOR� Tulcea
organizeazã cu prilejul anului cultural �DECEBAL � 2006�
concursul de creaþie literarã �GENUCLA�

Manuscrisele cuprinzând poezie, prozã, dramaturgie ºi eseisticã
pot fi expediate pe adresa: Tulcea, str. Florilor, nr.37, sau la
adresa de email getiaminor@yahoo.com pânã la data de 30 aprilie
2006.

Se vor acorda premii constând în cãrþi, abonamente la revista
�Dacia Magazin� pe timp de 1 an , diplome, invitaþii la cel de-al
VII-lea Congres de Dacologie �DECEBAL � 2006� care va avea
loc pe data de 29-30 iunie 2006 la Hotel Intercontinental
Bucureºti.
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Prof. Timotei Ursu
SARMISEGETUZA ORI KOGAION?

Lãsând de-o parte  denumirea
localitãþii de cãtre înºiºi romanii, dintru
început, drept �Dacica� ( ºi n-ar fi
avut nici o noimã o astfel de calificare
dacã locaþia viitoarei colonii nu ar fi
fost o localitate urbanã dacicã, de
tradiþie ºi de semnificativ interes!),
autorii cãrþii citate parcurg vasta
literaturã monograficã a  urbei
�romane�, punând toate construcþiile

pe seama presupusei întemeieri a
oraºului de cãtre militari ºi coloniºti
alogeni ºi lãsând pe seama
autohtonilor, în cel mai bun caz,
niscaiva .. cioburi de oale, gãsite mai
cu seamã �extra-muros�, dar ºi acolo
semnificativ mixate drept: �ceramicã
romanã ºi uneori de facturã
autohtonã�.

Cum se face cã cercetãtori  cu o
pregãtire istoricã ºi arheologicã de
prim ordin ºi care în spaþiul lor de
cercetare - din  Munþii Orãºtiei ºi din
alte �situri dacice� identificate ca atare
în România - au deprins o serioasã
experienþã, nu se întrebau dacã, nu
cumva, multe din construcþiile
�romane� ale Coloniei Dacica nu vor
fi fost  gata-ridicate, la venirea armatei

romanilor  (în 101)?!. Gata-ridicate
de cãtre CINE?  De cãtre �meºterii
veniþi din imperiu� construite, prin
urmare, anterior ºi locuite cu plãcere
de Regele Dac, de familia sa, ca ºi de
nu puþinii sãi curteni, de administraþia
�regatului�, de comercianþi ºi
meºteºugari, de  servanþi ºi oaspeþi,
etc.?   Nu s-ar fi simþit bine un rege
de talia lui Decebal în �baia romanã

cu hypocaustum� ºi nu-ºi putea  primi,
cu vãditã satisfacþie,  curtenii, oaspeþii,
ºefii militari  ºi delegaþii triburilor
învecinate, în spectaculoasa
construcþie care a servit ulterior ( sau
se crede a fi servit pe vremea ocupaþiei
romane) drept �templu al zeului Liber
Pater�?!  Era absolut necesar ca zidul
care delimiteazã zona �intra-muros�,
adicã cea bine apãratã, sã fi fost ridicat
doar de militarii coloniei ulterioare
ºi nu de un rege circumspect care ºtia
cum sã-ºi utilizeze �legãturile  de
directã vecinãtate� cu Imperiul, mai
exact: calificata mânã de lucru
romanã de care dispunea, dupã cum
afirmã Dio Cassius, din belºug?!?

Rãspunsul posibil este unul simplu:
aceasta ar fi implicat ºi acceptarea

tezei cã aici ,  ºi nu în Munþii Orãºtiei,
se  afla, înaintea venirii romanilor,
centrul aministrativ ºi militar al
dacilor, �capitala regatului�. Or, în
acest caz, �complexului din Munþii
Orãºtiei� îi mai rãmânea doar
importanþa secundarã  a unei suite de
fortificaþii din jurul unui centru sacral-
ºtiinþific ºi meºteºugãresc.  Cu
asemenea mizã �minorã�, n-ar fi fost
de  mirare, ºi-or fi spus, probabil,
arheologii, ca stãpânirea comunistã -
ºi aºa treibil de zgârcitã cu fondurile
de cercetare � sã scoatã
�Sarmizegetusa Regia� din prim-
planul �urgenþelor�!

Dacã asupra caracterului
meºteºugãresc s-au fãcut pertinente
aprecieri ( vezi de pildã cãrþile lui Ioan
Glodariu despre arhitectura presupusã
a dacilor sau despre impresionanta lor
industrie metalurgicã practicatã la
Dealul Grãdiºtei)  cercetarea
caracterului �cultual� rãmâne doar la
ideea cã, de pildã, Soarele de Andezit
ar fi putut fi un �altar de sacrificii�
(�canalul de scurgere� de dedesubt
având, pasãmite, doar rolul de�
evacuare a sângelui!) iar sanctuarele
au fost� �locuri de închinãciune�.
Totuºi, presat de cercetãrile unui grup
de cercetãtori amatori din Braºov
(grupul condus de inginerul
Bobancu), de pertinentele observaþii
ale matematicianului profesor  Gh Chiº
ºi de teoria paralelã, dar diferitã, a unui
cercetãtor francez (Georges
Charriere, care pleca de la intuiþia lui
Constantin Daicoviciu cum cã Marele
Sanctuar Rotund �ar putea avea
legãturã cu calendarul�), arheologul
Hadrian Daicoviciu propune �propria
sa variantã�: cea a unui calendar naiv
(precum cel egiptean; dar acela
�funcþiona� într-un timp situat cu�
douã milenii înaintea
dacilor!).��Înmulþindu-se cu doi�
numãrul celor 180 de stâlpi ai Cercului

Amfiteatrul de la Ulpia Traiana SarmisegetuzaAmfiteatrul de la Ulpia Traiana SarmisegetuzaAmfiteatrul de la Ulpia Traiana SarmisegetuzaAmfiteatrul de la Ulpia Traiana SarmisegetuzaAmfiteatrul de la Ulpia Traiana SarmisegetuzaAmfiteatrul de la Ulpia Traiana SarmisegetuzaAmfiteatrul de la Ulpia Traiana SarmisegetuzaAmfiteatrul de la Ulpia Traiana SarmisegetuzaAmfiteatrul de la Ulpia Traiana Sarmisegetuza

Cotninuare din numărul anterior
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B - credea Hadrian Daicoviciu - se
obþinea un �an dacic� de� 360 de
zile. ªi� cam atât.  Magister dixit,
iar dacii primeau eticheta de imitatori
naivi, primitivi-cât-cuprinde, ai unor
modele de pe aiurea.

Abia dupã cercetãrile  Echipei de
Studiu Pluridisciplinar a Asociaþiei
Oamenilor de ªtiinþã din România (
1983, 1984 ºi 1985) la Dealul
Grãdiºtei, incluzând demararea unui
studiu asupra sistemului numeric
(Timotei Ursu) ºi demonstraþiile
validate ºtiinþific pe plan internaþional
ale inginerului Florin Stãnescu despre
funcþionalitãþile paleo-astronomice
certe ale sanctuarelor, arheologii, ca
ºi o parte a istoricilor români, au
revenit la ideea cã �acolo se afla
probabilul Kogaion despre care
vorbeau izvoarele�

Dar nici gând sã se renunþe la ideea,
pe cât de deficitarã pe atât de
încãpãþânat înrãdãcinatã, cã�- în
acest auster centru cultual-ºtiinþific ar
fi fost ºi� capitala regalã a dacilor,
�Sarmizegethusa Regia� (nume
inventat, calchiat dupã grecescul
�ZARMIZEGETHUSA  BASEILON�
al lui Ptolemaios ºi�. plantat ipotetic
aici!).

Pentru cã amintim numele
remarcabilului astronom,
matematician ºi geograf Ptolemaios,
trebuie sã  menþionãm cã în celebra
sa hartã anticã el indicã cu exactitate
�Sarmizegetusa Regalã�  (numind-o
chiar aºa, regalã ºi nu �imperialã�!)
pe locul� Ulpiei Traiane, în Þara
Haþegului, ºi nu în Munþii Orãºtiei!
Care este însã opinia istoriografiei
româneºti din  ultimele trei decenii cu
privire la acest �incomod amãnunt�?
Citez din  comentariul lui Radu
Florescu ( pagina 550, nota 239, a
ediþiei 1982 a GETICEI lui Vasile
Pârvan), ideee reluatã ºi în monografia
monumentalã, istorico-fotograficã
realizatã în colaborare cu Ion Miclea:
�..Localizarea, dupã coordonatele lui
Ptolemeu, cu eroarea zonalã
compensatã, corespunde  Ulpiei
Traiana Sarmizegethusa ºi nu

Grãdiºtei Muncelului� (�) Aceasta
constituie o dovadã în plus cã
Ptolemeu descrie Dacia Romanã ºi nu
pe cea Regalã, liberã sau mãcar din
timpul cuceririi��  Ceea ce d-nii
Florescu ºi Tudor, autori ai acestor
comentarii uitã sã ne spunã e, pe de o
parte, de ce ignorau dumnealor
(întâmplãtor sau voit?!) numele
complet pe care Ptolemeu/Ptolemaios
îl indicã fãrã ezitare: Sarmizegethusa
Baseileon,ca ºi rãspunsul elementar la
întrebarea: ce interes ar fi avut
romanii, dacã ei înºiºi au inventat ºi
întemeiat oraºul �Ulpia Traiana�, sã-l
denumeascã, cu o sintagmã lipsitã de
orice dubiu:  SARMIZEGETHUSA
DACICA� ?!  (Numeroase
similitudini apar nu numai în alte
provincii cucerite de romani, dar chiar
ºi aici, în viitorul teren al �Daciei Felix�
unde, de pildã, dacicul oraº
APULU(M), actuala Alba Iulia,
devenea sub romani �Colonia NOVA
APULENSIS�; iar exemplele pot
continua).

Argumente sprijinind ideea cã
Sarmisegetuza lui Decebal era în Þara
Haþegului ºi nu în Munþii Orãºtiei
gãsim chiar în textul lui Cassius Dio,
referitor la prima confruntare a
romanilor cu dacii pe pãmântul dac
(LXVII, 10): ��într-o luptã angajatã
cu duºmanul
APROAPE DE  TAPAE
, (Traian) omorî mulþi
aversari�(..) Decebal,
temându-se ca, dupã
victoria lor, romanii sã
nu ajungã pânã la
REªEDINÞA SA
REGALÃ, puse sã fie
tãiaþi de ramuri arborii
din împrejurimi ºi
înfipse arme în
trunchiurile lor, care
apãreau ca o oºtire gata
de atac�.  Întrebare: s-
ar fi temut Decebal,
dacã �reºedinþa sa
regalã� n-ar fi fost în
apropiere, pe o vale de
acces, apãratã tocmai

de �tabãra de rãzboi a dacilor� de la
Tapae? S-ar mai fi temut el, Decebal,
pânã la a utiliza aceastã cacealma
militarã, într-un moment evident
nefavorabil tactic, dacã romanii ar fi
trebuit sã traverseze Þara Haþegului,
sã intre în periculosul (pentru
atacatori!) defileu al Jiului, sã
ocoleascã pe la Nord, pe Valea
Mureºului, pentru a ataca - dupã un
marº de peste 300 de kilometri în
�teren inamic� -  aºezãrile din Munþii
Orãºtiei,  dinspre  singura direcþie
convenabilã pentru un asalt militar?!

În afarã de aceasta, continuarea
textului  lui Cassius Dio (continuare
despre care astãzi se ºtie cu siguranþã
cã  nu-i aparþine, cuprinzând o
interpolare ulterioarã a copistului
XIPHILINUS !), nu numai cã are o
evidentã alurã poeticã, dar chiar ºi
aceasta se poate referi, literalmente,
la înãlþimile Munþilor Caraºului,
Munþilor Þarcu-Godeanu-Retezat ºi
Munþilor Poiana Ruscãi, strãjuite ºi
acestea � cum am vãzut � de forturi
de apãrare, pânã la ºi dincoace de
�tabãra principalã� de la Tapae. Traian
ajungea astfel la �reºedinþa regalã�
Sarmisegetuza Baseilon  din Þara
Haþegului. Citez adaosul lui
Xiphilinus:  �(Traian, care) � îºi
croise cu greu drum înspre înãlþimi,
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cucerind colinã cu colinã, ajunse în
preajma reºedinþei regale a dacilor �.
Ei bine, pornind de la Tapae, peste
Þara Haþegului ºi peste  vãile Jiului ºi
Streiului,  ar fi trebuit sã �câºtige�  -
pânã la Dealul Grãdiºtei - vreo�
douã sute de coline, strãbãtând trei
masivi muntoºi!

În ceea ce priveºte recuperarea de
cãtre romani a �prãzilor ºi steagurilor
capturate de Decebal� (dupã sfãrâ-
marea trupelor lui Oppius Sabinus în
anul 86 ºi ale lui Cornelius Fuscus în
87), pânã ºi reticentul Vasile Pârvan
recunoaºte, dupã examinarea atentã
a  textului lui Cassius Dio, cã trofeele
acestea nu se aflau la� Sarmise-
getuza, ci �în alte burguri din munþi�
( vezi Cassius Dio, LXVIII,9,3).
Unde?  Un posibil loc de ascundere a
trofeelor mai vechi ar fi putut fi Munþii
Orãºtiei; dar dacã încleºtarea primelor
confruntãri cu romanii, la 101, a avut
loc pe sectorul de la Dunãre pânã la
Tapae, ce anume îi putea opri pe daci
sã depoziteze eventualele trofee
capturate ºi prizonierii �ordinari� în
fortificaþiile din preajma viitoarei
COLONIA DACICA, respectiv a
capitalei regale?

Stereotipul situãrii arbitrare a
Sarmizegetusei Baseileon  pe vârful
ºi în împrejurimile Dealului Grãdiºtei
este astãzi atât de înrãdãcinat în
conºtiinþa publicã, încât nu doar
istoricii sau arheologii, dar ºi cerce-
tãtori aparþinând altor profesii nu
numai cã utilizeazã acest apelativ, dar
se simt chiar tentaþi sã-l�confirme.
Iatã un exemplu recent: în  merituoasa
prezentare ( ºi temerara tentativã de
interpretare) a celebrelor �Plãcuþe de
plumb� dibuite în beciurile Institutului
de Arheologie din Bucureºti, inginerul
Dan Romalo crede cã a descifrat,
într-o reprezentare graficã (mai ales
cã este însoþitã ºi de numirea:
�ZARMIGETOIZO�!) �întocmai
planul cetãþii de la Sarmisegetuza
Regia� (adicã de la Dealul Grãdiºtei,
vrea sã spunã Dan Romalo).
Apropierea pe care o face domnia-sa
în acest sens, este - din pãcate -  una
forþatã, inexactã, total

neconvingãtoare. Îmi rezerv dreptul
sã dau publicitãþii un articol care,
analizând cele trei drumuri paralele de
la �Ulpia Traiana� ºi dispunerea
turnurilor de apãrare de acolo, în
comparaþie cu reprezentarea �în
plumb� din Plãcuþa  numerotatã 21-
A, sã convingã cu argumente verifi-
cabile cã desenul reprezintã fie
capitala DACICA dinaintea cuceririi
romane, fie ce a devenit aceasta dupã
ocupaþia romanã. Dar, cu certitudine,
nu cetatea din Dealul Grãdiºtei!�

3. CONCLUZIILE  IPOTEZEI
Nu e vorba doar  de o supoziþie

când spunem cã - sus în Munþii
Orãºtiei - NU PUTEA  sã fiinþeze o
capitalã a Regatului Dacic, ci un fel
de� �Lassa Carpaticã�, un complex
cultual-ºtiinþific cu o veche tradiþie ºi
cu impresionante performanþe, în
care numeroasele sanctuare � cu
sugestivele lor formule numerice � nu
serveau doar  invocãrii zeilor (sau,
poate a unuia singur, cel apelat de
sursele antice: Zamolxe?), ci �depozi-
tau� informaþii astronomice,  matema-
tice, geodezice ºi de altã naturã, de
tradiþie milenarã, atât central ºi nord-
europeanã, inclusiv proto-celticã, cât
ºi informaþiile similare mediteraneene,
pe care  cercetãrile pluridisciplinare
din ultimele trei-patru decenii le
investigheazã cu justificat interes. Sub
acelaºi concept al �locului  ascuns din
munþi�,(în care principalele personaje
erau � apreciem prin similitudine ºi
prin sugestiile oferite de textul lui
Iordanes în GETICA -  sacerdoþi-
cãlugãri, deþinãtori ai ºtiinþei trans-
mise mnemotehnic ºi codificatã în
sanctuare, totodatã pricepuþi purtãtori
ai armelor, cum ne asigurã acelaºi
Iordanes),  acolo funcþionau � cu
certitudine � marile ateliere de fãurãrie
ºi prelucrare a altor metale (probabil
ºi acestea beneficiind de o aurã
cultualã, sacramentalã), depozite de
tezaur ºi capturi militare deosebit de
apreciate, inclusiv loc de detenþie
productivã a unor prizonieri pricepuþi
în diverse discipline, cu deosebire în
cele �practice� (meserii!).

Dincolo de argumentul arheologic
cã acolo nu s-a gãsit NIMIC care sã
sprijine ideea funcþionãrii unei �curþi
regale�, ne vine în sprijin argumentul
geomorfic, relieful, care izoleazã
spontan regiunea, relief cu totul
impropriu accesului necesar unei
capitale administrative, militare ºi,
logic, comerciale.  Acolo era un
�tãrâm� de o remarcabilã austeritate,
cãutat de niºte sacerdoþi dedicaþi
credinþei, studiului lor  ºi slujiþi cu
veneraþie de servanþi  din aºezarea
civilã dezvoltatã treptat în preajmã.
Vezi, în acest sens, tradiþia cãlugãrilor
carpatici ºi balcanici de mai târziu.
Sarcedoþii de la Sarmisegetuza
beneficiau cu siguranþã �înspre  valea
Mureºului - de �moºii� care le
asigurau aprovizionarea. Coexistau
acolo, întru aceeaºi credinþã, ºi
�aºezãri de meºteºugari�, mai ales
metalurgiºti; dar  terenul ( ºi asta nu
numai în cazul Dealului Grãdiºtei!),
era inacceptabil pentru o �curte
regalã� pe Dealul Grãdiºtei ºi în
împrejurimi  ( citez din lucrarea
colectivã a colectivului Glodariu,
publicatã în 1996, pg. 9-10): ��
numai în cele patru luni de varã
temperaturile depãºesc 10 grade
Celsius�.Fireºte, turiºtii ocazionali,
estivali, ar putea crede cã e o climã
acceptabilã acolo. În realitate, munþii
înalþi din jur atrag mari cantitãþi de
precipitaþii (pânã la 1400 mm anual!),
sunt �200 pînã la 250 zile de îngheþ,
zãpada persistã peste 200 de zile� ºi,
se precizeazã, în aceastã zonã unde
minima a atins în zilele noastre minus
38 grade Celsius, volumul
precipitaþiilor  - în secolele I î.e.n �
II e.n. � era superior celui de
astãzi!��  Iatã propriile cuvinte ale
profesorului Ioan Glodariu (care însã
nu ezitã sã creadã cã, totuºi,  acolo
ar fi putut fi �mutatã� � de unde ºi de
ce?! � capitala dacilor,  de cãtre�
Deceneu, aºadar încã de la mijlocul
secolului I î.e.n.!): �.. Ridicarea
Sarmisegetuzei în acel punct (la
Dealul Grãdiºtei)  nu a putut fi
determinatã de considerente de ordin
economic. Locul retras, îndepãrtat de
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marile drumuri comerciale ale vremii,
altitudiunea mare (1100m. la cetate),
climatul instabil de munte, coama
neospitalierã formatã din micaºistul
care nu se preteazã la terase naturale
a piciorului Muncelului (�) absenþa
totalã a terenurilor propice
agriculturii, chiar a pãºunilor în
imediatã apropiere, distanþele
considerabile pânã la sursele de
exploatare a minereurilor de fier, ar
fi pledat împotriva stabilirii acolo a
Capitalei. În faþa unor atari evidenþe
nu se pot accepta alte motive pentru
o astfel de alegere decât acelea de
ordin militar-strategic, izvorîte
tocmai din situarea într-un punct greu
accesibil ºi existenþa Cogaionului
(sic!) cu tot ce implica acesta�
(pg.33)

În schimb, aºezarea dacicã urbanã
de la poalele Poienei Ruscãi,  gãsitã
(cuceritã? ocupatã?) de romani în
101-102 ºi apoi  numitã, din 106:
�COLONIA DACICA�, - dincolo de
un micro-climat prielnic atât vara cât
ºi iarna (locul pare o veritabilã
�depresiune� între munþi, în fapt este
culoarul prin care pãtrund permanent
curenþi de aer cald dinspre Banat) ºi
de vecinãtatea confortabilã a tere-
nurilor agricole, de pãºunat ºi a unor
cursuri de apã îndestulãtoare -
prezenta o excelentã situare stra-
tegicã, oferind veritabile oportunitãþi
de retragere ºi evacuare, la caz de
nevoie, în ªAPTE DIRECÞII:  Valea
Bistrei  prin Ruschiþa, spre Margina-
Fãget (pe direcþia Nord-Vest), Valea
Bistrei spre Caransebeº (pe direcþia
Vest � Sud-Vest),  refugierea în vãile
ºi codrii dintre Muntele Mic (Poiana
Mãrului actualã) ºi masivul Þarcu-
Godeanu-Retezat, cu �ieºire�  prin
Valea Cernei; o altã �ieºire de refugiu�
o oferea Valea Râului Mare, spre Sud,
înspre Retezat. Încã ºi astãzi
funcþioneazã un alt drum �de munte�
spre Nord-Vest, utilizat chiar pe
zãpadã, pe direcþia Bãuþari � Lunca
Cernii de Jos � Dãbâca � Cãlan �
Deva, apoi drumul principal, de vale,
înspre Nord: Sântãmãria Orlea �

Haþeg � Simeria � Orãºtie (cu
numeroase alte ramificaþii posibile, pe
parcurs) ; mai existã, evident, drumul
tradiþional spre Sud ºi Sud-Est ( Pui
� Petroºani � Tg.Jiu). Toate aceste
posibile �drumuri de refugiu al unei
curþi regale� sunt, astãzi �
semnificativ! � ºosele ºi drumuri
carosabile�

Ne oprim aici cu examinarea
argumentelor care pledeazã pentru a
i se restitui �Coloniei Dacica� din Þara
Haþegului dreptul sã-ºi revendice
statutul de capitalã a dacilor, cel puþin
în perioada urmãtoare domniei lui
Burebista, care îl include ºi pe
Decebal.

La o primã vedere, cititorul ar
putea crede cã,  prin indicarea
repetatã a zonei Dealului Grãdiºtei
drept Capitalã, la mijloc a  avut loc o
simplã eroare de localizare istoricã;
ori cã, în nãdejdea unei delimitãri
convenite între istorici  (respectiv
arheologi) în douã centre de cercetare,
în care sã nu se �deranjeze� unii pe
alþii (?!), s-a ajuns la convenirea a
douã capitale, una dacicã, austerã,
primitivã  ºi una romanã  - aceasta
din urmã cu un confort arhitectural
crescut, �modern� în epocã, ºi, mai
ales, de naturã sã sugereze puternic
un nivel social superior. În realitate
� punându-ne întrebarea cui i-ar fi
folosit o astfel de confuzie �
constatãm cã pe aceastã cale regalitãþii
dace i se zugrãveºte un chip  net
defavorabil, minimalizator, înjositor
chiar,  de parcã s-ar cãuta o acutã
justificare a subordonãrii �primitivei�
Dacii de cãtre �superiorii� soldaþi ºi
comercianþi romani!

ªtim mai toþi înspre ce ºi înspre
cine conduce o asemenea mistificare
a detaliilor: prin  înfrângerea militarã
a lui Decebal (la care a contribuit ºi
probabila pierdere de cãtre regele dac
a sprijinului uniunilor tribale
înconjurãtoare, dupã cum par a
sugera unele metope de pe Columna
Traianã), romanii nu au ocupat, în
fapt,  DACIA, ci doar un sector al
acesteia, reprezentând circa 14% din
regatul burebistenian din sec I î.e.n.

Acest teritoriu nu cuprindea de facto,
dupã instaurarea ocupaþiei militare
romane, þinuturile dace �libere�, cum
sunt: Criºana ºi Nordul Panoniei,
Nordul ºi Estul Transilvaniei,
Moldova ºi zona Nord-Dunãreanã a
Câmpiei Munteniei. Asta înseamnã  cã
mai bine de douã treimi din �þinuturile
triburilor daco-getice� contemporane
lui Decebal erau în afara oricãrui
control militar ºi administrativ
roman!  (Însãºi sintagma �DACIA
FELIX� nu însemna  - cum se
afirmã! - o �Dacie Fericitã�, de vreme
ce traducerea este ºi ea o mistificare:
la vremea exploatãrii �Coloniei
Dacica�, adjectivul �felix ,felicis� nu
însemna în limba latinã �fericit�, ci�
rodnic.   Adicã �productiv�, în
consens absolut cu pragmatismul
statutului politic numit �PAX
ROMANA�. E de meditat ºi asupra
acestui fapt.)

Implementarea ideii înfrângerii
definitive a dacilor, �ºtergerea lor din
istorie ca verigã�  ºi înlocuirea
acestora cu romani ºi �localnici
romanizaþi�, care - la rândul lor -  ar
fi fost retraºi la Sud de Dunãre de
cãtre împãratul Aurelian, se aflã la
temelia teoriei vacuum-ului terito-
riului carpato-dunãrean care, astfel
pustiit, ar fi fost ocupat �pe drept
cuvânt� de cunoscuþii nãvãlitori
ulteriori.

    Iatã, din aproape în aproape,
rãspunsul ºi la întrebarea �CUI I-AR
MAI FOLOSI ?�, între altele, erorile
de tipul mutãrii Capitalei ºi �primiti-
vizãrii� regilor daci.  ªi asta într-un
moment în care strãnepoþii lui
Burebista ºi Decebal pretind nu
dreptul de a fi primiþi în Europa, ci
dreptul de a fi recunoscuþi ca
autohtoni autentici, cu doveditã
rãdãcinã, permanentã, ºi nu trans-
plantãri sau �clone� respinse de la
Masa Istoriei. Respinse cu ce scop?
Ca implantarea altor etnii � acestea
cu adevãrat alogene � sã dobân-
deascã o  falsã (dar �productivã�!)
justificare istoricã�

�
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cmyk

Preþioasele mãrturii despre activitatea geto-dacilor
le gãsim, de asemenea, în scrierile cãrturarilor antici.
Mulþi dintre aceºti învãþaþi au cunoscut direct Dacia ºi
pe geto-daci ºi au descris îndeletnicirile practicate de
ei: agricultura, creºterea animalelor, precum ºi pescuitul,
albinãritul etc.

Agricultura ºi pãstoritul au constituit ocupaþii strãvechi ale locuitorilor din spaþiul geto-dacic. Cum dovedesc
descoperirile arheologice, încã de la sfârºitul paleoliticului, oamenii care trãiau pe aceste locuri au început
sã-ºi producã singuri mijloacele de existenþã � sã creascã animale ºi sã cultive plante. Pe mãsura mersului
înainte al societãþii, aceste îndeletniciri s-au dezvoltat. Grâul ºi meiul carbonizat, gãsit în diferite locuri, în
vase de lut, oasele de animale domestice, amforele destinate pãstrãrii vinului ºi uleiului, ºi mai cu seamã
numeroasele unelte agricole: seceri, brãzdare de plug etc., aduse la luminã de investigaþiile arheologice,
reprezintã tot atâtea mãrturii ale amploarei acestor îndeletniciri.

MIHAI DRAGOMIR

ÎNDELETNICIRI STRÃVECHI ALE DACILOR

Din opera pãrintelui istoriei, Herodot,
de exemplu, aflãm cã tracii, atunci când
aduceau jertfã zeiþei Artemis-Regina,
îndeplineau ritualul �folosind totdeauna
paie de grâu�. Corespondenþa acestei
zeiþe în panteonul geto-dacilor era Bendis,
deci este de presupus cã în chip
asemãnãtor se desfãºura ritualul
menþionat ºi în lumea geto-dacã.

Douã secole mai târziu, în anul 335
î.e.n., trecând Dunãrea împotriva geþilor,
armata lui Alexandru cel Mare a trebuit
sã-ºi facã drum prin holdele de grâu.
Relatând expediþia, Arrian noteazã: �În
cursul nopþii, merserã prin locuri unde
holdele de grâu erau îmbelºugate� Cu
ivirea zorilor, Alexandru o porni prin holde.
El porunci pedestraºilor sã înainteze
culcând grâul cu lãncile înclinate, pânã au
ajuns la pãmântul necultivat�. Dar cel mai
adesea grecii cunoºteau grâul Daciei, nu
cu prilejul unor ciocniri militare, ci din
intensele schimburi comerciale: �ªtiþi, fãrã
îndoialã � arãta marele orator atenian
Demostene (sec. IV î.e.n.) - cã noi
folosim grâu importat mai mult decât toþi
oamenii. Cantitatea de grâu adusã din
Pont este mai mare decât tot ceea ce ne
vine din celelalte porturi comerciale�
pentru cã acest þinut  (e vorba de întreaga
regiune din jurul Mãrii Negre) produce cea

mai mare cantitate de grâu�. Polibiu, scriitor grec din
sec. II î.e.n., remarcã ºi el acelaºi lucru, cu o adãugire:
�Cu grâu facem schimb reciproc. Uneori, la nevoie, ne
dau ei. Alteori iau dânºii de la noi�, referindu-se, desigur,
la situaþiile în care calamitãþile naturale diminuau recolta.

Grâul produs în regiunile geto-dacice era apreciat.

Dacii aveau vite în număr
foarte mare şi de o calitate

excelentă
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În Istoria naturalã, autorul latin Pliniu
cel Bãtrân (sec I e.n.) spune: �Existã mai
multe specii de grâu, dupã locul în care
sunt produse� Ca greutate, grâul din
Tracia ocupã locul al treilea� Este
îmbrãcat în mai multe cãmãºi din pricina
frigurilor mari din þinut. Din aceastã cauzã
ºi fiindcã ogoarele sunt acoperite de
zãpadã, a fost descoperit grâul de trei luni,
numit astfel pentru faptul cã, dupã trei luni
de la semãnat, este cules o datã cu grâul
din restul lumii�. Aºadar, se cultiva nu
numai grâu de toamnã, ci ºi un soi de
primãvarã. Cât priveºte metoda de
cultivare, se folosea sistemul în pârloagã,
schimbându-se în fiecare an terenul pentru
regenerarea solului. Acest sistem este
descris de poetul latin Horaþiu care, în
una din Odele sale, se referã la �geþii cei
aspri, cãrora pãmântul nehotãrnicit (deci
cultivat în comun, de cãtre întreaga obºte)
le dã roade ºi cereale libere. Nu le place
sã cultive acelaºi ogor mai mult de un an�.
Agricultura se practica chiar ºi-n vremuri
de restriºte când, cum scrie Ovidiu
(poetul exilat de împãratul Octavian la
Tomis), þãranul ce cultivã þarina �cu o
mânã arã, cu cealaltã þine arma�.

Se producea nu numai grâu, ci ºi mei,
care era foarte apreciat: �Triburile pontice
� spune Plinius cel Bãtrân � nu pun nici
un alt aliment mai presus de mei�. Se cultiva, de
asemenea, orzul care, aratã Hellanicos (autor grec din
Mitilene - prima jumãtate a sec. V î.e.n.), era folosit la
prepararea unor bãuturi: �� tracii� beau bere
pregãtitã din orz�.

O culturã larg rãspânditã la geto-daci era viþa de
vie, plantã ce necesitã o îngrijire specialã ºi cunoºtinþe
agricole avansate. Aceastã preocupare a strãmoºilor
noºtri apare � indirect menþionatã � în opera mai multor
autori antici. Astfel, marele filozof Platon (sec. IV
î.e.n.) aratã cã �tracii beau vin nemestecat deloc (cu
apã)� ºi îl împrãºtie pe hainele lor, socotind cã este o
deprindere frumoasã ºi aducãtoare de fericire�. Foarte
probabil cã soiurile de vin de pe meleagurile geto-dacice
sau romane, care pentru a fi bãute, trebuiau îndoite cu
apã, dupã cum obiceiul stropitului hainelor poate fi legat
de un eveniment ritual. Reputaþia ce se dusese tracilor,
de mari consumatori de vin (preluatã între alþii ºi de
Claudius Aelianus, autor latin din sec. II e.n.), trebuie

sã fi fost în bunã mãsurã îndreptãþitã, de vreme ce �
cum relateazã Strabon � �ca o dovadã pentru
ascultarea ce i-o dãdeau (lui Burebista ºi primului sãu
sfetnic, Deceneu) este ºi faptul cã ei (geþii) s-au lãsat
înduplecaþi sã taie viþa de vie ºi sã trãiascã fãrã vin�.
Geograful grec menþioneazã apoi cã �ajungând în
fruntea neamului sãu, care era istovit de rãzboaie dese,
getul Burebista l-a înãlþat atât de mult prin exerciþii,
abþinerea de la vin ºi ascultare de porunci, încât în câþiva
ani a fãurit un stat puternic�. Mãsura luatã de Burebista
ºi de sfetnicul sãu privind distrugerea viþei de vie n-a
fost aplicatã însã în întreaga Dacie. Pentru cã jumãtate
de secol mai târziu, poetul Ovidiu, vorbea de �Vara cu
trupul ei gol ce poartã împletituri de spice, / Toamna, de
asemenea, stã mânjitã de mustul de struguri�, iar iarna
�� în vas îngheaþã vinul / De-l scoþi în bolovani,
pãstrând figura oalei / ªi-n loc de-a soarbe spuma,
mãnânci bucãþi de vin�.

Scrierile antice conþin informaþii ºi despre faptul cã

Caii geţilor erau iuţi şi în stare să
suporte curse oricât de lungi

Caii geţilor erau iuţi şi în stare să
suporte curse oricât de lungi

Caii geţilor erau iuţi şi în stare să
suporte curse oricât de lungi

Caii geţilor erau iuţi şi în stare să
suporte curse oricât de lungi

Caii geţilor erau iuţi şi în stare să
suporte curse oricât de lungi

Caii geţilor erau iuţi şi în stare să
suporte curse oricât de lungi

Caii geţilor erau iuţi şi în stare să
suporte curse oricât de lungi

Caii geţilor erau iuţi şi în stare să
suporte curse oricât de lungi

Caii geţilor erau iuţi şi în stare să
suporte curse oricât de lungi
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dacii cunoºteau ºi foloseau plantele medicinale.
Dioscoride, un medic din timpul împãratului Claudius
� 41-54 e.n. � ne vorbeºte, precizându-le ºi numele,
despre 43 plante medicinale utilizate de strãmoºii noºtri.

Mult rãspânditã era creºterea vitelor. Collumela (20-
70 e.n.), autorul lucrãrii Despre agriculturã, remarcã:
�Apoi (oile) nu numai cã-i saturã pe þãrani prin belºugul
brânzei ºi al laptelui, ci acoperã ºi mesele bogaþilor cu
mâncãruri numeroase ºi plãcute. Iar unor neamuri lipsite
de grâu le procurã toatã hrana, de aceea cei mai mulþi
� dintre geþi se numesc �bãutori de lapte�. La rândul
sãu, Ovidiu aratã cã �pãstorul cânta din fluierele lui
lipite cu smoalã, þinând coiful pe cap iar fricoasele de oi
se tem (aici, în Dacia) de rãzboaie, nu de lup�. Tot din
opera poetului latin obþinem amãnunte ºi cu privire la
faptul cã �oile au aici lâna asprã�.

Despre creºterea vitelor mari, Polibiu (istoricul
grec) menþioneazã cã �în privinþa celor necesare vieþii,
þinuturile pontice ne dau vite� în numãr foarte mare ºi
de o calitate mãrturisitã de toþi ca excelentã�. Animalele
erau folosite ºi în muncile agricole.Suidas, în
Dicþionarul alcãtuit de el în sec X e.n., scrie (citându-
l pe Criton, medicul lui Traian) despre �cei care munceau
(pãmântul) cu boii�, deosebindu-i de pãstori � �cei care
pasc vitele�. De la poetul Vergiliu ºtim cum îºi
adãposteau geþii vitele: �Acolo oamenii þin cirezile
închise în staule�.

Bogãþie a oamenilor locului, animalele au constituit
una din principalele þinte de jaf ale romanilor, dupã ce
Decebal a fost învins: �Puternicul Traian � spune
istoricul antic Ioannes Lydos (490-565 e.n.) � a adus
romanilor (din Dacia), cinci milioane de livre de aur�
apoi turme ºi arme�.

Deosebit de apreciaþi erau caii getici. Arrian aratã
cã, retrãgându-se din calea lui Alexandru, �geþii� îºi
luarã copiii ºi femeile pe cai, cât puteau duce caii�.
Claudius Aelianus remarcã ºi el calitatea cailor de
tracþiune, iar Ovidiu scrie despre �acei cai ai geþilor, în
stare sã suporte curse oricât de lungi, având deprinderea
de a îndura îndelung setea ºi foamea ºi faptul cã
duºmanul care i-ar urmãri nu va gãsi apã�.

O importantã îndeletnicire a geto-dacilor era
pescuitul. Arrian, relatând trecerea Dunãrii de cãtre
Alexandru cel Mare, spune cã acesta �adunã din regiune
cât putu mai multe luntri, dintr-un singur trunchi (cãci
acestea se gãseau din belºug), deoarece locuitorii de
pe malul Istrului le folosesc pentru pescuit�. Dar una
dintre cele mai plastice descrieri ale meºteºugului
pescuitului somnilor ºi sturionilor mari ne-o furnizeazã
Claudius Aelianus, în lucrarea sa Despre animale:

�Un istrian (locuitor de pe malul Dunãrii), pescar de
meserie, mânã lângã malul Istrului o pereche de boi,
dar nu pentru cã are cumva de arat, cãci � precum se
zice � nu are nici în clin nici în mânecã cu delfinul�
Dacã omului îi stã la îndemânã o pereche de cai,
foloseºte caii. El duce pe umeri jugul, merge acolo unde
socoteºte cã e bine sã se aºeze ºi crede cã e loc prielnic
de pescuit. Leagã de capãtul jugului capãtul unei frânghii
trainice ºi foarte potrivitã pentru tras, punând nutreþ din
belºug boilor sau cailor� În partea cealaltã, leagã de
funie o undiþã puternicã ºi grozav de ascuþitã. Înfige în
ea un plãmân de taur ºi o aruncã somnului din Istru�
Când simte carnea de taur, peºtele porneºte îndatã s-o
prindã�; deschide gura mare, ca sã apuce hrana la
care nu se aºtepta ºi care l-a momit ºi trage la el
nenorocita hranã. Lacomul se întoarce mulþumit ºi, fãrã
sã simtã, e strãpuns de undiþa pe care am amintit-o.
Dorind sã scape de nenorocirea care l-a copleºit,
smuceºte în jos ºi scuturã funia cât poate de tare.
Pescarul bagã de seamã acest lucru ºi se bucurã nespus.
Apoi sare din locul unde aºtepta ºi lasã îndeletnicirea
pescãreascã, pentru a deveni plugar � precum face un
actor de tragedie care îºi schimbã masca. El mânã boii
sau caii, iar între animale ºi puternicul cetaceu, se încinge
o luptã. Animalul din Istru trage în jos cu toatã puterea
ce o are, iar perechea de animale trage funia în partea
opusã. Dar împotriva aceluia (peºtelui) sunt mai mulþi,
nu unul. Peºtele biruit de opintelile celor  douã animale
ºi, rãpus, este tras pe þãrm�.

O ocupaþie larg rãspânditã este albinãritul. Într-atât
de rãspânditã, încât, de pildã, Herodot aminteºte la un
moment dat (Istorii � cartea a V-a) cã �þinutul de dincolo
de Istru e ocupat de albine ºi din cauza lor nu se poate
pãtrunde mai departe�� Rãspândirea albinãritului e
confirmatã ºi de alþi autori � Polibiu, care apreciazã
mierea drept �articol de lux� ºi Claudius Aelianus,
care menþioneazã mierea ce se obþine din plante.

Diverse prin numãrul plantelor cultivate ori a
animalelor domesticite, activitãþile agro-pastorale ale
geto-dacilor vãdesc o dezvoltare economicã complexã.
Multe dintre aceste activitãþi agrare sau pastorale erau
asemãnãtoare cu cele practicate de romani sau greci;
ele nu i-au surprins pe autorii antici ºi de aceea n-au
fost pe larg prezentate în scrierile lor.

Dar din diferitele informaþii, unele foarte succinte,
lãsate de vechii învãþaþi ne putem face o imagine privind
practicarea agriculturii ºi creºterea vitelor în þinuturile
de la nord de Dunãre. Adãugate descoperirilor
arheologice, ele întregesc datele de ansamblu referitoare
la viaþa strãmoºilor noºtri.
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Nãscut în Italia, Ludovic
Ferdinand Marsili (1658-1730) a fost
geograf, cartograf, naturalist ºi
matematician.

În 1683, dupã o perioadã de
strãlucite studii universitare, el s-a
înrolat în armata austriacã (dupã
cum se ºtie, pe atunci, o bunã parte
din Italia intra în componenþa
Imperiului habsburgic) ºi a parcurs
toate treptele ierarhiei militare, pânã
la gradul de general. Însãrcinat cu
proiectarea ºi construirea unor
importante lucrãri de fortificaþii, a
avut astfel ocazia sã strãbatã ºi sã
cunoascã mare parte din continentul
european, efectuând minuþioase
studii de geografie ºi ºtiinþe naturale.

A întemeiat Institutul de ºtiinþe ºi
arte din oraºul natal, Bologna, (1714)
ºi a fost membru al Societãþii regale
din Londra ºi al academiei de ºtiinþe
din Paris. A colaborat, de asemenea,
la Journal des savants, prestigioasã
publicaþie ºtiinþificã francezã a vremii.

Vasta ºi multilaterala sa operã
însumeazã 176 volume manuscrise,
aflate în Biblioteca Universitãþii din
Bologna, dintre care au fost publicate
doar 25 titluri. Printre cele mai
cunoscute scrieri ale sale se înscriu
Osservazioni intorno al Bosforo
Tracico (Roma, 1681), Histoire
physique de la mer (Amsterdam,
1725), Stato militare dell�Impero
Ottomano, incremente e decremento
del medesimo (Haga ºi Amsterdam,
1732). A publicat, de asemenea, un
amplu studiu cartografic asupra
Dunãrii, în 1726, în 6 volume, care
cuprinde numeroase informaþii
referitoare la þãrile române.

Bogate referiri la români ºi la
istoria principatelor dunãrene

Prof. Constantin Andreescu

STRÃINII DESPRE DACIA
ªI UNITATEA ROMÂNILOR

TREI DACII ÎNTR-UNA SINGURÃ

întâlnim ºi în alte scrieri ale savantului.
El s-a aflat, dealtfel, de mai multe ori
în Transilvania, cât ºi în Þara
Româneascã. La curtea lui Constantin
Brâncoveanu, sau prin corespondenþa
purtatã cu Stolnicul Constantin
Cantacuzino a avut ocazia sã ia
contact pe larg cu realitãþile
româneºti, sã studieze istoria
strãveche ºi sã înþeleagã temeiurile
aspiraþiilor de libertate ºi unitate ale
poporului nostru. Rod al studiilor sale
aprofundate asupra istoriei româneºti
este ºi lucrarea (rãmasã în manuscris
ºi constituind volumul 108 al
scrierilor sale aflate la Bologna)
intitulatã Descrierea naturalã, civilã ºi
militarã a Daciei Ripense, Mediteranee
ºi Transalpine, la care sunt alãturate
hãrþile topografice ale fiecãreia,
împãrþirea lor în comitate, lista
genealogicã a prinþilor care au domnit
în a doua ºi a treia (Dacie) de la
început ºi pânã astãzi ºi din care
prezentãm, pentru prima datã în limba
românã, câteva fragmente referitoare
la istoria poporului român.

Activitatea sa multiplã, bogatele
informaþii referitoare la þãrile române,
evidenþierea originii, a unitãþii de neam
ºi limbã, precum ºi sublinierea
continuitãþii neîntrerupte a poporului
român pe meleagurile strãvechii sale
patrii dacice, conferã scrierii lui
Marsili o deosebitã valoare,
îmbogãþind tezaurul mãrturiilor
strãine despre români cu o contribuþie
ºtiinþificã complexã.

Acvilele romane, care nu de puþine
ori ºi-au îndreptat aripile spre cele mai
importante provincii pentru a înfãptui
zboruri istorice, au depus eforturi
mari� pentru pãstrarea pradei fãcute

ºi n-au putut sta liniºtite pânã ce n-au
cucerit pe deplin Dacia. Cu toate
acestea ºi astãzi sunt dezacorduri cu
privire la zadarnicele tentative fãcute
de ei pentru a o poseda.

Deºi problema este tratatã
suficient de alþi scriitori, socotesc
necesar sã o abordez. Cu toate cã am
cuprins-o în Tratatul despre Dunãre,
totuºi din cauza necunoaºterii datelor
descoperite ulterior, prefer sã reiau
studiul.

În rândul popoarelor de dincolo
de Don s-a rãspândit zvonul cã pot
deveni stãpâne prin înlãturarea
ultimelor rãmãºiþe ala stãpânirii
romane din respectiva provincie
(Dacia). Daco-romanii, vãzându-i pe
aceºtia, s-au retras mai întâi în munþi,
iar apoi au ieºit de acolo (repopulând
întreaga þarã, aºa cum se va arãta.

(Mai târziu) aproape concomitent
s-au constituit cele douã puteri,
Austria ºi Imperiul Otoman. Acestea
s-au luptat între ele pentru sceptrul
þãrii (Dacia). Lupta dintre ele au
cauzat þãrii multe neajunsuri. Mai
întâi, Dacia, deºi împãrþitã în mai
multe state, a ajuns sã fie condusã de
prinþi tributari unuia sau altuia dintre
cele douã imperii, în virtutea mai
multor tratate încheiate uneori între
puterile stãpânitoare, alteori de români
cu acestea.

Din aceste considerente mi-am
propus mai întâi sã mã limitez la o
descriere generalã, apoi sã fac o
prezentare aproape pentru fiecare,
conform scopului propus ºi sã
subliniez interesele împãratului.
(Leopold I, în slujba cãruia se afla
Marsili).

Aºadar, Dacia, care ocupa o vastã
zonã europeanã, pânã acum a avut
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fixate în bune condiþiuni delimitãrile
sale�Pãrþile în care se subdivide
aceastã þarã sunt numite Ripense,
Mediteranee ºi Transalpine. Dacia
Ripense e împãrþitã în douã ºi anume:
o regiune denumitã Pãrþile regatului
Ungariei ºi alta care poartã numele de
Banatul Timiºoarei� Daciei
Mediteranee, care a fost ulterior
denumitã Transilvania� i s-a atribuit
acest nume deoarece cuprinde zona
centralã a teritoriului pe care se întinde
aceastã þarã înconjuratã de fiecare
parte de Munþii Carpaþi�

Dacia Transalpinã� se subdivide
în douã pãrþi, care formeazã douã
state importante: unul este denumit
Þara Româneascã ºi celãlalt Moldova.
Înainte, acestea erau separate de
râurile Putna ºi Siret, iar acum de
apele Milcovului ºi ale Siretului�
Niciodatã în dezvoltarea lor, cele douã
imperii (Austria ºi Poarta otomanã)
n-au urmãrit alte þeluri, decât sã
foloseascã aceste þãri drept teatre de
luptã pentru armatele lor�

Toate acestea fiind spuse, voi
începe cu Dacia Ripense, fiind prima
în subdiviziunea amintitã. Se crede cã
i s-a atribuit acest nume din cauza
hotarelor acestei prime pãrþi din Daci,
cãci este situatã între malurile Tisei
ºi ale Dunãrii� Teritoriul ei este
parþial muntos ºi, în parte, câmpie�

Aceastã regiune întreagã,
denumitã, aºa cum am spus, Dacia
Ripense, a fost locuitã de daci� iar
în final s-a statornicit dominaþia
monarhiei ungare, ºi dupã o perioadã
de timp s-a ajuns la raporturi de
vasalitate faþã de regele respectiv. Din
aceastã situaþie au pornit toate
rãzboaiele ce au avut loc între imperiile
austriac ºi cel otoman. Acestea au
determinat, în ultimã instanþã,
împãrþirea zonei în Banatul Timiºoarei
ºi pãrþile regatului Ungariei�

Despre Dacia Mediteranee sau
Transilvania

Împotriva Daciei Mediteranee tot
timpul a fost menþinutã o armatã
puternicã. Prin aceasta, ea a fost zona
aproape unicã care a avut fericirea

sã þinã în miºcare vreme îndelungatã
mari armate� Þara s-a cãlit în timpul
rãzboaielor ce s-au purtat împotriva
ei�

Aceastã parte a Daciei mai este
denumitã ºi Transilvania� Istoria ei
se împarte în veche, medie, nouã ºi
foarte nouã. Apreciez astfel trecutul
ei dupã cele patru forme de
organizare politicã, care s-au
succedat în timp.

Perioada veche este cea mai
binecunoscutã, începând din secolul
lui Augustus�

Epoca medie începe cu a doua
intrare a hunilor în Panonia� Istoria
nouã începe dupã invadarea Ungariei
de cãtre turci, de atunci de când
voievodul Ioan (Sigismund) a condus
þara sub protecþia turcilor ºi o guverna
ca pe o republicã, sau un principat
independent, înlãturând stãpânirea
regilor unguri� Ultima perioadã
istoricã începe în timpul împãratului
Leopold, primul rege modern al
Ungariei�

Aceastã împãrþire din punct de
vedere istoric poate fi urmãritã pe
parcursul prezentei lucrãri, în care-
mi propun sã clarific toate
problemele, deºi sunt diverse� Voi
aborda ºi pe cele privitoare la originea
acestei þãri � În timpul lui Augustus,
(Dacia Mediteranee) devenind foarte
puternicã, a primit de la romani
denumirea pe care am spus-o iar d
ela greci pe cea de Pãrþile Sarmaþiei.
Atunci þara este locuitã de daci. În
timpul guvernãrii lui Octavian,
Domiþian ºi a altor împãraþi, prin
incursiuni ºi rãzboaie violente (dacii)
au atacat provinciile supuse
romanilor. Aceasta a constituit pentru
împãratul Traian motivul principal,
care l-a determinat sã construiascã
în anul 103 (105), lângã cetatea
Severinului, podul de peste Dunãre.
Peste construcþia de piatrã au fost
trecute armatele imperiale ºi o mare
parte de echipament de rãzboi. Dacia
a fost înfrântã ºi transformatã în
provincie romanã de acelaºi
împãrat�

În sfârºit, împãratul Aurelian,

vãzându-se neputincios în faþa
incursiunilor permanente ale goþilor
a hotãrât sã transporte armata din
aceastã provincie în Moesia, unde
barbarii nu puteau pãtrunde cu atâta
uºurinþã. Invadatorii, împreunã cu
autohtonii, au rãmas la nord, deoarece
din ordinul lui Adrian, Podul lui Traian
fusese dãrâmat�

Cu toate cã m-am mai referit la
condiþiile naturale ale acestei pãrþi din
Dacia, totuºi le descriu din nou. Þara
n-are câmpii în afara vãilor de apã,
marginile sale sunt delimitate de
Munþii Carpaþi, aºa cum ar fi
înconjuratã de o mare ºi acoperitã de
coline, care, în general, sunt fertile,
cu excepþia celor stâncoase�

Subsolul Transilvaniei este bogat
în antimoniu, mercur, cinabru, argint
ºi aur, metal preþios care abundã în
nisipurile Criºurilor�

Despre Þara Româneascã, pri-
ma parte a Daciei Transalpine

� Þara abundã în ape care
izvorãsc din munþii Transilvaniei, cu
excepþia Oltului, care vine din pãrþile
mai interioare ale acesteia. Râurile mai
importante sunt: Jiul care se varsã în
Dunãre�; Argeºul se varsã în acelaºi
fluviu, la Olteniþa, iar Ialomiþa îºi
uneºte apele cu cele ale Dunãrii la
Târgul de Floci.

Pãmântul þãrii este strãbãtut de
multe râuri mai mici ºi, beneficiind
de o climã foarte bunã, asigurã o mare
fertilizare, nemaiîntâlnitã în altã parte
a Daciei.

Aici se fac vinuri albe extrem de
gustoase, fructele sunt foarte bune,
grâul este de o calitate deosebitã�
Mierea albinelor este excepþionalã.
Aºa cum am fost format de prinþul
þãrii (Constantin Brâncoveanu) cea
mai bunã miere este aceea din judeþul
Mehedinþi, care depãºeºte zahãrul prin
culoarea sa albã, iar parfumul ei este
extraordinar�

O astfel de þarã.. dispune de
posibilitatea de a fi minunatã, putând
satisface cele mai exigente dorinþe ale
românilor�

(În continuare Marsili face o
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succintã prezentare a voievozilor
români, începând cu legendarul
Negru vodã.)

În anul 1290, ajunse conducãtor
al românilor Radu Negru, care se
mândrea cu faptul cã s-a nãscut în
Haþeg. El s-a înconjurat de plebe ºi
nobilimea înarmatã� a coborât la
poalele munþilor, ºi a înaintat pânã la
câmpia deschisã a þãrii, într-un loc
denumit Câmpulung, stabilind acolo
prima capitalã. Aici a înãlþat o cetate
care se chema �Cietatea a Negrului
vodã� (în româneºte în original)�

În istoria acestor locuri, Radu
Negru se poate mândri cu faptul de a
fi dat poporului pe care-l conducea
nu numai o bucatã frumoasã de
pãmânt, dar tot el este primul principe
sau voievod al þãrii care a fost ales de
întregul neam în deplinãtatea
conºtiinþei sale.

Istoriile greceºti ºi latineºti
amintesc la loc de frunte pe Mircea I
(cel Bãtrân), nemuritor prin rãzboaiele
victorioase pe care le-a purtat
împotriva sultanului Baiazid II �
derim, Fulgerul. El ºi-a preamãrit
gloria în lume înãlþând mãnãstirea
Cozia, în anul 1398, pe malul Oltului,
simbol al pietãþii sale.

Neagoe Basarab I este demn de
memorat pentru mãrinimia
sufleteascã, pietatea ºi înþelepciunea
de care a dat dovadã, atât în timp de
pace cât ºi în vreme de rãzboi, fiind
ctitorul faimoasei mãnãstiri de la Argeº
ºi a bisericii din capitala þãrii,
Târgoviºte�

Mihai II (Viteazul) ºi-a dobândit
numele ºi faima prin rãzboaiele purtate
contra turcilor, tãtarilor ºi ungurilor
transilvãneni� Uciderea sa de cãtre
George Basta în Transilvania a
reprezentat o tragedie dureroasã�
ªerban Basarab I, supranumit Radul
(Radu ªerban) ajutat de împãrat, a
devenit nemuritor prin ostilitatea
manifestatã faþã de tãtari, unguri ºi
turci, de care a fost învins în cele din
urmã, iar dupã aceea adãpostit de
împãratul Rudolf la Viena, unde a ºi
murit� Trupul sãu a fost adus de ai
lui ºi îngropat la Mãnãstirea

Comana�
Cea mai bunã dovadã a marii

rezistenþe a Þãrii Româneºti împotriva
tiraniei otomane este faptul cã i-a
obligat pe sultani sã n-o transforme
în þinut mahomedan. Aici, spre lauda
locuitorilor se menþine creºtinismul ºi
astãzi�

Armatele împãratului (Leopold I),
victorioase împotriva Imperiului
otoman în atâtea bãtãlii, în anii trecuþi,
au întâmpinat rezistenþa cea mai mare
ºi au suferit cele mai mari pagube în
Þara Româneascã, cu toate cã aceasta
era cel mai puþin pregãtit de rãzboi
decât toate celelalte pãrþi ale Daciei.
Este dotatã de la naturã cu astfel de
condiþii, încât poate distruge orice
armatã, atunci când nu este asiguratã
stãpânirea integralã a þãrii. Dacã acest
raþionament pare ciudat, cine nu-l
crede, sã-l probeze� Nu existã nici
un loc care ar putea servi ca depozit
sigur pentru nevoile armatei, sau care
sã poatã fi apãrat în vederea asigurãrii
stãpânirii strãine. Totul duce la ruina
armatelor strãine, inclusiv a celor
experimentate�

Despre Moldova, a doua
parte a Daciei Transalpine

Moldova, ca ºi Þara Româneascã,
în formarea ei ca stat, are aceleaºi
ascendente, ambele fiind constituite
într-un mod aproape identic, având
aceeaºi origine�

Hotarele sale se întind, la rãsãrit,
pânã la Pontul Euxin; la apus, ating
munþii Transilvaniei, care ºi aici ocupã
zona dintre râul Ceremuº ºi Putna; la
sud, este mãrginitã de acea parte
situatã lângã Dunãre, râul Siret, care
se varsã în acelaºi fluviu ºi Marea
Neagrã; la Rãsãrit, este scãldatã de
apele Ceremuºului ºi ale Nistrului,
pânã la mare. Primul o separã de
Podolia, iar cel de-al doilea de
Ucraina�

Þara are pãmânt de o calitate
extraordinarã, care întrece oricare
parte a Daciei, atât în privinþa
pãºunilor excepþionale, cât ºi a
cerealelor, fructelor de tot felul, vii

care produc vinuri foarte tari. Nu este
total lipsitã de pãduri în zonele
muntoase�

Locuitorii, ca origine, sunt fraþi cu
cei din Þara Româneascã ºi practicã
aceleaºi obiceiuri, au aceeaºi religie�

Pentru rezolvarea problemelor de
ordin bisericesc existã un mitropolit
ºi trei episcopi. Primul îºi are
reºedinþa la Iaºi, iar ultimii dupã cum
urmeazã: unul la Roman, altul la Huºi,
iar al treilea la Rãdãuþi� Pentru
conducerea treburilor de ordin militar,
moldovenii au un general, care poartã
numele de hatman, dependent de
voievod, cãruia îi este subordonat. El
administreazã ºi reglementeazã
treburile armatei.

Din punct de vedere administrativ,
þara este împãrþitã în 17 comitate,
denumite þinuturi, ale cãror graniþe se
pot observa în harta geograficã a
Daciei. Toþi se supun unui singur
voievod� Moldovenii au avut 55
domni suverani. Numele ºi geanologia
acestora au fost stabilite în
conformitate cu cele inserate în
analele manuscrise (letopiseþe) ale
þãrii. Între aceºti domni, celebru este
ªtefan IV, supranumit cel Mare de
cãtre istoricii greci, latini ºi poloni�
Este prezentat ca un luptãtor glorios
în rãzboaiele pe care le-a purtat
împotriva turcilor, tãtarilor, polonilor
ºi chiar contra lui Matei Corvin�

Aºa au trãit românii din Moldova
ºi Þara Româneascã liberi ºi conduºi
de voievozii lor�

Aºa cum am mai spus, Moldova
se mãrgineºte cu Transilvania în
partea rãsãriteanã a acesteia. Legãtura
principalã dintre ele se realizeazã prin
pasul Oituz. Pe aici sunt trecuþi caii
destinaþi comerþului. Trecãtoarea
permite deplasarea unei armate mari,
fiind frecventatã în mod permanent
de cãruþe�

În mod obiºnuit, locuitorii acestei
þãri (Moldova) sunt victorioºi
împotriva inamicilor, deoarece
retrãgându-se în munþi pot distruge
orice armatã�

�
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Dachii ºi gheþii, adãugându-ºi oastea pânã la 200000
de oameni zic (se spune) cã au fãcut, ºi trecând Dunãrea,
biruinþele romanii împãrãþii (provinciile sud-dunãrene ale
Imperiului roman) foarte greu ºi rãu, cu foc, cu fier ºi cu
robia le-au stricat, atunci craiul lor fiind Burebisca
(Burebista).

CONSTANTIN CANTACUZINO STOLNICUL

Stãpânind (Burebista) toatã Dachia� adesea þãrile
(provinciile) romanilor despre Dunãre strica� Împotriva
acestuia Avgust Chesar (Octavian August) nu numai
îndelungat, ce încã foarte greu rãzboi sã fi avut.

DIMITRIE CANTEMIR

Potopul de naþii barbare ºi furtunele veacurilor ce
trecuserã peste pãmântul vechii Dacii� nu-l puturã deºãrta
de aceºti locuitori care prinsese rãdãcinã puternicã ºi
adânc înfiptã aici. Românii se pãstreazã dar în toatã
întinderea Daciei cu limba, cu obiceiurile strãbune, cu
caracterul lor naþional, fãrã a se împestriþa cu alte neamuri
strãine� Timpul viforos al veacului de mijloc împãrþise
pãmântul românesc în trei þãri: Transilvania cu Banatul,
Moldova ºi Þara Româneascã; dar în inimile tuturor
românilor rãmãsese neºtearsã tradiþia unui trai comun ºi
dorinþa d-a-l înfiinþa din nou.

NICOLAE BÃLCESCU

Burebista �Rege al tuturor regilor� a reprezentat pentru istorici ºi   nu numai pentru aceºtia, una
dintre cele mai marcante personalitãþi ale istoriei antice. Prezent în toate lucrãrile complexe de istorie
a antichitãþii europene, Burebista ºi-a fãurit un nume care impune respect faþã de valorile reale ale
istoriografiei mondiale. Spicuind câteva din referirile celui care a creat ºi condus primul Stat Dac,
dorim sã creionãm aceastã personalitate aflatã atât în conºtiinþa României cât ºi in cea europeanã.

Prof. Vasile Cazacu

BUREBISTA – în conºtiinþa românilor
Cât timp nu erau încã organizaþi, (dacii) avurã nevoie

de toatã energia lor spre a se împotrivi popoarelor barbare
ce îi înconjurau la nordul Dunãrii. În curând însã dacii
cãpãtarã predominarea asupra întregului neam� Astfel
ajunseserã dacii domni ºi peste vãile carpatine ce se
prelungeau cãtre Dunãre ºi aceasta pare a reieºi chiar din
Strabon care spune cã� Burebista supuse puterii sale pe
ginþile gete cele mai apropiate� Am vãzut mai sus
mãsurile de îndreptare a moravurilor luate de Burebista
pentru a întãri poporul dac. Izbânzile militare ale dacilor
apar ca urmare a acestor reforme. Moralizarea ºi întinderea
statului dac trebui (rã) sã-i dea o vazã ºi o însemnãtate
deosebitã.

A.D. XENOPOL

În istoria (dacilor)� din timpurile ce au preces
cucerirea lui Traian, douã sunt personalitãþile mai
însemnate, asupra cãrora privirea istoricului se opreºte
cu interes ºi, totodatã, ºi cu resignaþiune (aici,regret); cu
interes, pentru cã ele joacã un rol important  în istoria
universalã, cu resignaþiune pentru cã am dorit sã ºtim
ceva mai mult decât ne spun izvoarele despre dânsele,
despre împrejurãrile epocei lor, despre întregimea operei
lor� Unul ca ºi celãlalt monarh par ca niºte eroi legendari
, la începutul ºi la sfârºitul unei istorii trecute, peste care
s-a grãmãdit noianul veacurilor ºi despre care pare a fi
amuþit pentru totdeauna toate glasurile.

ªi unul ºi altul au trãit în niºte epoce extraordinar de
însemnate pentru istoria lumei, în momente hotãrâtoare
pentru destinele omeneºti: unul � atunci când Caesar
pusese, de fapt, capãt republicii romane ºi, din cucerire
în cucerire, se pregãtise sã vinã cu armele la Dunãre,
asuprã-i, dar a fost omorât ; celalt � e atunci când pe
tronul caesarilor se înalþã cel mai mare geniu militar ce
au avut romanii, Marcus Ulpiu Traian, care a ºi venit ºi a
pus capãt regatului dac.

Dacã despre ultimul rege, despre Decebal, izvoarele
literare, oricât de ciuntite ºi alterate s-au pãstrat, gãsesc
o fericitã completare în momentele epigrafice ºi în cele
sculpturale, dacã numele lui Decebal putem sã-l citim în
întregime �, dacã din Dio Cassius putem a ne face o
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idee despre minunatele însuºiri sufleteºti ale regelui,
despre talentul lui de ostaº ºi general, despre întinderea
planurilor sale politice ºi mãrimea întreprinderilor lui, dacã
� în fine, graþie basoreliefurilor Columnei Traiane � putem
sã-i vedem chipul fizic, înfãþiºarea lui majestuoasã, talia
de ostaº, privirile lui crunte sub niºte sprâncene dese �
despre fondatorul regatului dac însã despre Burebista,
totul pânã acum se reduce la o frazã în opera lui
Jordanes�, ºi la câteva pagini în Geografia lui Strabon,
singurele ºtiinþe (ºtiri) mai bune ce putem avea despre
dânsul.

ªi, cu toate acestea, aºa precum voi avea onoarea a
arãta în cursul comunicaþiunei mele de astãzi, regele
Burebista a jucat un rol mai însemnat decât însuºi Decebal,
prin minunata reformã religioasã ºi politicã a naþiunei sale,
prin acel evangeliu al vitejiei ºi cumpãtãrii, prin
întreprinderii sale întinse, prin negocierile sale diplomatice
cu puternicii zilei, cari þineau în mâinile lor destinatele
(destinele) monarhiei universale � ºi prin alte câteva
trãsuri (trãsãturi) caracteristice, ale persoanei sale regele
Burebista, zic, se cuvine  a cãpãta în istoria lumei, ca ºi
în istoria patriei noastre cel d-întâiul loc de monarh al
timpului sãu, monarh în toatã puterea cuvântului.

El nu domneºte ca un rege barbar, într-o þarã barbarã
ºi peste un popor incult ºi trãitor din prãzi; expediþiile lui
militare nu sunt actul bunului plac sau al poftei de jafuri
ºi omoruri, ci actul unei necesitãþi politice, nevoii pentru
existenþa ºi apãrarea statului.

Atunci se vãzu cât de întemeiatã era credinþa rãspânditã
deja pe vremea lui Herodot cã tracii, dacã ar fi uniþi, nimeni
nu i-ar mai putea învinge, aºa de înfricoºãtoare se aratã
puterea dacilor îndatã ce puserã capãt neînþelegerilor
dintre dânºii.

Prin consacrarea religioasã a autoritãþilor sale
temporale, prin relaþiunile sale obicinuite cu ministrul
dumnezeului suprem al naþiunii, Burebista câºtigã de la
aceasta (naþiune) încredere oarbã ºi fãrã margini,
elementul cel mai puternic al izbândei militãreºti�

ªi, astfel, învr-o câþiva ani, cu cetele sale disciplinare
ºi înflãcãrate, Burebista întemeia un regat puternic, care
se întindea pe amândouã malurile Dunãrii, de la Marea
Adriaticã pânã la Marea Neagrã, iar la sud, mergea pânã

în adânc în Thracia, Illyria ºi þara Noricã.
Burebista� meritã sã ocupe un loc mai însemnat în

tradiþiunea scrisã.
GRIGORE G. TOCILESCU

Regatul lui Burebista se aratã a fi fost prin excelenþã
danubian. Relaþiile cu sudul roman ºi încercãrile regelui
get de a se amesteca în politica mare a vremii sale,
determinând biruinþa partidului republican de la Roma
împotriva celui monarhic, cereau o continuã prezenþã a
suveranului în apropierea Dunãrii, mare arterã de circulaþie
atât spre apus cât ºi spre rãsãrit� Am crezut cã e absolut
necesar sã subliniem acum importanþa de mare stat
danubian a regatului întemeiat de Burebista deoarece fãrã
acest caracter în general nu se poate înþelege rolul istoric,
aºa de larg, pe care încã de la Dromichete l-au avut geþii
în evoluþia civilizaþiei sud-est-europene�

Aºa numai se poate explica de ce, în timp ce tracii lui
Haemus ºi Marea Egee nu reuºeau sã întemeieze o proprie
civilizaþie, nelãsându-se fructificaþi nici de greci, nici de
romani ºi serveau numai ca unelte oarbe, mercenari
sãlbatici, întocmai ca ºi celelalte naþiuni barbare vecine:
celþii, bastarnii ºi foarte mulþi dintre illyri-geþii, stãpânitorii
marelui drum de civilizaþie a Dunãrii, de la început îºi
urmãreau o politicã a lor ºi alcãtuiau un stat bine închegat,
care, cu toate invaziile strãine se menþinea pe acelaºi întins
teritoriu la Dunãrea de Jos, primea puternice înrâuriri
greceºti � pe Dunãre în sus � ºi apoi romane � pe Dunãre
în jos � dar în aceeaºi vreme oferea, la rândul lui, ºi
grecilor ºi romanilor o constituþie spiritualã superioarã ºi
foarte caracteristicã, pe care literatura anticã a însemnat-
o cu mirare ºi admiraþie, fãcând din geþi aproape un popor
fabulos, prin vitejia, înþelepciunea ºi sentimentul lui de
dreptate�

VASILE PÂRVAN

Burebista a fost fãrã îndoialã un puternic stãpânitor,
dar n-a fost astfel prin ce-i dãdea un singur popor, ci prin
rostul pe care ºi l-a cãpãtat în mijlocul întregii lumi barbare
care-ºi cãuta un ºef, oricare ar fi fost originea naþionalã a
basileii (autoritãþii) lui.

NICOLAE IORGA

BUREBISTBUREBISTBUREBISTBUREBISTBUREBISTA – în conºtA – în conºtA – în conºtA – în conºtA – în conºtiinþa lumiiiinþa lumiiiinþa lumiiiinþa lumiiiinþa lumii
Personalitate ieºitã din comun a lumii antice, Burebista

a reþinut, fapt firesc, atenþia tuturor istoricilor care, în
scrierile lor, s-au aplecat asupra frãmântatei vieþi politice
a Europei secolului I î.e.n. ªi nu se putea altminteri. Fie
cã era vorba de istoria Romei, a celþilor, a lui Mithridate,

regele Pontului, a Greciei elenistice, autorul trebuia sã
analizeze, în chip necesar, ºi istoria geto-dacilor, care,
sub marele rege, au participat activ la mai toate
importantele evenimente din aceastã perioadã.

Curajul ºi vitejia care au caracterizat pe Burebista,



16

DACIAmagazin nr. 29 februarie 2006

iscusinþa diplomaticã, dragostea ºi grija faþã de patria ºi
poporul sãu � sunt trãsãturi relevate de mulþi dintre istorici,
începând încã din perioada iluministã.

Cumpãtare ºi vitejie

Printre istoricii care, în opera lor, au acordat un amplu
spaþiu Daciei ºi evoluþiei geto-dacilor în epoca lui Burebista
s-au aflat mulþi învãþaþi germani. Încã din 1811, profesorul
universitar la Berlin Barthold Georg Niebuhr (1776-1831),
într-o conferinþã þinutã atunci ºi publicatã în 1828, în volum,
fãcea unele precizãri în legãturã cu perioada domniei regelui
geto-dac. Referindu-se la menþiunea fãcutã de Dion
Chrysostomus cu privire la trecerea Olbiei sub autoritatea
geþilor (eveniment petrecut cu 150 ani înainte de vizita lui
Dion � cca. 95 e.n. � din acest oraº, Nebuhr conchidea:
�Indicaþia cronologicã datã de Dion� ne conduce cãtre
începutul veacului VIII de existenþã a Cetãþii (Roma, fondatã
la 753 î.e.n.) ºi campaniile în Galia ale dictatorului Cezar,
curând dupã proconsulatul lui C. Antonius (Hybrida) ºi
dupã nãvãlirea bastarnilor în Moesia. Nu mã îndoiesc cã
gloria acestor cuceriri (a Olbiei ºi a celorlalte cetãþi greceºti
de pe malul stâng al Mãrii Negre)� aparþine lui Burebista�.

Pagini elogioase îi consacrã lui Burebista ºi marele
istoric ºi filolog Theodor Mommsen (1817-1903). În
monumentala sa lucrare în cinci volume, Istoria Romei,
publicatã începând din anul 1856, el aratã cã �la daci sau
geþi, în perioada strãveche, alãturi de rege apãruse un om
sfânt, numit Zamolxis�

Pentru compatrioþii sãi, el trecu, la început, drept preot
al zeului suprem, iar în cele din urmã chiar zeu� Urmarea
(apariþia cultului lui Zalmoxis) fu cea mai surprinzãtoare
reformã politico-religioasã a naþiunii, înfãptuitã în acel timp
de cãtre regele geþilor, Burebista, ºi marele preot Deceneu.
Poporul� fu parcã metamorfozat prin noua sa evanghelie
a cumpãtãrii ºi vitejiei; cu cetele sale disciplinate ºi
înflãcãrate, am zice în chip puritan, regele Burebista fondã
în câþiva ani un regat puternic, care se întindea pe ambele
maluri ale Dunãrii, ajungând spre sud pânã în Tracia, Illyria
ºi Noricum�. Mommsem analizeazã ºi primele confruntãri
dintre daco-geþi ºi romani; referindu-se la campania
întreprinsã în anii 62-61 î.e.n. de proconsulul Antonius
Hybrida împotriva geþilor din Dobrogea ºi a bastarnilor,
campanie soldatã cu o usturãtoare înfrângere pentru romani,
el scrie: �Contactul nemijlocit cu romanii nu avusese încã
loc�, dar oricine putea prezice, fãrã a fi profet, cã
proconsuli ca Antonius ºi Piso nu aveau chemare a se
lupta cu niºte zei�.

Remarcabile aprecieri asupra civilizaþiei ºi culturii ce
caracterizau statul lui Burebista face, de asemenea, istoricul
Julius Jung. În studiul sãu Romani ºi români în þinuturile
dunãrene, apãrut  în 1877, el noteazã: �O remarcabilã
ridicare naþional-religioasã avu loc atunci în sânul poporului
dac, care atrase atenþia contemporanilor prin adoptarea

credinþei în nemurire, concepþie în general strãinã anticilor.
Împreunã cu un preot numit Deceneu, regele Burebista
deveni reformatorul religios ºi politic al poporului sãu,
folosindu-se de ideea puterii regale absolute.

În curând, Burebista stãpânea un regat puternic� ªi
nu era vorba de un popor barbar, cu moravuri aspre. De
secole, la daci ºi geþi, care erau înrudiþi îndeaproape,
pãtrunseserã elemente de culturã greceascã ºi, în parte,
romanã. În orice caz, este sigur cã în timpul uniunii naþionale
(termen prin care autorul � ca ºi mulþi alþi istorici � defineºte
unificarea geto-dacilor), cultura greco-romanã, datoritã
multiplelor legãturi , nu-i mai era strãinã poporului��

Contemporan cu Jung, Gustav Zippei, în lucrarea
Regatele barbare ale lui Cristasirus ºi Burebista, publicatã
tot în anul 1877, supune unei analize comparate douã
puternice regate din secolul I î.e.n.: pe cel al tribului celtic
al tauriscilor ºi pe cel al geto-dacilor: �Despre timpul acestei
bruºte mãriri a dacilor avem o indicaþie nu foarte precisã
în discursul boristenit al lui Dion Chrysostomus (discursul
þinut despre locuitorii Olbiei, situat la gura fluviului
Boristene)� Prin aceasta ne este indicat ºi autorul ei: este
vorba de Burebista care, dupã  Strabon, a trãit pe vremea
lui Cezar ºi a transformat poporul sãu într-o mare putere�
Astfel dacii devenirã vecini cu romanii de la Marea Neagrã,
pânã aproape de Marea Adriaticã regele lor dispunea, dupã
Strabon, de o armatã de 200000 oameni. De aceea, existenþa
regatului lor deveni un pericol nu lipsit de însemnãtate pentru
romani� Iatã de ce, dupã terminarea rãzboaielor civile,
Cezar se gândi la un rãzboi împotriva dacilor�.

Un alt istoric, Joseph Kleinsorge, în teza sa de doctorat
având ca subiect Istoria cetãþilor greceºti de pe coasta
occidentalã a Pontului Euxin, publicatã la Halle în 1888,
aratã cã �Burebista care domnea pe la mijlocul secolului I
(î.e.n.) a creat un mare stat. Sub conducerea lui, geþii au
ajuns pânã la hotarele Macedoniei ºi Illyriei, învingându-i
pe celþi ºi taurisci�.

Colaborator la realizarea amplei ºi documentatei Real-
yklopadie der klassichen Altertumswissenschaft
(Enciclopedia ºtiinþificã a antichitãþilor clasice), apãrutã la
Stuttgart, în 1901, G.C. Brandis se referea în paginile
acesteia la opera reformatoare a regelui geto-dac, menitã,
dupã pãrerea lui, �sã creeze poporului sãu un loc de seamã
între popoarele vecine�, încât dupã ce a pus capãt atacurilor
învecinate, a ajuns cu expediþiile dacilor pânã în Tracia, ba
chiar ºi în provincia romanã Macedonia. �Burebista � spune
Brandis � a fãcut din daci un nume temut (de romani)�.

De relaþiile dacilor cu romanii se ocupã marele clasicist
Karl Patsch. În studiul Marele stat dac al lui Burebista,
publicat la Leipzig, în 1932, el aratã cã �Dinaºtii (dacilor)
nu erau preocupaþi de o concentrare a puterii � pânã când
se gãsea o personalitate care sã refacã statul� În perioada
de care ne ocupãm, în soarta poporului interveni un al
treilea regenerator, se pare cel mai important de pânã atunci,
Burebista, ºi el probabil, la origine, un conducãtor local în
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sud-vestul Daciei, care ridicã din punct de vedere moral
pãturile largi ºi, se poate presupune, cu sprijinul acestora,
dobândi supremaþia dincolo de interesele locale� Burebista
deveni cel mai puternic rege din sud-estul Europei� aºa
cum se spune despre el în decretul dionysopolitan în
onoarea lui Acornion� În locul multitudinii de populaþii ºi
triburi de pânã acum � romanii aveau de-a face în
Peninsula Balcanicã cu un ºef� care dispunea, sub voinþa
sa puternicã, încurajatã de succese continue, de veniturile
importante ale minelor sale ºi rezerve pentru menþinerea
unei armate de 200000 oameni�.

Un grup etnic compact ºi mândru

Ascensiunea geto-dacilor sub conducerea lui Burebista
a fost relevatã ºi de istorici din alte þãri. Analizând o inscripþie
precum ºi informaþiile lui Dion Chrysostomus, reputatul
istoric ºi epigrafist rus Vasili Vasilievici Latîºev (1855-
1921), ajunge la concluzia cã geþii lui Burebista au luat în
stãpânire Olbia, �precum ºi alte cetãþi de pe þãrmul stâng al
Pontului, pânã la Apollonia (Sozopol)�. Tot el este întâiul
învãþat care publicã ºi comenteazã celebrul decret în cinstea
lui Acornion din Dionysopolis (Balcic), conchizând:
�Definirea foarte exactã a perioadei de supremaþie a lui
Burebista, faptul cã cetatea Dionysopolis a evitat sã fie
ocupatã de el ºi tratativele lui Pompei purtate prin
intermediul cetãþeanului dionysopolitan Acornion - iatã
câteva date cu totul noi furnizate istoriei de cãtre documentul
recent descoperit (Latîºrv îºi publicã studiul în 1896, la
câþiva ani dupã descoperirea inscripþiei), fãrã sã mai vorbim
de confirmarea pe care el o aduce mãrturiei lui Strabon
despre ascensiunea rapidã a lui Burebista ºi despre trecerea
sub autoritatea lui a þinuturilor de pe ambele maluri ale
Dunãrii�.

La rândul sãu, istoricul britanic Ellis Minns, în lucrarea
Sciþi ºi greci apãrutã la Cambridge, în 1913, scrie: �Cam
pe timpul lui Sylla (cca.82 î.e.n.) se ridicã un rege puternic
printre geþi, aºa cum crede Latîºev sau, dupã alþii, printre
daci. Burebista gãsi poporul apãsat ºi slãbit de rãzboaie
neîntrerupte, dar îl unificã�.

Istoricul francez Camilie Julian (1859-1933), autor al
unei foarte documentate Istorii a Galiei, face un izbutit
portret al marelui rege. Analizând evenimente petrecute în
Europa, în perioada dârzei rezistenþe opuse lui Cezar de
cãtre cãpetenia galilor, Vercingetorix, Julian schiþeazã o
paralelã între Ariovist, cãpetenia tribului germanic al suebilor,
ºi Burebista � cele douã personalitãþi care purtau � la acea
vreme � o politicã de contrapondere faþã de Roma. Dar în
vreme ce Ariovist îi apare învãþatului francez �iute la mânie,
arogant, crud, brutal, cerând supunere imediatã, totdeauna
gata sã ordone un supliciu � cea mai violentã dintre furtunile
cu chip de om, care s-au dezlãnþuit atunci asupra
Occidentului�, în cazul dacilor, �ascensiunea lor subitã se
datora eforturilor unui singur om, regele lor, Burebista�

Nu a fost învins nici o singurã datã. Izbânzile sale erau
sistematice ºi durabile, ca o rãsplatã periodicã pe care o
merita de la zei. Cãci zeii îl iubeau ºi-l protejau. Avea alãturi
de el un mare preot, Deceneu, care nu-l pãrãsea niciodatã,
prezicându-i victoriile� În jurul acestor doi oameni, timp
de treizeci de ani, dacii trãirã un delir de entuziasm ºi
încredere. Concordia domnea înlãuntrul þãrii�.

La fel de elogios vorbeºte despre regele geto-dacilor ºi
italianul Roberto Paribeni. În Studiul asupra istoriei ºi epocii
împãratului Traian, publicat la Messina, în 1926,
organizarea statalã a strãmoºilor noºtri e înfãþiºatã astfel:
�Încercarea lui Burebista de a-i uni într-un singur stat pe
toþi dacii a fost însoþitã de succese militare ºi diplomatice
atât de mari, încât nu putea fi uitatã cu uºurinþã. Într-adevãr,
în puþini ani, regele supuºilor sãi� a pãtruns pe teritoriile
romane de la sud de Dunãre� Burebista a avut alãturi de
el pe sacerdotul Deceneu, care, sancþionând reformele
foarte îndrãzneþe ale regelui, a fãcut ca ele sã fie acceptate
de populaþie. Relaþiile acestui grup etnic, compact ºi mândru,
cu romanii, nu au putut fi bune deîndatã ce deveniserã
vecini� Planurile unui rãzboi în stil mare împotriva
dacilor, atribuite lui Cezar, întrerupte de uciderea lui, nu au
fost reluate de August decât dupã ce a trebuit sã se apere
de daci de mai multe ori ºi, trecând la ofensivã, sã poarte
rãzboiul de dincolo de Dunãre�.

Alianþa lui Burebista cu Pompei ºi implicaþiile acesteia
pentru politica expansionistã a lui Cezar prilejuieºte
istoricului britanic F.E. Adcock (în studiul Dacia, publicat
tot la Cambridge, în 1932) aprecierea cã �romanii aveau
motive de neliniºte în ce priveºte puterea dacilor. Un mare
rege, Burebista, se ridicase între ei. Acesta, cu ajutorul lui
Deceneu� reformase moravurile poporului, astfel cã el
fu în stare sã recucereascã de la tribul celtic al boilor,
Câmpia Tisei, pe care aceºtia o invadaserã de curând.
Cetãþile greceºti de pe coasta de apus a Mãrii Negre trebuirã
ºi ele sã þinã seama acum de un vecin puternic� Ele par
sã fi recunoscut o anumitã suzeranitate a dacilor, iar
Burebista începu sã trateze cu Pompei chiar înaintea bãtãliei
de la Phaesalos. Aceastã acþiune nu putea fi vãzutã cu ochi
buni de Cezar� Din acest motiv, dorind ca situaþia sã fie
clarificatã în acest colþ al imperiului, Cezar hotãrî sã
porneascã rãzboiul împotriva lui Burebista��

O caracterizare elogioasã face regelui geto-dac ºi marele
savant Jerome Carcopino, caracterizare inclusã în
prestigioasa lucrare Istorie generalã, publicatã sub direcþia
lui Gustave Glotz, în 1936: �De vreo douãzeci de ani
(populaþiile tracice) se organizau sub impulsul  unui barbar
de geniu, regele lor Burebista. Spunând cã este inspirat de
zeul lor suprem Zamolxis, sancþionând ordinele sale prin
oracolele marelui preot Deceneu, care nu-l pãrãsea
niciodatã, Burebista a ºtiut sã-ºi aducã la ascultare supuºii
ºi sã-i înflãcãreze cu iluminãrile sale� Le-a insuflat un
elan invincibil� o disciplinã ºi o credinþã� reuºind sã-i
punã în miºcare în cãutarea unui imperiu��
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Venirea Zeilor
LUCO DE NOCTO EDE

RUMUANOY IDEAT HITUR. HE
DOE ON NURE: TE FOYON
COPONO TELI. AUDEINDO
MATEO SO VASORIO YSIE
MATEO SO ZIEA DO DAVO
FECOTO EN ALIT OE POETO
RYBIETO. AHI NOESYO YON
NUVOISO TAMARI OE TRACO
DAVO GHETO. DENOE RE POPA
DUE AETA TO LYOYN GHIOSO.
DENOY SIMOALO EO YROTO.
VIS OE UHIROE AOY AHIO
TAMARO. MATO ZIEA DO DAVO
GHETO ON MESO.

Traducerea:
În timpul nopþii, au venit

Luminoºii, trecând hotarul. De Cei
Doi au povestit ostaºii cã au venit din
Cer. Auzind Mama de Prinþi, a plecat
Mama spre Zei de acasã, fãcând din
drum un semn Copiilor. Îndata Prea
Curaþii Gemeni au înþeles ºi au mers
spre Cetatea Geþilor. La ziuã, Cei Doi
Sfinþi au trecut de Apa Fermecatã.
În ziua a ºaptea Ei S-au arãtat.
Vãzându-i îngheþaþi, Ea îndatã l-a
încãlzit. Mama pe Zei în Cetatea
Geþilor l-a adãpostit.

Lexic:
LUCO � �(în) timpul�. Cf. rom. loc.
DE NOCTO � �nopþii; de noapte�.

TAINELE TÃBLIÞELOR DE LA SINAIA

Adrian Bucurescu

(Lucrare preluatã din volumul cu acelaºi nume apãrut la editura Arhetip în 2005)

EDE � �au venit�. Cf. rus. idti �a
merge�; rom. (h)aide
RUMUANOY � �luminoºii�. Cf.rom.
luminã; Român; rumen Armin-den;
romaniþã;
IDEAT � �trecând; mergând peste�.
Cf. EDE.
HITUR  - �hotarul�.
HE DOE  - �(de) cei doi�.
ON NURETE � �au povestit; au
relatat�. Cf. lat. narratio �povestire;
naraþiune�.
FOYON � �ostaºii�. Cf. rus. voina
�rãzboi�; rom. voinic.
COPONO � �au mers; au pãºit; în
(pe) picioare�. Cf. rom. copan.

TELI � �(din) cer; de
sus�. Cf. rom. tãria
(cerului); deal; þel; lat.
stella �stea�.
AUDEINDO �
�auzind�.
MATEO � �mama;
doamna�, cf. rus. mati
�mamã�; rom.
mãtuºã.
SO VASORIO  - �de
prinþi; de coconi�. Cf.
rom. fecior; pajurã;
bujor; alb. i pasur

�bogat�.
YSIE ��a plecat�. Cf. rom. a ieºi; uºã.
MATEO � �mama, doamna�.
SO ZIEA � �spre (la) zei�. Cf. alb.
saze �lãutã, cobzã�.
DO DAVO � �de acasã; din cetate�.
Cf. alb shtepi �casã; imobil;
gospodãrie�.
FECOTO � �fãcând�.
EN ALIT � �din drum�. Cf. rom.
aleat; iluþã.
OE POETO � �un semn; întâmplare�.
Cf. rom. patã; a pãþi; Ipate.
RYBIETO � �copiilor�. Cf. rus.
rebiata �copii�.
AHI � �îndatã�. Cf. rom. aci; acu.
NOESYO � �curaþii�. Cf. rom. neaoº.

YON � �prea; peste; deasupra;
întrecere�. Cf. alb. hyjni �divinitate;
zeu�; rom. Ion; hainã; oinã.
NUVOISO � �gemeni; nediferiþi�.Cf.
alb. njesoj �identic; la fel�. Rom. nu;
alv. Vec �cu excepþia; altfel�; rom.
nevastã.
TAMARI � �au înþeles�. Cf. rom. a
(se) dumuri
OE TRACO � �ºi au mers�. Cf. rom.
a trece.
DAVO GHETO � �(spre) Cetatea
Geþilor�.
DENOE � �la ziuã�. Cf. rus. deni �zi�;
rom. denie.
RE POPA DUE � �cei doi sfinþi�.
AETA � �au trecut�. Cf. rom a uita;
cf. EDE; IDEAT.
TO LYOYN � �de apã�. Cf. alb. leng;
�lichid�; lume; �râu; fliviu�, rom. lin
(subst.); luntre; Ca-loian; a turna;
sturion.
GHIOSO � �sfântã�; cf. gr. aghios
�sfânt�; alb. giysh �bunic�; rom. ghiuj;
Cf. CHIUS � localitate geticã.
DENOY  - �în ziua�. Cf. DENOE.
SIMOALO � �a ºaptea�. Cf. rus.
semi �ºapte�; cf. DIE-SEMA �ªapte
Ochiu(uri)� � 1 plantã medicinalã
dacicã, identificatã cu lumânãrica.
EO YROTO � �s-au arãtat�.
VIS OE � �vãzându-i; vãzut pe ei�.
Cf. rom. vis; vãz; ei;îi.
UHIROE � �îngheþaþi�. Cf. alb. akull
�gheaþã; sloi�; ehull �þurþure�.
AOY � �ea�. C_t�. alb. ajo �ea; aceea;
acea�; rom. ei ãi.
AHIO � �îndatã�. Cf. AHI.
TAMARO � �a încãlzit; a luminat�.
Cf. TAMARI; rom. jumarã.
MATO � �mama; doamna�.
ZIEA � �pe zei; zeilor�.
DO DAVO GHETO � �în Cetatea
Geþilor�.
ON MESO � �i-a adãpostit�. Cf. rom.
a mas; musa-fir.

�
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Cei Doi Prea Curaþi
DOALO MATO ELYGELO

DAVO GETO A PLOCIO OYD OL
OTOAZTO ZOE. A LEMO
OTAZDO POELO EL YGELUE
LOLO GELATEL. OLTEA LUOZO
LYHA ELTA. O LOLA ZOE O
NAPEO. MELT OMY ZOE
PEOLHOYO OLO O VADO LO
VOELYVOITO. MATO ELYGELUO
DAVO GETY HOL.

Traducerea:
Cei Doi Prea Curaþi din Þara

Geþilor pe bãtrâni îi ascultau
povestindu-ºi viaþa. ªi lumea spune
cã l-a nãscut O Curatã Fecioarã într-
o iarnã. Oltea l-a nãscut într-un loc
înalt. ªi Domniþa trãia printre Napai.
Mulþi oameni au trãit frumos, cum i-
au învãþat Voievozii. Prea Curaþii Þara
Geþilor o apãrã.

Lexic:
DOALO � �cei doi�, cf. rom. al
doilea.
MATO � �prea; foarte�. Cf. alb. i
madh �mare�.
ELYGELO � �curaþi; sfinþi; aleºi�. Cf.
rom. a alege; lujer; a licãri; cãlugãr;

ulcior�.
DAVO � �(din) þara�. Cf. alb. toke.,
dhe �pãmânt�.
PLOCIO � �(pe; la)bãtrâni�. Cf. alb.
plak �bãtrân; moº�.
OYD  - �ascultau�. Cf. lat. audio �a
auzi�.
OL � �îºi; ei; lor�. Cf. rom. îl.
OTOAZTO � �povestind�. Cf. lat.
testor �a depune mãrturie; a atesta; a
mãrturisi public; a declara; a afirma�.
ZOE � �viaþa�. Cf. gr. zoe �viaþã�.
A � �ºi�.
LEMO � �lumea�.
OTAZDO � �spune�. Cf.
OTOAZTO.
POELO � �a nãscut�. Cf. lat. puellus
�bãieþel�; puella �copilã; fatã tânãrã;
fiicã; femeie tânãrã�.
EL YGELUE � �curatã�. Cf.
ELYGELO.
LOLO � �fecioarã�. Cf. alb. lule
�foare�; rom. lele; copil din flori.
GELATEL � �iarna; pe ger�. Cf. lat.
gelatio �îngheþ�.
OLTEA � �Mãreaþa; Mãria; Leto�.
Cf. lat. alta �înaltã�; rom. Oltea �
numele mamei lui ªtefan cel Mare ºi
Sfânt; ALUTA � numele dacic al

Oltului.
LUOZO ��a nãscut�. Cf. rom. lãuzã.
LYHA � �(într-un) loc�.
ELTA � �înalt�. Cf. OLTEA.
O  - �ºi�.
LOLA � �domniþa� cf. lolo.
ZOR � �trãia; viaþã�.
O � �printre; între; la�.
NAPEO � �Napai; Napei� � neam
getic din stânga Ialomiþei.
MELT � �mulþi�.
OMY � �oameni�.
ZOR � �au trãit�.
PEOLHOYO � �frumos; plãcut�. Cf.
alb. pelqej �a plãcea�; rom. a plãcea;
a (se) bãlãci; bâlci.; plachie; Balaciu
� sat lângã Piscu Crãsanilor ºi lângã
Sãrãþeni.
OLO � �aºa cum�.
O VADO � �au învãþat; au vãzut�.
LO � �pe e i�.
VOELYVOITO � �voievozii�.
MATO � �prea�.
ELYGELUO � �curaþii�.
DAVO � �þara�.
GETY � �Geþilor�.
HOL � �apãrã�. Cf. alb guall �cochilie,
carapace�. Halle �Mãtuºã (sora
tatãlui)�; hallke �za; verigã; zgardã�.



20

DACIAmagazin nr. 29 februarie 2006

-SCURT JURNAL APROAPE
SENTIMENTAL-

REVEDEREA CU ROªIA
MONTANÃ

Acum vreo 40 de ani am stat
câteva zile la Roºia Montanã. Aveau
cinematograf, cofetãrie cu prãjituri
adevãrate, casele erau frumos vãruite
cu acoperiºuri frumoase ºi îngrijite
cum trebuie. ªi cârciumi aveau. Multe
de nu le mai ºtiu numãrul. Era plin
acolo de lume ºi de fum ºi de gãlãgie.
Oamenii vorbeau în gura mare,
cântau, se mai chercheleau, dar nu-i
simþeai strãini.  Mi-a plãcut atunci sã
alerg  pe o strãduþã strâmtã cu case

CÃUTÂND URMELE DACILOR LA ROªIA MONTANÃ

Trebuie sã ai curaj, atunci când te apuci de scris despre Roºia Montanã. Oricum ai finaliza reportajul, trebuie
sã te aºtepþi la faptul cã imediat dupã apariþia lui vor curge criticile, vei avea adversari, poate chiar duºmani,
contestatari ºi chiar injurii. Vei fi fãcut, de la caz la caz, fie vândut ungurilor, fie cumpãrat de capitaliºtii care
ne iau þara pe care noi nu vrem sã ne-o vindem. Prieteni îþi vei face mai puþini scriind despre Roºia, poate ºi
cei pe care i-ai avut se vor uita chiorâº la tine.
Oricum o descindere la Roºia Montanã, chiar de o zi, îþi oferã posibilitatea sã mai deschizi ochii ºi sã-þi faci
propria pãrere despre cea mai mediatizatã localitate a Apusenilor ºi poate a întregii þãri. Pânã acum de câþiva
ani încoace am citit ºi am urmãrit aproape tot ce s-a afiºat despre �catastrofa ecologicã� în care cianura ca
un bivol negru va distruge tot ce este în jur, despre �dezastrul demografic� cu sute de sãteni plecând cu
bocceaua în spate, pãrãsindu-ºi locurile de baºtinã cu morþii lor cu tot, despre �imensele cantitãþi de aur�
care vor pleca peste graniþã îmbogãþind pe alþii, despre �istoria batjocoritã� care va pieri sub trotilul canadienilor.

ca la bunica la Sibiu, o strãduþã
pietruitã, care parcã urca la cer. Mult
timp visam noaptea acel loc straniu,
care mi se pãrea strãin, dar tare
frumos. Nu puteai sã treci pe lângã
cineva fãrã sã zici �ziua bunã�. Þi se
rãspundea deloc rece,  ba chiar cu
zâmbet. Am auzit atunci pentru prima
oarã poveºti cu aur spuse de o tanti
la care stãteam undeva pe lângã o
bisericã. Am auzit atunci de daci ºi
de romani,  poveºti care s-au risipit
odatã cu zãpezile cãzute atâþia ani
peste Roºia.

Am revenit acum la Roºia la
invitaþia celor de la Gold Corporation.
Intuiam, dupã câte auzisem, cã se

dorea o cosmetizare a situaþiei create
de-a lungul anilor legatã de proiectul
canadian de exploatare a aurului.
Imaginea de poluatori ºi de
distrugãtori ai mediului primeazã ce-
i drept în mass-media ºi o campanie
puternicã de schimbare la faþã ar
putea face faþã imaginii de �bau-bau�
pe care o are Gold Corporation.

Imaginea pe care am întâlnit-o
acolo a fost cu totul alta faþã de ce
lãsasem cu ani în urmã. Simþeam
cutreierând uliþele pline de zãpadã cã
totul se nãruie în acel loc. Cã între
timp a cãzut o bombã ºi viaþa se
chinuie s-o ia de la capãt. Primul ºoc
l-au reprezentat oamenii. Puþini mai
rãspundeau la �ziua bunã� iar dacã
vroiai sã intri cu ei în vorbã, plecau
capul în pãmânt ºi treceau mai departe
morocãnoºi. În cel mai fericit caz îþi
rãspundeau cu nu ºtiu, sau întrebaþi
la vecinul. Strada din visurile mele era
tot acolo ninsã ºi îmbãtrânitã. Am aflat
de la Adrian Gligor, coordonatorul
patrimoniului de la Roºia Montanã
Gold Corporation, un arheolog
pasionat dãruit muncii sale ºi un bãiat
tare de treabã, cã strada cu pricina
se numeºte Strada Sicilianã. Acolo
trãiserã sicilieni veniþi în cãutarea
aurului. Multe din casele mândre de
altadatã erau prãpãdite ºi igrasioase,
unele nãruite ºi abandonate. Cimitirele
erau mai pline de cruci, iar cârciumile

Galerii deschise de romani sau de daci?
O întrebare cu un răspuns pe care

poate nu-l vom avea cert niciodată

Vladimir Brilinsky
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nu mai erau, sau deveniserã magazine
alimentare.

Nu ºtiu dacã am vãzut vreodatã
vreun sat cu atâtea case în paraginã.
În zona protejatã peste 40 de clãdiri
fac parte din patrimoniul naþional.
Unele au fost deja cumpãrate de
canadieni ºi aratã altfel. Aºa cum
spuneau, ei vor ca odatã cu demararea
proiectului de exploatare sã înceapã
un program complex de restaurare,
conservare ºi punere în circuitul
urbanistic a tuturor clãdirilor de
patrimoniu.

 PROMISIUNI SAU FAPTE ?
Demonstraþia cã pe linie de mediu,

Roºia Gold Corporation nu se face
vinovatã de poluarea existentã în zonã,
poluare care se trage de la vechea
exploatare a fost una convingãtoare.
Iazuri de decantare, staþii de epurare,
inexistente în acest moment, vor
apãrea la fel dupã demararea
proiectului.

Pentru fiecare copac tãiat pe raza
lor de activitate canadienii s-au angajat
sã plãteascã nu numai replantarea lui
dar sa suporte ºi costurile întreþinerii
lui pe o bunã perioadã de timp. Cianura
cea dãdãtoare de spaime ºi proteste
va fi þinutã sub control. Nu se va
întâmpla ca la Baia Mare. Toate
temerile legate de o catastrofã
ecologicã sunt risipite prin promisiuni
legate de siguranþã ºi tehnologie la
vârf nepoluantã. La fel, ecologizarea
zonei  este garantatã printr-o sumã
consistentã depusã în contul statului
român.

Cã cei de la Asociaþia Alburnus
Major nu acceptã un dialog cu Roºia
Gold este o altã problemã. Nu vor ºi
pace. În schimb pe toate canalele
protesteazã împotriva poluãrii, a
strãmutãrilor, a intenþiilor necurate ale
canadienilor, aruncând cu
presupuneri fãrã a avea certitudini. Cã
în spatele lor se fac alte jocuri, cã
interesele altora sunt cele care îi
conduc spre gesturi protestatare, este
mai greu de spus ºi mai ales de
dovedit. Ei cer sã se conserve casele-

monumente istorice de la Roºia, dar
statul român nu are bani ºi nici ei nu
au. Vor sã dezvolte zona din punct de
vedere turistic, dar un program
coerent ºi demonstrabil nu existã,
nemaivorbind de fondurile necesare
unei astfel de iniþiative. În schimb
canadienii vor pãstra în aria protejatã
tot ce þine de patrimoniul naþional
cultural,  vor reconstrui casele
dãrâmate, le vor renova pe cele în
paraginã,  le vor da o utilitate publicã
ºi astfel ele vor scãpa de condamnarea
la moartea rapidã pe care lipsa de bani
ºi iniþiative concrete bazate financiar
le-a decis-o.

Construirea unui nou habitat
pentru cei ce ar trebui strãmutaþi, cu
toate utilitãþile ºi instituþiile publice
aferente, de la poliþie la ºcoalã, de la
primãrie la casã de culturã ºi alãturi
de ele, case de locuit, trainice ºi
confortabile. Tot ce oamenii îºi lasã
azi în pãrãsire ºi va dispãrea sub
bubuituri de trotil, vor gãsi în noul
loc oferit de canadieni. Pânã ºi prunii
din curþile celor ce se vor muta, au
un preþ ºi vor reapãrea în noul areal.

ªi poate cel mai important lucru
va fi acela al dispariþiei ºomajului care
acum bântuie la Roºia Montanã
asemenea unei stafii groteºti. Alãturi
de cei angrenaþi direct în procesul de

exploatare, vor fi mulþi alþii ce vor
asigura serviciile necesare unui trai
care sã-i ducã pe locuitorii Roºiei cât
mai departe de stadiul de colonie
muncitoreascã.  Atunci poate vor
înflori cârciumile de altã datã, cu
oameni vorbãreþi ºi veseli, va fi din
nou o cofetãrie cu prãjituri adevãrate.
Poate ºi un cinematograf ºi atâtea
altele.

Poate strada Sicilianã îºi va
redobândi aspectul de altãdatã ºi va
fi din nou la fel de frumoasã ºi
misterioasã.

Acestea toate sunt promisiuni ale
celor ce vor sã deschidã cea mai mare
exploatare de aur din Europa. Nimeni
nu poate garanta cã ele vor fi ºi
respectate. Dar de ce în lipsa unei
alternative clare ºi viabile sã nu dãm
crezare celor de la Gold Corporation?
Garanþii sunt, de fugit nu pot sã fugã
dupã atâtea investiþii, iar statul român
are suficiente pârghii ºi legi sã-i oblige
la a-ºi þine promisiunile.

UNDE SUNT DACII ?
Am lãsat la acest sfârºit de jurnal,

aproape sentimental, de la Roºia,
problema care nu ni se pare a fi
tocmai rezolvatã acolo. Descãrcarea
de sarcinã arheologicã a terenului ce
urmeazã a fi afectat de imensa

Fără o investiţie ca cea a  Gold Corporation toate
casele de la Roşia ar putea arăta aşa în câţiva ani
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groapã, care se va face odata cu
începerea lucrãrii.

Un program deosebit de amplu s-
a derulart din 2001 încoace pentru
cercetarea patrimoniului de la Roºia
montanã. 250 de lucrãtori ºi personal
de asistenþã,  80 de specialiºti români
ºi strãini din 21 de instituþii naþionale
ºi 3 internaþionale, sub coordonarea
Muzeului  Naþional de Istorie a
României  ºi a ministerului Culturii ºi
Cultelor au lucrat în mai multe
campanii de cercetare beneficiind de
un buget de 9 milioane de dolari.
Aceastã cifrã reprezintã nici mai mult
nici mai puþin decât o sumã egalã cu
de 15 ori bugetul arheologic al
Ministerului Culturii pe ultimii 15 ani.
O armatã întreagã, cu un buget uluitor
pentru vremurile noastre în România
ºi cu multe controverse cu substraturi
mai mult sau mai puþin profesionale.
ªi în toatã aceastã poveste, care se
constituie dupã cum spun canadienii,
în cea mai importantã ºi mai elaboratã
cercetare arheologicã din România,
gãsim în prezentarea fãcutã de
specialiºtii de la Roºia Montanã Gold
Corporation un lucru cel puþin
surprinzãtor care ar trebui sã dea
multora de gândit.

Se spune acolo sec ºi fãrã
comentarii cã: la Roºia Montanã nu
s-au gãsit vestigii dacice iar zona
a fost locuitã de-a lungul istoriei
de romani, illyri, germani,
maghiari etc. De ce trebuiau
specificate aceste lucruri care
automat îi exclud pe daci din istoria
locurilor, este greu de priceput.

Sã fi fost romanii atât de pricepuþi
în arta detectãrii de zãcãminte încât
în câþiva ani sã descopere ºi sã
exploateze aurul?

Care erau sursele de aur ale dacilor
care i-au fãcut vestiþi în toatã Europa?

Ce cautã pe metopele funerare
descoperite la Roºia ºi excelent
conservate chipuri de daci coborâþi
parcã de pe columna?

Înfloritoarea perioadã statalã a lui
Burebista care stãpânea aproape un
sfert din Europa sã nu fi avut

înglobatã ºi zona de la Roºia
Montanã?

Acestea sunt întrebãri la care
încercãm sã rãspundem prin dialog
cu persoane avizate, legate direct de
cercetarea arheologicã de la Roºia
Montanã. Comentariile ºi concluziile
ne aparþin, ºi ele vin în urma unei
documentãri elaborate, de lungã
duratã, aprofundate firesc ºi fãrã
patimã.

 �NU S-AU GÃSIT VESTIGII
DACICE� ESTE UN RÃSPUNS

LA O ÎNTREBARE CONSTANTÃ
 -INTERVIU CU DL. ADRIAN

GLIGOR-
Domnul Adrian Gligor este

coordonatorul patrimoniului din
cadrul  proiectului Roºia Montanã
Gold Corporation. În conferinþa de
presã care a avut loc la sediul
companiei i-am adresat câteva
întrebãri legate de cercetarea
arheologicã,  parte integrantã a
proiectului. Ulterior conferinþei, prin
corespondenþã, i-am cerut date
suplimentare pe care le-am primit cu
promptitudine ºi pentru care îi
mulþumim.

Rep. -  Au fost descoperite ºi
sunt în curs de cercetare  câteva
necropole romane, parte din ele
conservate in situ, dar nu s-a
descoperit nici o zonã a locuirii
romane în toatã aceastã cercetare
care dupã spusele dumneavoastrã
a costat  9 milioane de dolari.
Înseamnã ca ºtim cum au fost
îngropaþi romanii, dar nu vom ºti
cum au trãit.  Cu alte cuvinte nu
vom ºti niciodatã cu arãta
Alburnus Major ?

Adrian Gligor- Este, într-adevãr,
o întrebare pertinentã, dar la care se
va rãspunde mult timp de acum
încolo. Ar trebui sã înþelegem mai
întâi ce înseamnã Alburnus Major.
Dacã mergem în zona Bucium este
total diferitã de zona Roºia Montanã.
ªi este foarte dificil de rãspuns în
acest moment la întrebare. La fel,

epigrafiºti, cercetãtori de marcã
români sau europeni nu au clarificat
acest aspect. Când spunem Alburnus
Major spunem Roºia Montanã, sau
spunem o zonã mai largã de
exploatare auriferã ?  Documentul,
care a propulsat aceastã comunitate
în istorie, îl reprezintã, fãrã îndoialã,
acele celebre plãcuþe cerate pe care
le cunoaºtem din cãrþile de istorie.
Dar ele nu precizeazã decât un nume
ºi nu o zonã anume. Este adevãrat cã
au fost scoase din aria de cercetare
arheologica pãdurile ºi zonele
împãdurite, seculare greu accesibile,
precum ºi carierele, ambele zone
improprii cercetãrii arheologice. De
pildã, zona Orlea, care pe suprafeþe
considerabile este acoperitã de halde
de sute de ani.  Referitor la raportul
habitat - necropole, trebuie precizat
cã s-au descoperit în zona Bucium,
o zonã total diferitã de Roºia
Montanã, într-un program început
anul trecut, ziduri de clãdiri care sunt
în picioare, de origine romanã. Ba mai
mult, sunt urmele unei locuinþe care
prezenta un sistem de încãlzire tipic
Daciei romane ºi care urmeazã sã fie
cercetatã în amãnunþime.  Dar dacã
vorbim de acest raport, trebuie insã
sã recunoaºtem cã este net în
favoarea necropolei.

Rep. - De ce era nevoie ca în
prezentarea pe care aþi facut-o sã
se specifice un capitol intitulat:
NU S-AU GÃSIT VESTIGII
DACICE?  Sunã asta ca o
dezvinovãþire? Sau ca un scut
împotriva atacurilor altor
arheologi ? Mai ales cã în Raportul
Informativ pe care ni l-aþi
prezentat, scrie negru pe alb cã
�Denumirea datã de romani a fost
Alburnus Major ºi de peste 2000
de ani se exploateaza aici
zãcãminte de aur. Existã galerii
din epoca preromanã si romanã�
Cine le exploata? Cine trãia acolo
cu 2000 de ani înainte?

Adrian Gligor - Prezentãrile pe
care le facem noi trebuie sã se
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încadreze în maximum 15 minute, aºa
cã încercãm sã cuprindem în acestea
rãspunsuri la cât mai multe întrebãri
ce pot veni din partea oricui. �Nu s-
au gãsit vestigii dacice� este un
rãspuns la o întrebare constantã, fie
cã vine din partea  arheologilor, presei
sau a cetãþenilor oneºti.

În altã ordine de idei, este vorba
despre un mit, cel dacic, pe care nu
ne-am propus noi sã-l distrugem, atât
doar cã facem un anunþ ºtiinþific,
bazat pe cercetãri migãloase, de care
sincer nu cred cã s-a bucurat o altã
zonã din România. Noi nu spunem
cã nu au fost Daci la Roºia Montanã,
spunem cã nu i-am gãsit, nu i-am
identificat în aceste cercetãri.

Ca arheolog ºi cercetãtor pot sã
afirm urmãtoarele lucruri. Dacii, dupã
cum ºtim, au o culturã materialã
extrem de bogatã ºi individualizatã.
Îmi este foarte greu sã cred cã nu
am fi gãsit mãcar un ciob, într-o
cercetare de-o asemenea anvergurã
cum s-a desfãºurat la Roºia Montanã.
De asemenea, aceasta este pãrerea
unanimã a cercetãtorilor statului
român ce au lucrat la Roºia Montanã.
Este ceea ce se numeºte � stadiul
cercetãrilor. Iar noi îl facem public
onest, nedorind  sã jignim pe nimeni.

Rep. -  Specialista în arheologie
minierã  Beatrice Cauuet din
Toullouse a demonstrat prin
analizã cu Carbon 14 cã resturi de
lemn provenind dintr-o galerie,
cum o denumiþi  dumneavoastrã
�romanã�, au o vechime din
prima jumãtate a secolului I era
noastrã. Ori cu toþi ºtim, tot din
cãrþile de istorie, în acea perioadã
dacii stãpâneau aceste locuri. Cum
se potriveºte aceastã descoperire
cu afirmaþia dumneavoastrã, pe
care o mediatizaþi, cã �NU S-AU
GÃSIT VESTIGII DACICE�?

Adrian Gligor - Chiar sãptãmâna
trecutã doamna Cauuet a purtat  la
Bucureºti o discuþie pe aceastã temã.
ªi s-a pus problema cã în ciuda
faptului cã identificarea cu C 14 s-a

fãcut ºi a demonstrat aceastã
vechime, prezenþa dacilor nu a fost
confirmatã prin sãpãturã arheologicã,
iar concluzia acestei discuþii este
urmãtoarea, ºi fac aici o parantezã.
Prin C 14 identifici zona de moarte a
lucrului analizat. Deci, s-a demonstrat
practic momentul tãierii copacului
respectiv ºi nu momentul folosirii lui.
Trebuie sã mai spun cã pentru a avea
date foarte clare este nevoie sã se
obþinã mult mai multe eºantioane. Unul
singur nu este relevant. Eu personal
nu vãd vreo problemã, dacã s-ar gãsi
urme dacice în ºanþurile sãpate de
arheologi, unii chiar opozanþi ai
proiectului nostru, dar aceastã analizã,
deocamdatã, în opinia mea, nu este
clarã. Datarea C14 trebuie completatã
cu serii mai lungii, luate de pe
eºantioane corect prelevate ºi
corelaþionate cu datãrile cronologice
relative. Asta se cheamã o cercetare
arheologicã complexã, din care rezultã
concluzia de ordin istoric. În rest, este
vorba doar de ce ne place, sau se
potriveºte cu ceea ce ne place. Este
adevãrat cã arheologia este o ºtiinþã
umanã, bazatã pe experienþã,
comparaþie ºi nu în ultimul rând pe
simþãminte. De multe ori este suport
pentru doctrine ºi chiar decizii
politice. Personal, nu cred cã în
momentul de faþã avem dovezi solide,
palpabile în acest sens.

Rep. - O parte consistentã
dintre arheologi, unii care chiar au
lucrat acolo, susþin cã nu s-au
cãutat vestigii dacice, nu s-a dorit
asta, pentru cã dl. profesor Ioan
Piso de la Cluj, care a participat la
demararea cercetãrilor la Roºia, s-
a axat radical pe cercetarea
romanã ºi aºa s-a mers mai
departe. Altii vorbesc de ºanþuri
de apãrare preistorice, despre
datarea C 14 ca fiind relevantã ºi
chiar de menþionarea în plãcuþele
cerate a populaþiei bãºtinaºe
dacice.

Adrian Gligor - Intr-o cercetare
arheologicã, într-un perimetru destul

de larg cum este cazul la Roºia
Montanã, s-a pornit pentru început
de la puþinele date arheologice
cunoscute (nu mã refer la tãbliþele
cerate, ci la menþiuni directe despre
descoperiri arheologice de orice fel
din teren). Am fãcut parte din prima
echipã de identificare a acestora în
teren, împreunã cu alþi colegi de la
Muzeul din Alba Iulia ºi cu doi ghizi
locali (Dorin Tomuº ºi Ing. Aurel
Sântimbreanu) ce au lucrat impreunã
cu Dl. Wollmann, arheolog clujean
(emigrat in Germania), ce cunosc
realitãþile din teren. Pentru început s-
a marcat pe hartã ºi s-a identificat în
teren tot ceea ce putea prezenta vreun
interes arheologic. Au urmat apoi ani
intregi de cercetãri prin deschiderea
a peste 1000 de secþiuni arheologice.
In fiecare an, se delimita zona mare
ce urma sã fie cercetatã, apoi, se
delegau echipele de arheologi, care-
unde muncea. Atât! Dupã care,
fiecare echipã/arheolog decidea
singurã/singur unde iºi amplaseazã
ºanþurile arheologice. Fiecare
cercetãtor a beneficiat de autonomia
ºtiinþificã etic garantatã, astfel încât
dacã a dorit sã cerceteze o anumitã
zonã nu l-a oprit nimeni. Asta
bineînþeles, atât timp cât doreau sã
sape în zona impactatã de proiect.
Nici un investitor, indiferent cine ar
fi, nu cred cã doreºte sã plãteascã
pentru ca prestatorii contractului sã
lucreze, de exemplu, pe parcela
vecinului. Am avut cazuri de tipul
acesta, când unii arheologii ieºeau cu
sãpãturile din zona pe care o vom
impacta cu proiectul ºi atunci eram
obligaþi sã-i readucem în interiorul
acestuia. Acest lucru se intâmpla
datoritã faptului cã perimetrul este
mare ºi era destul de greu sã-þi dai
seama când ai cãlcat pe alãturi. Dar
nici în aceste cazuri nu a fost vorba
despre descoperiri diferite de cele
cunoscute.

Astfel cã, în momentul în care
alegi zona în care vrei sã sapi ºi
deschizi secþiunea, nici un arheolog
nu-ºi spune: în secþiunea asta o sã
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gãsesc romani, în asta illiri, în asta
daci, în asta morminte, iar în asta case
ºi viaducte. Pur ºi simplu deschizi o
secþiune, iar pãmântul îþi dã exact
ceea ce ascunde, nimic mai mult.

Existã refulãri umane, orgolii, iar
unii din pãcate nu le rezolvã personal
ci le aduc în aceastã zonã
profesionalã, de unde, apoi, rezultã
concluzii ce uneori sunt corecte, iar
alteori sunt false.

Cred sincer (ºi acest lucru poate
fi confirmat de orice coleg vertical,
care a lucrat la Roºia Montanã) cã
fiecare arheolog ºi-a amplasat ºanþul
acolo unde a dorit, rezultatele fiind
astfel condiþionate de
profesionalismul, flerul ºi nu în
ultimul rand, norocul fiecãruia.

Cunosc ceea ce numiþi �ºanþuri
preistorice� la Roºia Montanã. Le-am
vãzut în momentul cercetãrii lor .
Deci, exact aºa cum spun: în
momentul cercetãrii lor. Adicã vreau
sã spun cã acestea au fost cercetate,
vor fi publicate, deci nu vãd unde este
neînþelegerea sau problema. Este
exact aºa cum v-am spus, fiecare
arheolog a sãpat cum s-a priceput,
iar noi i-am susþinut material ºi
logistic. Restul a depins de ei.

Plãcuþele sunt publicate ºi traduse
integral în lucrarea ºtiinþificã

Inscripþile Daciei Romane (IDR),
deci, dacã sunt menþiuni directe
despre populaþie dacicã la Roºia
Montanã, gãsim acolo. Dar noi
discutãm despre evidenþele dacice de
aici, înaintea venirii romanilor �
acestea nu le-am gãsit noi. Sunt de
acord cã este foarte probabil ca
romanii sã-i fi folosit pe daci dupã
ocupare în activitãþile miniere. Cã
doar se ºtie cã romanii aveau o
politicã colonialã de integrare ºi
convieþuire cu populaþiile cucerite.

Rep.- Ce sã înþelegem din asta,
cã dintre arheologii care au lucrat
aici sunt unii care se manifestã
împotriva proiectului, sau este o
dovadã a neprofesionalismului lor?

Adrian Gligor -  Despre
profesionalismul colegilor nu o sã
spun decât cã unii sunt mai bine
pregãtiþi, iar alþii mai puþin, precum
în orice meserie, atât doar cã în
arheologie personalitatea ºi orgoliul
cred cã au o mai mare pondere.
Oricum, toþi suntem subiectivi. În
momentul de faþã, pot spune doar cã
este vorba de un stadiu naþional, un
standard de performanþã la care a
ajuns arheologia ca ºtiinþã în
România. Judecând în acest cadru,
cred cã la Roºia Montanã au fost cei

mai buni arheologi de teren (spun de
teren pentru cã pe cei de birou nu îi
iau în discuþie) pe care îi are România
în momentul de faþã. Ceea ce este de
subliniat ºi absolut incontestabil, de
cãtre orice persoanã cu mãsurã ºi  bun
simþ, este saltul calitativ, la nivel
naþional, ca meserie (arheologia) pe
care l-a impus acest proiect. Ne
apropiem cu paºi foarte repezi de
standarde europene, a cãror aplicare
apoi depinde de fiecare persoanã. La
Roºia Montanã s-au pus la dispoziþie
logisticã, metode ºi obiective identice
cu cele europene. În momentul în
care acestea vor deveni deprinderi
cotidiene, putem vorbi de un mare pas
înainte. Oricum, suntem pe drumul
cel bun ºi asta este foarte important.

Cât despre orientarea unor
arheologi faþã de proiectul minier, ce
sã spun?! Unii dintre ei chiar dacã au
lucrat în proiectul arheologic, de fapt
chiar din aceastã cauzã, au poziþii
divergente. Cum am mai spus, este
greu sã împaci pe toatã lumea, sunt
multe orgolii la mijloc. Din diverse
motive, unele persoane sunt frustrate
ºi atunci reacþioneazã dupã cum îi
duce mintea. Aici este din nou vorba
despre bun simþ ºi bineînþeles, despre
cum vãd diferite persoane
dezvoltarea, viitorul în general. Aºa
cã las la latitudinea dumneavoastrã

O groapă care ar putea înghiţi o
istorie întreagă

Adrian Gligor



25

DACIAmagazinnr. 29 februarie 2006

cmyk color

aceastã judecatã, mai ales cã pe unii
dintre contestatarii acestui proiect îi
cunoaºteþi personal.

Rep.- Dacã sunt pãreri ale unor
reputaþi arheologi cã existã o
tradiþie minerã dacicã în zonã ºi
cã implicit ar exista ºi un habitat
al  acestora se vor face demersuri
pentru reorientarea cerecetãrilor?

Adrian Gligor - Cu siguranþã cã
existã pãreri ale unor reputaþi
cercetãtori în ceea ce priveºte tradiþia
minierã dacicã la Roºia Montanã. În
momentul de faþã ne dãm seama pe
ce s-au bazat aceste opinii ºi despre
suportul lor în evidenþe arheologice,

peremtorii. Din pãcate, majoritatea
opiniilor au ca bazã de plecare doar
evidenþe romane (plãcuþele, altarele,
etc.) de la care s-a speculat apoi.
Acesta este realul stadiu al
cercetãrilor. Dacã vor apãrea date noi,
arheologice, cu siguranþã cã acestea
vor fi corect evaluate.

În ceea ce priveºte reorientarea
cercetãrilor, aici este o neînþelegere.
În toatã zona Roºiei Montane nu cred
cã este o parcelã de teren care sã nu
fi fost mãcar sondatã arheologic.
Deci, cantitativ judecând, nu avem
unde sã ne reorientãm. Calitativ
vorbind, a rãmas doar munca de
birou, interpretarea datelor culese ºi

publicarea, în afarã de cele 3 volume
deja publicate, a incã 7-8. Acestea
sunt în lucru, în diferite stadii ºi sunt
cartea de vizitã a fiecãrui cercetãtor.
Noi doar oferim sprijin logistic.

Oricum, cercetarea arheologicã la
Roºia Montanã va continua (a mai
rãmas necercetatã zona Orlea), iar pe
toatã durata de dezvoltare a
proiectului va fi o monitorizare
constantã, ce va permite intervenþii
punctuale, dacã va fi cazul.

CONCLUZII DINTR-O ALTÃ
PERSPECTIVÃ

Un interviu sincer, deschis,
presãrat bineînþeles ºi cu inerentele

driblinguri subiective, pe care orice
cercetãtor istoric, care se respectã,
este firesc sã le etaleze.

Aºa cum spunea interlocutorul
nostru, existã pãreri divergente chiar
ºi  în aceastã colectivitate ºtiinþificã a
arheologiei româneºti. Existã, pe lângã
profesionalismul incontestabil al unor
arheologi, orgolii ºi patimi.

Am asistat, fãrã voia mea, în urmã
cu doi ani, la o discuþie extrem de
aprinsã la vârfurile arheologiei
româneºti în prezenþa ministrului de
atunci al culturii, Rãsvan
Theodorescu.  I se reproºa
profesorului Ioan Piso, de cãtre un
director din Ministerul Culturii, cã el
este primul care ºi-a pus semnãtura
pe un act de descãrcare arheologicã,
la Roºia. Acelaºi professor, Ioan Piso,
care acum a devenit un vehement
contestatar al proiectului de la Roºia
Montanã. Se mai schimbã lumea. Nu-
i aºa ? Nu putem ºti însã cine a avut
dreptate atunci.  Discuþia la care au
participat ºi alþi reputaþi cercetãtori a
fost aprinsã, cu tonuri înalte ºi s-a
încheiat mediatã diplomatic de
ministru, nu înainte ca  profesorul
Alexandru Suceveanu sã-ºi fi etalat
cunoscutul repertoriu contestatar ºi
vehement, terminat cu trimiterea la
origini a incriminatului profesor Piso.

Am fãcut aceastã parantezã pentru
a înþelege mai bine cã demonstraþia
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în arheologie nu are un sens unic iar
adevãrul nu aparþine în totalitate unui
singur cercetãtor sau unei singure
echipe.  Revenind la Roºia Montanã
ºi la interviul de mai sus ºi aici se
ridicã niºte întrebãri.

Am vãzut  cã habitatul roman este
foarte slab reprezentat în descoperirile
de la Roºia. Necropolele, în schimb,
sunt o prezenþã consistentã. Este ºi
normal sã nu gãseºti vestigii dacice
într-una sau mai multe necropole
romane. Cam care este posibilitatea
ca o necropolã sã suprapunã spaþiul
ocupat anterior de o aºezare?  Existã
astfel de cazuri, morminte de
migratori între ruinele romane mai
târziu, dar acesta este un caz special.
Romanii în nici un caz nu îºi îngropau
morþii printre niºte ruine (ale dacilor)
pe care probabil cã le vedeau, le
cunoºteau. Morþii erau niºte zei
pentru romani ºi ca atare trebuia sã li
se acorde toatã cinstea. Deci nu în
necropolele romane ar trebui cãutate
urmele dacilor. Este mult mai probabil
ca aºezãrile dacilor, dacã au existat,
sã fie suprapuse de acelea romane,
sau sã fie în altã parte, de pildã atârnate
în munþii împãduriþi, unde nu s-a
cercetat. În nici un caz ele nu pot sã
fie suprapuse de necropole. Ca atare
tot habitatul, roman sau nu, este cheia,
habitat care din pãcate este încã o
necunoscutã. Existã multe
precedente în care exploatãri miniere
au aruncat istoria în necunoaºtere
veºnicã, fãrã sã-i pese cuiva. Ce mai
conteazã dacã de acum încolo se va
urma precedentul?

Unii cercetãtori considerã
descoperirea cercetãtoarei Beatrice
Cauuet ca fiind una de importanþã
majorã. Ea insãºi considerã tipul de
galerie pe profil trapezoidal de pe
Cârnic ca fiind unic în întregul sistem
minier roman, afirmând cã el poate fi
de tradiþie dacicã, anterior cuceririi
romane. Resturile de lemn, pe care
ea le-a datat, vin sã sprijine acestã
ipotezã. ªi chiar dacã la întrebarea
despre aceastã datare ni se rãspunde
cã ea nu este relevantã ºi cã s-a

demonstrat practic zona de moarte a
lemnului, a tãierii lui, nu ºi a folosirii
se poate afirma cã  într-adevãr, prin
datarea cu radio-carbon se poate
preciza anul (cu un anumit grad de
precizie) în care a fost tãiat copacul.
Dar cine taie un copac ºi îl lasã cel
puþin 50 de ani ca sã vinã altcineva
sã facã ceva din el ? Orice
construcþie minierã foloseºte lemn
proaspãt tãiat, care sã reziste mulþi
ani ºi nu lemn vechi, putred, poate,
dupã atâþia ani.

Unde or fi dacii, pe unde or sta
ascunse urmele lor? Greu de zis,  în
condiþiile în care nu ai sãpat tot.  Poate
cã or fi prin pãdurile seculare sau în
locurile ,,inaccesibile�, doar ºtim ce
spunea Florus cã �dacii erau aninaþi
de munþi�.

Existã promisiunea cã pe tot
parcursul exploatãrii supravegherea
arheologicã va funcþiona iar lucrãrile
vor fi stopate dacã vor ieºi la ivealã
noi dovezi ale existenþei antice pe
aceste locuri. Greu de crezut, dar nu
imposibil.

Oricum, dacã groapa proiectatã
pentru exploatare va fi realizatã, acolo
nu va mai rãmâne nimic de cercetat
ºi de aflat. ªi dacã aceste analize,
aceste dovezi, fie ele ºi firave, cum
le place unora sã spunã,  nu sunt clare,
dar existã suspiciuni, nu e normal sã
le verifici? Pentru cã ele sunt totuºi
niºte evidenþe.

Risipirea dubiilor în mod
sistematic, ºtiinþific ºi onest, ar fi mai
beneficã decât o disputã fãrã sfârºit.
În primul rând trebuie ca fiecare sã-
ºi rãspundã cinstit la propriile
întrebãri, fireºti în condiþiile în care
eºti cercetãtor, cu o conºtiinþã
profesionalã solidã.

NU TREBUIE CREATE
MONOPOLURI ARHEOLOGICE

LA ROªIA MONTANÃ
-Interviu cu DL. prof. dr. Horia

Ciugudean-
Reputatul cercetãtor dr. Horia

Ciugudean de la  Muzeul Unirii din
Alba Iulia a participat activ la lucrãrile

de cercetare la Roºia Montanã
situându-se pe o poziþie sensibil
diferitã de cea a colegilor sãi care au
contribuit la acþiunile de descãrcare
de sarcinã arheologicã a perimetrului
ce urmeazã a fi transformat în
exploatere minierã. Opiniile domniei
sale le reproducem în interviul
urmãtor.

Rep. -   Domnule profesor, am
aflat de o declaraþie a
dumneavoastrã în care spuneaþi cã
Burebista ºi Decebal au îmbogãþit
tezaurul Daciei cu aur din minele
de la Cârnic. Aceastã afirmaþie
contravine brutal cu ceea ce
afirmã reprezentanþii de la Roºia
Gold Corporation care susþin cã nu
s-au descoperit vestigii dacice în
toatã cercetarea din aceastã zonã.
Pe ce v-aþi bazat când aþi fãcut o
astfel de afirmaþie ?

Horia Ciugudean - Am fãcut
acestã afirmaþie în deplinã cunoºtinþã
de cauzã, plecând de la rezultatele
obþinute de la echipa de cercetãtori
francezi în cadrul programului de
cercetare susþinut de compania Roºia
Gold Corporation. Mai multe
eºantioane de lemn provenind din
zonele Cârnic ºi Orlea ce au fost
analizate cu metoda Carbon 14 au
oferit date care chiar cu marja de
eroare de 2 sigma (ceea ce reprezintã

Horia Ciugudean
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o marjã mai largã) se plaseazã mult
înaintea anului 106, deci a anului
cuceririi dacilor de cãtre romani. Prin
urmare este greu de crezut ca având
asemenea datãri sã nu poþi susþine
faptul cã aceste mine au fost
exploatate în perioada de maximã
înflorire a puterii dacice, respectiv în
perioada statalitaþii a regelui Burebista
ºi evident în final a regelui Decebal.

Nu doar datele publicate ne spun
acest lucru. În anul 2004 la sesiunea
de rapoarte arheologice organizatã la
Cluj de cãtre Ministerul Culturii
cercetãtoarea francezã Beatrice
Cauuet a venit cu noi datãri care din
pãcate nu sunt publicate negru pe alb,
dar le-a prezentat în faþa unei sãli pline
ºi conform acestor datãri vechimea
exploatãrilor aurifere ar urca deja spre
secolul VI � VII  înainte de Christos,
deci într-o perioadã în care sursele
istorice - respectiv Herodot- îi
pomenesc pe agatârºii cei iubitori de
aur în zona Transilvaniei. De altfel
dincolo de aceste datãri C 14, unele
publicate -  altele nepublicate (ºi nu
vreau sã fac vreun comentariu asupra
motivelor pentru care ele nu sunt
publicate), aceste date existã, sunt
reale ºi sunt acceptate unanim de
lumea ºtiinþificã din arheologia
europeanã. Aceastã metodã este una
care, atunci când oferã mai multe
datãri pentru un sit arheologic, este o
metodã pe deplin credibilã.

E necesar sã fim realiºti ºi sã
înþelegem ca nu trebuie sã ne
aºteptãm sã gãsim în aceste galerii
diverse vestigii de epocã dacicã. ªi
fac aici o parantezã spunând cã recent
am vizitat Muzeul mineritului de la
Boochum, cel mai mare ºi mai
complex din Europa, ºi am vãzut
acolo ce anume rãmânea de pe urma
minerilor care exploatau sarea la
Hallstadt. Ei bine, era vorba de
mãnunchiuri de surcele de lemn care
foloseau ca fãclii ºi care rãmâneau
prinse în sare. Devine astfel o
certitudine cã minerii nu coborau în
subteran cu vase de ceramicã sau cu
alte lucruri perisabile. ªi aici nu

trebuie sã ne aºteptãm sã gãsim în
subteran lucruri spectaculoase din
acest punct de vedere. Plus un alt
fenomen pe care îl remarca un coleg
de-al meu, faptul cã exploatãrile
ulterioare - la cele romane mã refer -
au acoperit cu cantitãþi mari de steril
anumite faze mai vechi ale mineritului
preroman, implicit a celui dacic.

Faptul cã la ora actualã, privind
asupra situaþiei generale a cercetãrilor
de minerit antic ºi preistoric în
Europa, constatãm cã în toate zonele
ocupate de celþi - care sunt oricum o
populaþie cu care dacii au avut
contacte intense, ºi asta o ºtim din
sursele istorice - existã dovezi certe
de exploatare inclusiv în subteran a
zãcãmintelor aurifere. ªi atunci
intervine o întrebare logicã... de ce
nu ar fi fãcut dacii aceastã exploatare?

Faptul cã aceste urme de
exploatare dacicã s-au aflat în bunã
parte în zonele superioare ale
filoanelor de aur, zone care au fost
exploatate iniþial dupã care exploatarea
a mers în profunzime vorbeºte de la
sine. Din acest punct de vedere este
destul de dificil a gãsi resturi databile,
altele decât cele de lemn din asemenea
zone. Aº vrea totuºi sã îmi pun
întrebarea de ce nu s-a cercetat mai
mult problema habitatului la Roºia
Montanã ºi mã refer aici nu neaparat
la habitatul dacic ci ºi la cel roman.
Pentru ca acest proiect considerat un
exemplu de cercetare ºocheazã orice
cercetãtor onest prin lipsa unor
cercetãri orientate spre zonele de
aºezãri ºi spre zonele de prelucrare a
minereului, respectiv spre ateliere. De
altfel cercetãtori cu experienþã în
domeniul istoriei mineritului s-au
exprimat ºi în scris la adresa acestei
lipse de profesionalism doveditã în
proiectul de cercetare de la Roºia
Montanã de cãtre cei care îl dirijeazã.

Rep. � Alãturi de lipsa
habitatului dacic ºi roman lipseºte
totuºi un element important în
aceste descoperiri ºi anume
sistemul de apãrare. Vorbim aici

totuºi de mine de aur, cea mai
preþioasã bogãþie a antichitãþii.

Horia Ciugudean - Acesta este
un alt aspect, acum cand ni se spune
cã munca de teren e pe sfârºite, cã
s-a rezolvat tot ce era de rezolvat în
teren ºi cã acum urmeazã doar faza
de prelucrare, faza de birou. Din nou
se impune o întrebare: tot acest
sistem amplu de minerit antic nu avea
nici un sistem propriu de apãrare?
Oare sã fi fost fortificaþia de la Abrud
de pe Cetãþuie singura fortificaþie din
toatã aceastã zonã a Munþilor
Apuseni? Ni se pare greu de crezut,
ba chiar absurd aº putea spune, pentru
cã la urma urmei era vorba de aur, ºi
aceasta când romanii erau
recunoscuþi prin meticulozitatea cu
care îºi protejau fiecare zonã
exploatatã sau locuitã cu un sistem
extrem de bine gândit ºi pus la punct.
Ei bine, pentru Roºia Montanã nici în
acest domeniu nu s-a fãcut ce trebuia
fãcut.

Rep. -  ªi totuºi insist sã vã
întreb, unde credeþi cã ar putea fi
gãsite urmele habitatului dacic?

Horia Ciugudean - Nu pot sã vin
cu afirmaþii din afarã. Sunt convins
însã, cã dintre colegii mai tineri, dintre
arheologii care au fost ºi au lucrat pe
teren, sunt destui care bãnuiesc sau
chiar ºtiu din anumite date pe care
le-au obþinut care sunt zonele de
locuire ºi zonele în care erau
amplasate fortificaþiile.

Ele trebuie cãutate nu în zona
joasã, ci pe zonele de relief mai
ridicate care permit o verificare ºi un
control al cãilor de comunicaþii. Aici
ajungem la un alt punct care a rãmas
suspendat, ºi anume cãile de
comunicaþii. În 2001, când îmi
parveneau încã informaþii în mod
direct de la Roºia Montanã, a fost
identificat un tronson din drumul
roman. Din pãcate aceastã
descoperire deosebit de importantã nu
a mai fost urmãritã ºi în alte zone
ulterior. Iatã deci încã o lacunã
importantã a cercetãrii de la Roºia.
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Rep. -  În opinia
dumneavoastrã, dupã ce s-au
cheltuit 9 milioane de dolari
pentru cercetare, pentru
desãrcarea de sarcinã arheologicã
a unei bune pãrþi din terenul de la
Roºia, cât ar mai trebui lucrat, cât
ar mai trebui sã se cheltuie pentru
ca istoria acestor locuri sã ni se
înfãþiºeze aºa cum este ea ºi nu
cum vor unii ?

Horia Ciugudean - Aº spune cã
nu e neapãrat nevoie sã fie cheltuiþi
încã 9 milioane de dolari, pentru cã
am impresia cã aceºti bani nu au fost
cheltuiþi în cel mai chibzuit  ºi ma
profesionist mod cu putinþã.

La o asemenea sumã întrebãri de
genul pe care le-aþi enunþat ºi le-am
enunþat anterior ar trebui sã-ºi fi gãsit

echipã de cercetare. Lucrurile sunt
mult prea importante pentru a crea
monopoluri arheologice pe care nu ni
le putem permite în astfel de
momente.

Rep. Ca o concluzie, în afarã
de problema istoricã ºi
arheologicã, aveþi ceva de reproºat
proiectului de la Roºia Montanã ?

Horia Ciugudean - Aº vrea ca
un lucru sã fie clar. Nu sunt împotriva
unei exploatãri miniere la Roºia
Montanã. Dar în nici un caz nu sunt
pentru o exploatare la scara ºi cu
metodele care se preconizeazã. Pentru
cã Roºia Montanã nu este o zonã
aflatã în mijlocul unui deºert, ea se
aflã într-o zonã locuitã, într-o zonã
cu un anumit sistem de existenþã al
comunitãþilor, ºi derularea proiectului
în forma propusã ar duce la
distrugerea completã a acestui sistem
aºa cum îl ºtim astãzi. Nemaivorbind
de un alt fapt, cã acesta ar fi începutul
unui alt lanþ de exploatãri  care ar
transforma o bunã parte din Apuseni
într-o zonã lipsitã de orice fel de
interes ulterior pentru turism sau orice
alt mod de exploatare durabilã.

ESTE CERT CÃ ROMANII AU
EXPLOATAT AURUL ÎN MINE-
LE DEJA DESCHISE DE DACI

-Interviu cu D-na
dr. Adriana Pescaru-

Arheolog ºi cercetãtor de referinþã
al istoriei daco-romane dr. Adriana
Pescaru este director al Muzeului
Civilizaþiei Dacice ºi Romane din
Deva.  Membru al Comisiei Naþionale
de Arheologie, a participat în calitate
de ºef de sector, împreunã cu o
echipã a muzeului,  la campaniile de
sãpãturi arheologice la Roºia Montanã.
Domnia sa a avut amabilitatea sã-ºi
exprime pãrerile legate de acest
subiect deosebit de sensibil.

Rep. Cum comentaþi
afirmaþiile celor de la Roºia Gold
Corporation cã nu s-au gãsit
vestigii dacice la Roºia Montanã ?

de mult rãspunsul. Însã consider cã
nu se poate ca dupã 6 ani un sit
arheologic de importanþa celui de la
Roºia sã fie rezolvat din punctul de
vedere al cercetãrii din teren. În opinia
mea cercetãrile sistematice trebuie sã
continue încã cel puþin pe o duratã
egalã cu cea pe care s-au desfãºurat
lucrãrile pânã în prezent, deci la un
orizont de 10-12 ani pentru a avea un
tablou complet a ceea ce a însemnat
Alburnus Major sau în general istoricul
exploatãrii aurului în aceastã zonã.
Tablou complet ar însemna în opinia
mea angrenarea în aceste lucrãri a
celor mai competenþi specialiºti din
þarã, dar ºi a unor specialiºti strãini
pentru ca nu este firesc ca monopolul
cercetãrii în subteran la Roºia
Montanã sã fie deþinut de o singurã
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Adriana Pescaru - Într-adevãr
descoperirile arheologice întreprinse
pânã în prezent la Roºia Montanã nu
demonstreazã existenþa vestigiilor din
perioada dacicã.  Dar este exclus ca
acestea sã nu existe în aceastã zonã,
având în vedere faptul cã exploatarea
romanã în ceea ce priveºte aurul a
continuat-o pe cea începutã de cãtre
daci. O dovadã este ºi numele de
origine tracã de pe una din stelele
funerare descoperite în necropola de

la Muncelu Brad, acolo unde au
existat exploatãri miniere de tipul celor
de la Roºia Montanã. Descoperirea
acestei necropole compusã din 125
de morminte de incinerare a fost
fãcutã în perioada 1976-1982 ºi
dovedeºte cã  întreaga colonizare
romanã nu s-a fãcut pe un teren
neînceput a fi exploatat. Populaþia
bãºtinaºã a fost cea care a început
toate aceste exploatãri, continuate de
administraþia romanã.

Este deci destul puþin probabil ca
romanii dupã cucerire sã se fi apucat
ºi sã caute sursele de minerit aurifer.
Ei au continuat în bunã parte pe cele
începute de daci.

Rep. - Credeþi în continuarea
lucrãrilor de cercetare la Roºia
Montanã pânã la elucidarea
acestei dileme a existenþei
populaþiei dacice în aceste locuri?

Adriana Pescaru -  Sigur cã ar
fi de preferat ca cercetarea sã fie
exhaustivã, dar fiind vorba de Roºia
Montanã ºi de un investitor privat
ceea ce se face în momentul de faþã

este pe suprafeþele pentru care se cere
descãrcare arheologicã acolo unde
efectiv se va exploata la suprafaþã.
Repet, ar fi bine ca sã fie cercetatã
întreaga zonã inclusiv în zonele mai
greu accesibile.

Rep.- Sunt locuri în care prac-
tic din punct de vedere arheologic
cercetarea pare încheiatã cu toate
cã se recunoaºte cã în halda de
steril nu s-a cercetat nimic.

Adriana Pescaru - Încã nu am
reuºit sa ajungem cu cercetarea în
halda de steril. Ceea ce s-a facut pânã
acum a fost pentru niºte edificii cu
caracter public, deci o serie de
construcþii ºi în majoritatea
terenurilor cu morminte aparþinãtoare
necropolelor pentru populaþia care s-
a ocupat cu aceastã exploatare a
aurului. Ca o concluzie ar trebui spus
cã romanii, odatã cu intenþia de
cucerire a Daciei, aveau o þintã precisã
în aceste ezploatãri aurifere ºi nu au
bâjbâit dupã zãcãmintele care au
îmbogãþit consistent visteria
imperiului.

Adriana Pescaru
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Rezumat Cap. IX, 1-2

§1. Din filosofia lui Samolse,
strãmoºii noºtri au fundamentat
principiile ºi chiar preceptele
dreptului ºi Justiþiei germane
foarte corect. Dar pentru a putea
fi observatã aceeaºi raþiune în
ambele cazuri, acelaºi adevãr,
aceeaºi lege care este preceptul
de drept ºi cu efect al respingerii
celui nejust, s-a recurs la definiþii
dupã modelul geometriilor: defin.
1. Cauza este acel ceva din care
se naºte ceva; 2. Cauza principalã
este cauza din care se nasc toate
celelalte; def. 3. Cauze secundare
sunt acele cauze a cãror origine
se aflã în cauza principalã ºi
depind de ea; def. 4. Orice
miºcare este izvor al acþiunii,
chiar ºi în cazul obicetelor
neînsufleþite, atâta vreme cât, în
diverse chipuri, prin calitãþile ºi
efectele lor, contribuie  hotãrâtor
la ideea de bine ºi frumos a celor
vii. Apoi trebuie sã fie cerut ceva,
ca sã se poatã da. 1. Orice este s-
a întâmplat dintr-o cauzã. 2. Nu
are loc progres la infinit.

§2. Atunci se ajunge la
principiile de drept, când cel care
a fost primul dintre toþi, acela
este Dumnezeu.

ZAMOLXIS PRIMUL LEGIUITOR AL GEÞILOR
CAROLUS LUNDIUS

De ce trebuie sã auzim de la Carolus Lundius
despre Zamolxis ca fiind cel care a dat lumii
primele legi scrise?De ce nici unul din istoricii
noºtrii nu-l pomeneºte? Oare de ce suedezii se
mândresc cu ce noi refuzãm sã ne
mândrim?Când oare istoria noastrã în loc sã
înceapã cu înfrângerea noastrã ,cu sfârºitul
nostru ca stat,cu înfrângerea lui Decebal,va
începe cu istoria Daciei ºi a regilor ei ?
Iatã de ce ne facem o datorie de onoare în a

publica în serial întregul volum ZAMOLXIS
PRIMUL LEGIUITOR AL GEÞILOR.
Prima ediþie a acestui volum sub titlul
Zamolxis Primus Getarum Legislator scrisã de
Carolus Lundius a apãrut în Suedia în anul
1687.Am gãsit-o rãtãcitã într-un anticariat din
Upsala-Suedia,de unde am cumpãrat-o la un
preþ mare,încredinþând-o spre traducere
doamnei Maria Criºan .

Dr. Napoleon Sãvescu

Aºa cum s-a arãtat, filosofia cea mai
veche este cea a lui Zamolxis ºi a
neamului nostru; din izvoarele ei s-au
iscat ºi principiile ºi preceptele juridice
ºi tot ele s-au revãrsat în for: ele sunt
exemple de nezdruncinat ale adevãrului.
Dar, aºa cum obiºnuiesc inginerii
geometri, noi facem progrese graþie
cunoºtinþelor strãmoºilor noºtri care au
fost buni navigatori mai înainte de toate;
aºadar, mai întâi vor fi elaborate
definiþiile ºi apoi postulatele, ca nici una
sã nu fie imediat eliminatã, prin care
sunt extrase apoi fãrã dubiu, mai lesne,
principiile genuine ºi, în final, urmeazã
perspectivele generale într-o înºiruire
neîntreruptã.  Def. 1. Cauza înseamnã
ceva de la care se porneºte.

2. Cauzã primarã este aceea din care
se nasc toate celelalte.

3. Cauze secundare sunt acele care
trimit la origine, la cauza primarã ºi, prin
urmare, depind de ea.

4. Orice miºcare este ºi izvor al
acþiunii, în cadrul cãreia se disting ºi
obiectele neînsufleþite, chiar ºi animalele
care, în diverse chipuri, participã la
calitãþile ºi operaþiunile oamenilor,
determinând ideea lor de bine ºi frumos.
Astfel, prin aceste premise nu
înseamnã deloc cã eu îmi iau ceea ce
vreau, ci numai ceea ce îmi este
îngãduit de cãtre toþi. Aºadar cer
dimpreunã cu strãmoºii noºtri ca sã fie
îngãduit:

1. Orice se întâmplã s-a iscat
dintr-o cauzã. Cãci dacã nu s-ar fi
ivit cauza, ar fi fost ºi acum acelaºi
lucru de mai înainte. Ceea ce este
socotit de cãtre toþi a fi absurd din
punct de vedere juridic, ºi pe bunã
dreptate.

2. Nu este îngãduit progresul la
infinit. De aceea orice raþiune de a
filosofa corect este sigur înlãturatã.
Aºadar, dupã ce a atins apogeul, va fi
oprit, deºi mintea, raþiunea lui, forþa,
întreaga-i putere ar putea sã
funcþioneze mai departe. De aceea
chiar ºi Cicero (De N. D., lib. III, p.
61 ºi urm.), dintre fleacurile naturii
pânã la cea mai înaltã prefecþiune a
ei, apãrã ceea ce urmeazã sã se nascã.
Adicã Principiile:

§2. Primul a fost Dumnezeu, cãci
el s-a nãscut înaintea tuturor. Zic
Dumnezeu a fost unul singur ºi
fãruritor al cerului ºi al pãmântului ºi
semãnãtor al tuturor lucrurilor,
sãditor ºi hrãnitor al tuturor: en to pan
EN, cãci ca unul care sare în ajutor,
stând la îndemâna oamenilor, din
ignoranþã, multe nume i s-au mai
adãugat. Sã socotim ºi disertaþiunea
lui Cotta ºi a lui Maximus din Tyr
(XXIII Gell., N. Att., lib. XI, c. 5;
Diog. Laert., In vit. Pyrrhon.; Sext.
Emp. Pyrrhon. Hyp. , l. I, Var. capt.
Lucian, In Anct. Vit.). Cei din tabãra
scepticilor, cu Pyrrhonii în frunte,
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susþineau cã atâta vreme cât nu poate
fi vãzut, nici auzit, nu existã; sigur
cã pentru filosofi este ruºine sã te
îndoieºti, de ce atunci nu s-ar îndoi
ºi cei care trãiesc la þarã. Cartesius
(Medit I cum objection variorum et
auct. Respons. Princ. Philos., p. I,
c. 1-13, p. 2 §1, la încep. ºi not. Ad
progr. A 1600, XLVII), demonstreazã
cã nu se pot îndoi toþi de existenþa lui
Dumnezeu, dar voi explica clar cum
stau lucrurile cu credinþa ºi cu
adevãrul ei, - greºelile tenebroase în
care unii înoatã, nu sunt altceva decât
rodul neºtiinþei. Aºa cã dacã sunt
concepute mai multe în sufletul lui
Dumnezeu, acestea toate pot fi egale
cu sine sau neegale. Cele egale sunt
atunci când numeroasele miºcãri ale
naturii nu se raporteazã la unul ºi
acelaºi principiu, care este în acelaºi
timp ºi infinit ºi primul pentru cã
convenindu-se, totuºi, sã devinã
ordinea naturalã a cauzelor, a avut
sorþi de izbândã. Apoi, se pune
problema dacã pãrþile componente ale
acestui univers au fost sau nu au fost
suficiente. Mai înainte va fi distrus
motivul concluzionãrii de polueian
(politeismul); dupã aceea, se va ridica
total puterea ºi natura divinã. Dacã
sunt inegale, se va reveni la ceea ce
s-a spus. Cãci natura divinã nu este
câtuºi de puþin imperfectã, nici chiar
atunci când s-a decis sã se
recunoascã absolutul din orice parte,
imperfectul aº zice, nu absolutul:
Cicero 20 (De Universitat., p.m. 196)
a unit aceste cuvinte, dându-le aceeaºi
semnificaþie, astfel încât autoritatea
unui cuvânt imperfect cu nici unul
dintre instauratorii mai recenþi ai limbii
latine nu va putea fi împiedicatã. Iatã-
l pe Plinius (Nat. Hist., lib. II, c. VII,
p.m. 12), în ce chip discutã despre
puterea divinã: �Grija principalã a
naturii imperfecte din om este ca
Dumnezeu sã nu fi cunoscut toate�.
Multe alte lucruri demne de a fi citite
sunt analizate detaliat pânã la finele
capitolului: cel care neagã existenþa
lui Dumnezeu este socotit a nu avea
o minte sãnãtoasã. Cãci avem de a
face cu o infinitate a ideii divine care

nici nu poate fi vãzutã cu ochii, nici
nu poate fi auzitã cu urechile ºi nici
nu poate fi perceputã cu vreunul din
simþuri, decât numai dacã, de cãtre
Dumnezeul infinit, poate fi imprimatã
fiinþelor finite ideea cã el existã cu
adevãrat. Aºa cum în afara acestor
cauze, apare motivul pentru care s-a
menþinut secole de-a rândul ºi vieþi
de oameni în ºir ideea strãveche de
Dumnezeu ºi comunã tuturor ºi nici
un neam nu a fost vreodatã în afara
legilor ºi moravurilor ºi nici nu s-a
pronunþat cã nu ar ºti de existenþa lui
Dumnezeu. Sã apelãm la Cicero (lib.
I, De legibus, p.m. 160), Seneca (Ep.
CXVII ) ºi Aristotel (t. I, Top. I ºi
IX) ºi din nou Cicero (lib. I, De N.D.,
p.m. 8). Acela care se îndoia de
existenþa lui Dumnezeu era supus
pedepsei ºi oprobiului public. ªi, deºi
acesta era privit ca un foarte mare
pãcat, lucru enunþat ºi de Cicero în
cartea a treia dedicatã filosofiei
cunoaºterii lui Dumnezeu (De N. D.,
lib. I, p.m. 8), prin cuvinte tulburã-
toare: �În mãsura în care i se atribuie
spiritului o întreagã divinitate, în
aceeaºi mãsurã lumea zice cã existã
Dumnezeu; în mãsura în care un altul
s-a aºezat în fruntea lumii, atribuindu-
ºi roluri prioritare, atunci acea persoanã
va primi din partea lumii, dreptul la
replicã, printr-o miºcare a maselor, ºi
va fi ameninþat cu moartea, atunci va

susþine cã existã Dumnezeu al Cerului;
neînþelegând cã cerul lumii este o parte
a lumii, prin care el însuºi, într-un alt
loc, l-a desemnat pe Dumnezeu�.
Trimit acum la alte lucruri pe care
lumea, de nevoie, le-a desemnat ca
fiind ilogice: astfel, mult mai corupt
decât magistrul sãu, a învãþat cã
Dumnezeu este acela, care prin libera
acþiune a sa asupra materiei, a creat
cerul ºi pãmânturile. De ce aº trece
cu vederea ºi celelalte, despre care
vorbeºte divinul Platon, cu o intuiþie
cu totul ieºitã din comun, ca ºi cum
ar fi un zeu al filosofilor. Sã nu vorbesc
nimic despre stoici ºi care prin
importanþa pe care o acordã forþei
destinului ºi inevitabilei legi a acestuia,
de fapt, micºoreazã rolul lui
Dumnezeu. Dar cum aceºtia sunt mai
puþin apþi, se înfundã tot mai adânc în
multe lucruri false ºi îºi aruncã unul
altuia insulte ºi totuºi ei sunt socotiþi a
fi cei care i-au smuls lui Epicur ramura
de palmier pe care el pe drept ºi pe
merit, deci, prin trudã, o câºtigase în
legãturã cu miºcarea atomilor, deci ca
rezultat al minþii lui iscusite ºi nu printr-
o judecatã mediocrã ºi trândãvie.
Opiniile acestora sunt redactate într-
un compendiu cuprins în cãrþile lui
Cicero, De natura Deorum ; tot aici
pot fi puse în evidenþã ºi unele concluzii
subtile ale altora.

�
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