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EDITORIAL

de Vladimir Brilinsky

CÂRCOTEALA DE PE URMÃ

Indiscutabil, faimoasa colivã de
la Orãºtie a fãcut sã curgã multã
cernealã prin gazetãria româneascã.
Cum era ºi normal, pãrerile s-au
împãrþit aproape frãþeºte între
prezentarea corectã a momentului  ºi
cârcoteala inerentã unui astfel de
eveniment pe care vrem, nu vrem,
trebuie sã recunoaºtem cã nu-l
întâlnim în fiecare zi. Cârcotelile, la
rândul lor, s-au împãrþit ºi ele în douã.
Tot frãþeºte. Unele spuse, pur ºi
simplu, de dragul de a nu fi de acord
cu ceilalþi, lucru normal într-o
democraþie jurnalisticã, iar altele
rãsãrite din imposibilitatea unora de
a pricepe semnificaþia realã a
momentului. Primul care a sãrit la
baionetã a fost simpaticul Mircea
Dinescu, cel care de 16 ani ºi mai
bine se tot face cã lucreazã. În stilu-
i caracteristic, vorbea despre colivã
ca un parastas fãcut în memoria lui
Decebal. Alþii puneau în balanþã
prezenþa preoþilor la un  moment ce
comemoreazã un pãgân, cum era
Decebal, lucru de altfel interzis de
Biserica Ortodoxã.

Pentru lãmurirea  celor care nu
au înþeles sau nu au vrut sã înþeleagã,
se cuvin câteva precizãri care ar putea
clarifica lucrurile.

În nici un comunicat de presã, în
nici o declaraþie a organizatorilor nu
s-a pronunþat cuvântul parastas, deci
folosirea acestui termen legat de
momentul de la Orãºtie este în cel
mai fericit caz, pentru cei care l-au
folosit, rãu intenþionatã.

Apoi trebuie sã se înþeleagã un
lucru. Coliva nu este apanajul
creºtinãtãþii. Este dovedit arheologic
faptul cã grâul nu era doar o mâncare
de bazã a lumii dacilor, ci ºi una
ritualicã. Prezenþa a sute de kilograme

Arheolog de ocazie, natura dezvăluie lucruri nebănuite. Grâu dacic la
rădăcina unui copac doborât de furtună

de grâu carbonizat în Incinta Sacrã
la Sarmisegetusa, acolo unde se
desfãºurau libaþiuni cu diferite
prilejuri, este grãitoare în acest sens.
Fructierele de la Sarmisegetusa erau
folosite - spun istoricii - tocmai pentru
a se mânca grâu la ocaziile respective.
Cã acea fierturã de grâu nu purta
numele de colivã ºi cã nu avea
bomboane colorate deasupra asta este
altceva. Este o certitudine însã cã
rãdãcinile solide ale colivei creºtine
se aflã în pãgânism.

Dacã aceastã colivã de la Orãºtie
a fost înfãptuitã de niºte oameni care
sunt creºtini, este absolut normal ca
un  preot sau, dupã dimensiunile
evenimentului, un sobor de preoþi, sã
binecuvânteze întreprinderea acestor
oameni. Orice creºtin adevãrat, înaite
de a se aºeza la masã, cere
binecuvântarea pentru bucatele de pe
masã ºi acest lucru l-au fãcut cei care
au hotãrât cã 1900 de ani scurºi de la

moartea lui Decebal meritã marcaþi
aºa cum se cuvine. În concluzie,
preoþii nu au oficiat un parastas, ci
au binecuvântat o întreprindere a unor
oameni care au convingerea cã spiritul
de sacrificiu al Regelui Decebal a
meritat o cinstire pe mãsurã.

P.S. Nu ºtim câte coincidenþe
trebuie sã se mai înfãptuiascã la
Sarmisegetusa Regia pentru a ne
lãmuri de sacralitatea acelui loc.
Ultima a avut loc exact în ziua de 1
iulie, când la Orãºtie se împãrþea
coliva lui Decebal. O furtunã rebelã
a scos din pãmânt câþiva copaci de
pe una din terasele Incintei Sacre.
Sub rãdãcinile unuia din ei, arheo-
logii au descoperit un depozit de grâu
de dimensiuni impresionante.
Coincidenþã sau speculaþie?

La aceastã întrebare va rãs-
punde, odatã ºi odatã, istoria.
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CIVILIZAÞII ANTICE ALE EUROPEI TEMPERATE
Ferencz Iosif Vasile

Civilizaþia dacicã, fãrã nici o îndoialã a fost una remarcabilã, ca dovadã este ºi interesul
deosebit care i-a fost acordat, de cãtre lumea ºtiinþificã ºi de cãtre publicul larg. Din pãcate ea
este cunoscutã astãzi mai ales datoritã descoperirilor arheologice, dar ºi în acest fel a putut fi
recuperat un mare volum de informaþii cu ajutorul cãrora este posibilã reconstituirea într-o mãsurã
oarecare, a vieþii comunitãþilor umane din acea perioadã.

O altã sursã de informaþii pentru înþelegerea vieþii unei populaþii este  datã de comparaþia cu
viaþa altor populaþii contemporane. Din acest motiv, credem cã este util sã prezentãm în paginile
acestei reviste, pe parcursul mai multor numere, una dintre civilizaþiile contemporane, cu care
dacii au intrat în contact în mai multe rânduri. Aºa cum reiese ºi din titlul acestui material, este
vorba despre celþi.

CELÞII (II)
 În numãrul anterior am prezentat unele aspecte ale

civilizaþiei celtice din Europa, în prima epocã a fierului.
În încheierea materialului remarcam cã la sfârºitul sec.
VI ºi mai ales în prima jumãtate a sec. V a.Chr.,
societatea celticã din zona nord-alpinã a fost bulversatã
de profunde transformãri. Acea �lume a prinþilor�, pe
care am încercat sã o descriem, s-a dezintegrat într-un
timp foarte scurt, pe parcursul doar a câtorva decenii.

Cauzele acestei transformãri îºi au originea în
modificãrile survenite în cadrul structurii comunitãþilor.
Puternicii aristocraþi ai secolului precedent au lãsat locul
unor �conduceri colective� reprezentate de rãzboinicii
diverselor grupuri tribale care se manifestau în alte
moduri decât �principii� anteriori. Este vorba, prin
urmare, de o adevãratã �revoluþie democraticã�.

Se naºte, astfel o altã lume, cãreia îi este specificã
un alt mod de trai, alte trãsãturi spirituale, sau altfel
spus, ia naºtere un nou ºi diferit  tip de civilizaþie. Urmele
materiale ale vieþii comunitãþilor omeneºti din zonele în
care autorii antici, începând din secolul al V-lea îi atestã
pe celþi, au fost descoperite de arheologi. Însã în spatele
aceloraºi tipuri de artefacte, uneori se ascund
reprezentanþi ai mai multor etnii. Din acest motiv,
cercetãtorii utilizeazã termenul de ,,culturã arheologicã�
pentru a desemna manifestãrile vieþii de zi cu zi, ale
unei populaþii, dintr-un anumit teritoriu, aºa cum se
reflectã prin descoperirile arheologice.

Savantul suedez Hans Hildebrandt, la sfârºitul
secolului al XIX-lea, pe baza cunoºtinþelor
acumulate pânã în acea perioadã, a împãrþit

,,epoca fierului�, adicã ultimul mileniu înaintea erei
creºtine, în douã etape. Prima, a numit-o, aºa cum
remarcam într-un numãr anterior al acestei reviste,
dupã numele unei staþiuni arheologice din Austria
- Hallstatt.

Tot cu aceeaºi ocazie, pentru a desemna
civilizaþia materialã a celþilor din cea de a doua
jumãtate a epocii a fierului, a propus termenul de
La Tène, dupã numele unei staþiuni situate la una
dintre extremitãþile Lacului Neuchâtel, din Elveþia
de astãzi. Tot în secolul al XIX-lea, francezul
Gabriel de Mortillet a încercat înlocuirea
termenului La Tène cu acela de perioadã galicã sau
marnianã, denumire care nu a reuºit sã se impunã.

Ulterior, termenii: hallstattian sau latènian au fost
folosiþi ºi pentru a desemna civilizaþia materialã a
altor populaþii din Europa temperatã. Însã utilizarea
lor în alte spaþii geografice decât cele locuite de
celþi este controversatã. Pãrerile sunt, deci,
împãrþite, spre exemplu, pentru ariile aflate astãzi
pe teritoriul României, s-a propus utilizarea
termenilor de Hallstatt românesc sau Hallstatt carpato-
danubian, dar sunt ºi alte pãreri care susþin teza
utilizãrii termenului de primã vârstã a fierului.

Noþiunea de civilizaþie La Tène
Pentru cea de a doua vârstã a fierului, tendinþa

actualã a istoriografiei este de a face cât mai clarã
distincþia dintre termenul de celþi, care se referã la
o apartenenþã etnicã, determinatã de limbã ºi acela
de latènian, care se refera la un anumit tip de cultura
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materiala chiar daca noþiunea de civilizaþie La Tène
a fost uneori utilizatã cu un sens mai larg decât
aceea de civilizaþie celticã.

Istoricii contemporani sunt de pãrere cã data de la
care se poate vorbi despre o identitate culturalã specificã
celþilor, poate fi fixatã în secolul al V-lea î. Chr., însã
celticitatea lingvisticã a populaþiilor care au adoptat
cultura materialã de tip La Tène nu este confirmatã
decât în zonele de contact cu civilizaþiile mediteraneene.
Ca atare, este acceptat faptul cã aria de rãspândire a
culturii latèniene include þi populaþii având un substrat
neceltic.

Naºterea unei noi lumi
Aºadar, în perioada situatã la sfârºitul secolului

al VI-lea ºi mai ales la sfârºitul secolului urmãtor,
au loc transformãri profunde ale societãþii celþilor
de la nord de Alpi, în urma cãrora acea ,,lume a
prinþilor� dispare, lãsând locul unor ,,conduceri
colective� la nivelul rãzboinicilor grupurilor tribale.
Aceste modificãri au avut urmãri ce au putut fi
sesizate pe cale arheologicã ºi se referã la dispariþia
marilor centre fortificate, aºezãrile rurale devenind

Colane din aur de la Erstfeld, Elveţia
(după Ruth şi Vincent Megaw)

principalul tip de habitat. Tot acum se remarcã
dispariþia mormintelor tumulare cu inventare
fastuoase, locul lor fiind luat de cimitirele plane
birituale, în care mobilierul funerar nu mai indicã
diferenþe sociale mari. Armele se regãsesc în
mormintele aristocraþiei rãzboinice, definind
îndeletnicirea aproape exclusivã a acesteia.

Comerþul realizat între zona transalpinã ºi lumea
mediteraneanã se re-orienteazã în sec. al V-lea, un rol
important în mijlocirea acestor relaþii fiind jucat de
centrele etrusce din nordul Italiei.

Pe plan economic, se constatã, cu predilecþie de la
jumãtatea secolului al V-lea generalizarea metalurgiei
fierului. În domeniul ornamentelor produselor
metalurgice ºi mai ales a acelora prezente pe obiecte
din bronz se observã apariþia unor motive noi a cãror
provenienþã trebuie cãutatã în mediul etrusc. Utilizarea
roþii olarului la producerea ceramicii se realizeazã pe
scarã largã, ducând la modificarea formelor vaselor ºi
la o producþie destinatã unei pieþe mai vaste.

Arta
Uniformitatea culturii celtice din secolul al V-

lea poate fi cel mai bine observatã în domeniul artei.
Acel Prim stil care caracterizeazã arta acestei

Coif din fier şi bronz aurit, descoprit la Agris, Franţa
(după Ruth şi Vincent Megaw).
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perioade, rezervat aristocraþiei are un caracter
,,internaþional�, chiar dacã se pot observa ºi aspecte
regionale. Trãsãturile prin care sunt definite
particularitãþile acestui prim stil, sunt sobrietatea,
realismul ºi tendinþele manieriste prin care sunt
interpretate în manierã celticã motive ornamentale
clasice ºi orientale.

***
Transformãrile ºi restructurãrile înregistrate la

începutul epocii La Tène, care au fost descrise anterior
au creat anumite tulburãri în cadrul comunitãþilor celtice,
la care se poate adãuga ºi o creºtere demograficã, pot
fi considerate cauze care au contribuit la declanºarea
migraþiilor, în secolul IV î. Chr. Zonele din care

Accesorii vestimentare cu ornamente zoomorfe specifice artei Primului stil
(după Ruth şi Vincent Megaw)

contingentele de celþi au pornit spre Italia ºi spre
þinuturile danubiene sunt situate astãzi pe teritoriul mai
multor state: Elveþia, Austria, Germania, Franþa.

Tradiþia istoricã înregistratã de Titus Livius,
consemneazã creºterea demograficã în rândul
biturigilor conduºi de regele Ambigatus, care gãseºte
soluþia rezolvãrii excedentului prin colonizarea altor
regiuni. Astfel, doi nepoþi ai sãi, vor conduce douã
contingente ce se vor îndrepta, unul spre sud, altul
spre est. Aceeaºi tradiþie este consemnatã ºi de
Trogus Pompeius.

Asupra deplasãrilor istorice ale celþilor, în cea de a
doua epocã a fierului, ne vom îndrepta atenþia în
numerele care vor urma.
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Încã de la începutul lor,
olimpiadele au constituit un prilej
pentru ca diferite popoare sau etnii
sã-ºi mãsoare forþele în încleºtãri
bãrbãteºti fãrã vãrsare de sânge.
Parafrazând proverbul �Când
muzele vorbesc, armele tac�, putem
sã trecem pe tãrâmul întrecerilor
sportive ºi sã privim încleºtãri
bãrbãteºti pline de vigoare ºi de
spectaculozitate care înlocuiesc
rivalitãþile armate sau cele
conjuncturale cu cele sportive.

Cu atât mai surprinzãtor poate fi
privitã o astfel de întrecere undeva,
prin locurile unde cu mii de ani în
urmã sãlãºluiau dacii, brav popor
antic, ºi care ºi-a transmis, din
generaþie în generaþie, spiritul curat
ºi bãrbãtesc, pânã în zilele noastre.
La poalele cetãþii dacice Piatra
Craivi, acolo unde unii susþin cã
Decebal ºi-ar fi aflat sfârºitul, în

O IDEE CARE POATE PRINDE CONTUR
Vladimir Brilinsky

satul Cricãu, un sat cu oameni de
ispravã ºi unde vinul bun este la el
acasã, a avut loc, în 24 iunie, prima
ediþie a �Festivalului Cetãþilor
Dacice�. În ultimul timp, nu a fost

greu de observat cã în judeþul Alba
bate un vânt binefãcãtor care umflã
pânzele dacilor ducându-i pe locul
meritat în istoria neamului nostru.
Muzeul Unirii  din Alba Iulia, cu un
director tânãr, inteligent, plin de
ambiþii, dar mai ales lipsit de
prejudecãþi ºi fundaþia
Sarmisegetusa, o adunare de
oameni inimoºi ºi cu dragoste de
ceea ce înseamnã istoria dacilor, ºi-
au dat mâna în iniþierea acestei
sãrbãtori. Alãturi de ei, s-au aflat
Consiliul Local ºi Primãria comunei
Cricãu, gazde fãrã reproº ale
manifestãrii ºi, peste toate acestea,
Consiliul Judeþean Alba, cu un
adevãrat cãpitan la timonã - l-am

numit pe Ion Dumitrel, un adevãrat
iubitor de istorie veche, de istorie a
dacilor, dispus sã facã acele sacrificii
pe care predecesorii sãi le-au
neglijat atâþia ani la rând. Dominat
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de un patriotism local evident ºi
deschis colaborãrii, timid la început,
dar deosebit de îndrãzneþ pe mãsurã
ce pãtrunde tot mai adânc în miezul
problemei dacice, Preºedintele
Consiliului Judeþean Alba se
dovedeºte a fi un adevãrat port-
drapel în bãtãlia pentru
redescoperirea istoriei pierdute.

Zece probe sportive au pus la
încercare forþa, inteligenþa,
mãiestria ºi chiar puterea de �a se
bate� cu vinul, câteva mii de oameni
veniþi de pe toate meleagurile Albei,
o organizare fãrã reproº, o vreme
care deopotrivã a þinut cu
organizatorii ºi cu spectatorii, toate

acestea au întregit un tablou al unei
manifestãri de þinut minte. ªi dacã
ne gândim cã astfel de oaze de
dacism se nasc ºi se dezvoltã pe
rând prin þarã, cu aceleaºi rãdãcini
în propãºirea istoriei dacilor, nu
vedem de ce aceste întreceri nu ar
cãpãta un caracter naþional cu
participanþi din toate centrele unde
inima dacilor nu a încetat sã batã.
De la Braºov la Hunedoara, de la
Alba la Timiº, din Maramureº la
Bucureºti se consumã energie, timp
ºi bani pentru a arãta ce au însemnat
dacii pentru istoria noastrã ºi nu
vedem de ce aceste energii nu ar
putea fi consumate în veritabile
olimpiade ale dacilor organizate pe
rând de fiecare din aceste centre.
Este aceasta o idee, care odatã
conturatã prin contribuþia tuturor
celor implicaþi, ar putea duce la
manifestãri cu adevãrat naþionale.

O datã cu festivalul de la Cricãu,
sãmânþa a fost sãditã. Rãmâne de
vãzut în ce fel de pãmânt a fost
sãditã ºi, mai ales, cine va culege
roadele.
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INTERVIU  CU  UN  DAC  ADEVÃRAT
L-am întâlnit pe dl. Ion Dumitrel, preºedintele Consiliului Judeþean Alba, la Festivalul Cetãþilor

Dacice de la Cricãu. A fost destul de greu de realizat aceastã întâlnire. Spre deosebire de predecesorii
sãi, obiºnuiþi cu suite de tot felul, cu panglici festiviste, cu discursuri pompoase, cu locul de onoare
ocupat în faþa tuturor ºi, dacã se putea, chiar izolat festiv de �gloatã�, pe Ion Dumitrel l-am gãsit cu
greu prin mulþime. În cãldura toridã a unei zile fierbinþi de iunie, printre copii ºi bãtrâni, printre
curioºi de tot felul, modest, discret, deloc afectat, preºedintele Consiliului judeþean Alba a acceptat o
discuþie despre daci cu o naturaleþe remarcabilã. Am avut strania senzaþie cã ne cunoaºtem de 1900
de ani ºi mai bine.

Rep.: De ce dacii ºi nu romanii, aici, în judeþul Alba?

ION DUMITREL:  Pentru simplul fapt cã aici ne
aflãm în preajma cetãþilor dacice de la Cugir, Cãpâlna
ºi cea de la Piatra Craivei, aici unde totul respirã a
istorie dacicã. Acþiunile noastre de promovare a istoriei
dacice ºi a acestor locuri  au o dublã semnificaþie. În
primul rând, punerea în valoare din punct de vedere
turistic a întregii zone prin exploatarea acestei moºteniri
pe care o avem de la strãmoºii noºtri ºi, în al doilea
rând, dorim sã amintim unora care au uitat sau altora
care nu ºtiu cã  istoria noastrã începe cu dacii ºi cu toþii
trebuie sã fim conºtienþi de acest lucru. Nu în ultimul
rând, prin manifestarea de astãzi, dorim sã transmitem
un mesaj tuturor românilor ºi tuturor localitãþilor care
au în zona lor cetãþi dacice.Un mesaj de unire în spirit
dacic prin care îndemnãm la organizarea la nivel naþional
a unor astfel de manifestãri. Am costatat cu dezamãgire
cã mulþi dintre concetãþenii noºtri ºi-au uitat sau ºi-au
neglijat aceste origini dacice ºi de aceea dorim sã
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promovãm astfel de acþiuni. Revenind la capitolul turism,
de acum un an am început sã lucrãm la punerea în
valoare a acestor cetãþi prin marcarea lor ºi prin
elaborarea unui plan de mãsuri de conservare, de
protejare ºi chiar de restaurare, un plan care nu va
rãmâne doar pe hârtie, cum s-a fãcut pânã acum, ci
unul care prinde viaþã. Chiar anul acesta am alocat sume
importante pentru dezvoltarea cercetãrii la Piatra
Craivei iar la Cãpâlna s-au întreprins lucrãri de
ecologizare a zonei.

Rep.: Care sunt resorturile care vã împing sã
investiþi pentru daci ºi cam cât veþi investi pe perioada
mandatului dumneavoastrã ?

ION DUMITREL:  Existã alãturi de noi foarte mulþi
oameni pasionaþi de istoria dacilor, unii mai în vârstã,
alþii mai tineri, cu toþii având iniþiative care de care mai
îndrãzneþe ºi mai viabile. Prin activitãþile lor, au
demonstrat seriozitate ºi dãruire ºi nu mã feresc sã spun
cã m-au cam contaminat cu acest entuziasm. Am þinut
cont ºi vom þine în continuare de pãrerile ºi iniþiativele
lor pe care le vom sprijini. Vom investi atât cât este
nevoie pentru ca aceste cetãþi sã fie puse în valoare.
Este aceasta - dacã vreþi - o valoare inestimabilã care,
gestionatã la potenþialul real, poate aduce numai
beneficii, atât în plan turistic cât ºi istoric. ªi ca sã vã

satisfac parþial curiozitataea pentru suma care va fi
investitã, sã ºtiþi cã nu vor fi bani deloc puþini în aceastã
acþiune.

Rep.:  Aceeaºi pasiune o manifestaþi ºi pentru
istoria romanã ?

ION DUMITREL:  De istoria romanã s-au ocupat
alþii înaintea noastrã, în cercetãri ample ºi laborioase.
Noi ne ocupãm acum de ce nu s-au ocupat alþii, fiind
conºtienþi de decalajul existent între cercetarea romanã
ºi cea dacicã. Cercetarea ºi valorificarea dacicã a fost
una precarã ºi vrem sã o aducem la un nivel cât mai
apropiat de normalitate. Asta nu înseamnã cã dacã
vom întâlni în cercetãrile ce se vor întreprinde vestigii
romane, le vom da la o parte. Ele fac parte din istoria
noastrã ºi trebuie tratate ca atare. Spun doar cã
prioritatea noastrã la aceastã orã sunt dacii ºi istoria
lor pe nedrept neglijatã atâta timp. Dar, în tot ceea ce
vom face de acum încolo, trebuie sã fim convinºi cã
ce vom  lãsa în urma noastrã va fi de folos generaþiilor
urmãtoare ºi niciodatã nu ne va fi ruºine de ce am
realizat în acest domeniu.

Interviu consemnat
de Vladimir Brilinsky

Ziar de informaþie, evenimente,
anchete, sport,

mare ºi micã publicitate
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Departe de a fi un simplu însemn
militar, chiar dacã funcþia militarã este
prevalentã ºi constituie forma
principalã de manifestare, drapelul
dacilor este, în fapt, mult mai mult
decât ceea ce se vede (ºi de regulã
nu se înþelege în întregime), existenþa
lui constituind etapa finalã a unui
proces evolutiv îndelung de
cristalizare a identitãþii etnice a
dacilor. Întocmai ca ºi limba, religia
ºi multe alte fenomene care îi
definesc pe daci, drapelul � instituþie
fundamentalã a regatului dacilor, face
obiectul unei evoluþii nu numai
îndelungi, dar în final, ºi cu un efect
unificator singular în lumea anticã.
Aceasta revine la a spune cã oriunde
vorbim despre un regat dacic sau
despre un grup mai mare sau mai mic
de rãzboinici daci, vorbim despre
însoþitorul lor inevitabil drapelul cu
cap de lup ºi trup de ºarpe, la al cãrui
picioare dacii mor fericiþii aºa cum
azi, noi urmaºii lor nu concepem sã
murim decât la picioarele crucii.

Funcþia militarã a drapelului
constituie, de fapt, afirmaþia ultimã
ºi cea mai hotãrâtã a identitãþii
naþionale a acestui brav popor din
care noi nevrednicii avem nemeritata
cinste de a ne trage. Trebuie sã
observãm cã acest drapel capul de
lup urlãtor ºi cu trup de ºarpe este
extrem de particular în condiþiunile
unei comparaþii, chiar ºi sumare, cu
semnele romane omoloage � vexiliile.
Acestea erau în mod strict drapelul
de luptã ºi individualizau prin imagini
proprii diferite unitãþi de luptã.
Despre un drapel unic al Romei nu
se poate vorbi aºa cum se poate vorbi
despre cel al Daciei. Drapelul de luptã
al armatei dacilor, era, de fapt,
drapelul regatului dac ºi reprezenta

dr. Mihai Zamfir

CAPUL DE LUP - STINDARD AL DACILOR

sufletul sfânt al poporului daco-get.
Chiar ºi dupã aºa zisa cucerire a
Daciei, unitãþile militare ale Romei în
care luptau dacii, mergeau la luptã sub
acelaºi drapel prin care luptãtorii îºi

afirmau identitatea de neam fãrã ca
Roman sã fi avut puterea de a
interzice acest simbol ce corespundea
unei realitãþi istorice pe car nu o
putuse elimina pe câmpul de luptã �
regatul Daciei. Luptând, ei (dacii)
refuzau sã moarã altfel decât sub

drapelul neamului lor, adicã, în acest
fel ei mureau ca daci, aºa cum azi
românul moare cu preot ºi cruce de
cap.

De asemenea situaþia ilustreazã

sentimentul necondiþional al
apartenenþei lor la neam ºi constituie
un fenomen cu rãdãcini mult prea
adânci în sufletul poporului dac pentru
a ne interzice tratarea drapelului drept
o creaþie estetico-militarã ad-hoc,
improvizatã în timpul lui Burebista ºi
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Decebal. Existã în mod cert un
chimerism vexiliar specific dacilor
care a produs acest rezultat atât de
specific � ºarpele cu cap de lup. În
acest sens o referire la glykon, ar
putea fi un moment semnificativ, cele
douã imagini care au în comun
elementul serpentiform (corpul)
plasând cele douã structuri la
extremitãþile definitorii ale cadrului
pastoral al vieþii dacilor: lupul ºi oaia
(NU capra). Adoptarea târzie a
simbolului glykonului de cãtre greci,
adicã tocmai în sec.II.d.H., atunci
când constituirea panthenului lor se
consumase, este o dovadã a faptului
cã ne aflãm în faþa unui împrumut,
asupra originii cãruia nu prea are sens
sã spunem prea multe. Evidenþele nu
necesitã nici demonstraþii nici
comentarii. Chiar ºi considerat ca
ipostazã a lui Asklepios, aceasta preia
glykonul de la Apolo zeul tracic
(hiperboreean) despre care de
asemenea nu prea are sens sã zicem
prea multe odatã ce-i cunoaºtem
pantheonul de origine. Poate cã n-ar
fi chiar lipsit de sens dacã ne-am opri
o clipã la faptul cã Apolo, ca fiu al
lupoaicei Latona, era el însuºi, pe cale
de consecinþã, tot un lup, dar care
printr-un act ritualic de transfer
iniþiatic de suflet ºi identitate ucide
ºarpele, care din acel moment îi
devine a doua naturã ºi simbol ºi face
obiect de veneraþie în templele sale,
astfel încât Apolo apare ca zeul
urano-chtonian lupul-ºarpe. Dupã
cum se vede originile acestei imagini-
concept sunt destul de adânci în
conºtiinþa dacilor.

Referindu-ne la axa pastoralã
oaie-lup, este evident cã aceasta din
urmã este manifestarea dacicã, de
rãzboi, prin care se impune
agresorului respectul, motivul din
care lupul ajunge ca emblemã
naþionalã imaginea prevalentã în
raport cu manifestarea paºnicã (oaia).
Un simbol de asemenea mãreþie ºi
putere, prin care se materializeazã
însuºi sufletul acestui popor, era unul
sfânt, ceea ce ne sugereazã

presupunerea cã el (steagul) fãcea
obiectul uni tratament plin de
veneraþie, de care, cu mare
probabilitate casta preoþeascã nu era
strãinã. Personal, am convingerea cã
acest drapel era pãstrat, într-un
sanctuar, unde, într-o dava proprie,
o gardã militarã de elitã ºi un corp
special de preoþi îl vegheau cu
veneraþia cuvenitã. De altfel, din
punctul de vedere identitar credem cã
fabula lui Scorilio este argumentul cel
mai elocvent: Într-o arenã sunt aduºi
câþiva cãþei flãmânzi, cãrora li se
aruncã ceva de mâncare. Imediat
aceºtia se încaierã pentru mâncare.
Ca niºte romani zice Scorilio. Când
încãierarea este în toi, Scorilio
împinge în arenã un pui de lup, care,
dupã obiceiul neamului sãu merge
drept spre hranã sfâºiind totul în
drumul sãu. Cãþeii care pânã atunci
se bãteau sar asupra lui uitându-ºi
cearta. Scorilio le spune dacilor
arãtând spre cãþei: aceºtia sunt
romanii. Eu vã întreb pe
dumneavoastrã: lupii cine sunt (em)?
ªi îmi permit încã o singurã
observaþie. Câinele se trage din lup.
Romanii (câinii din fabula lui Scorilio)
din cine se trag?

Noi lupii (dacii) ne putem trage
din câini, sau nu cumva timpul curge
de obicei dinspre trecut spre viitor?

Desigur simbolistica însemnelor
dacilor meritã mult mai mult decât
bietele mele cuvinte care sunt un
strigãt de luare aminte. Aceasta cu
atât mai mult cu cât abudenþa urmelor
este impresionatã. Astfel în heraldica
albanezã, blazonul regelui Blasha al-
IV-lea, la 1835, era un cap de lup cu
limba trifidã, sau mai precis un lup
cu un trident în chip de limbã.

Motivul pentru care la albanezi se
menþine simbolul iar la români nu, este
unul ºi acelaºi: religia.

Apariþia acestui însemn militar
naþional este consecinþa unui proces
mai complex în cursul cãruia a avut
loc o decantare de simboluri si o
redistribuire de funcþiuni rituale ale
acestora. Considerarea problemei din

perspectiva foneticã ne obligã prin
comparaþie cu fenomene lupa
capitolinã ºi hirpiinii, la constatarea
cã totemismul dacic vexiliar este unul
centripet în totalã opoziþie cu cel
roman, etrusc etc. În afara chestiunii
chimerismului vexiliar al drapelului
dacic se impune observaþia cã acesta
(drapelul) avea în afara funcþiunii
imagistice, de materializare vizualã a
simbolului, ºi o funcþiune acusticã
exprimatã prin emisiunea sonorã �
urletul fiarei care se aruncã în luptã.

În privinþa acestei funcþiuni atât
de neobiºnuitã, pe care o constatãm
unicã la un steag de luptã în antichitate
credem cã s-ar impune observaþia cã
explicaþia ar trebui cãutatã în condiþiile
specifice de viaþã ale dacilor.

În aceastã direcþie are sens logic
sã considerãm urmãtoarea realitate
istoricã. În timpul luptelor dacii
foloseau un bucium specific numit
carnyx. Acesta avea pavilionul în
formã de bot de fiarã, aceastã parte
metalicã fiind turnatã în bronz sau în
fier. Trecând peste faptul cã piesa
constituie o manifestare de valoare
artisticã certã ºi cã realizarea ei prin
turnare (dar implicând ºi alte etape
de prelucrare) demonstreazã practici
metalurgice superioare pentru cele
douã vârste istorice (bronz ºi de fier),
este necesar sã subliniem cã faptul
trimite la o anume diversitate
tipologicã, în sensul cã botul de animal
putea fi de: urs, lup, mistreþ, râs, bour
etc. Ori în aceastã situaþie este mult
mai mult decât posibil ca respectivele
carnyxuri sã fi reprodus vocile
fiarelor din al cãror bot metalic
erupeau sunetele acestor goarne
militare. Astfel ele strigau cu glasul
lupului, mistreþului, cerbului etc., ceea
ce ne face sã credem cã ºi steagul
dacilor avea, în mod logic, glasul
lupului. Nu este exclus cã în interior
(în gâtlejul capului de lup al drapelului)
sã fi existat ºi o micã incintã de
rezonanþa de felul oalei folosite de
vânãtorii de lupi la vânãtoare, parte
flexibilã a corpului de ºarpe având
funcþia de modulare a sunetului. Este
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interesant sã observam faptul ca pânã
în ziua de azi unui comandat militar i
se cer în primul rând douã calitãþi:
statura (adicã atitudinea, postura
marþialã impresionantã) ºi comanda
(adicã vocea puternicã, hotãrâtã ºi
poruncitoare). Aceste trãsãturi le
gãsim din plin la steagul dacilor ale
cãrui funcþiuni (imaginisticã ºi
austicã) fãceau din el conducãtorul
ideal care prin strigãtul sãu chema la
luptã. Era suficient un vânt cât de slab
sau chiar numai deplasarea cu
oarecare vitezã a drapelului pentru ca
teribilul strigãt de luptã sã erupã din
botul lupului furios chemând moartea
care aduce victoria celor care
supravieþuiau luptei. Sensul existenþial
pe care îl are un asemenea sunet nu
putea fi fundamental decât unui neam
de pãstori care din bucium fãceau
carnyx iar din carnyx acest minunat
drapel strigãtor care convertea
suflarea vântului în glasul fiarei nobile
cu care acest neam brav se identifica.

De oriunde putea fi ºtearsã
aceastã chemare a strãbunilor lupi dar
nu din sufletul poporului de pãstori,
care, în ceea ce pe drept am putea
numi epopee naþionalã (ne referim la
Mioriþa) pãstreazã peste milenii
imaginea simbolicã a vântului când
trece prin buciumul pus la capul
viitorului mort. În toate variantele
Mioriþei ciobanul cere oii nãzdrãvane
sã fie înmormântat având la picioare
lancea iar la cap buciumul pentru ca:
�vântul când va bate/ prin el a
strãbate�, ca prin �.

Atragem atenþia cã practic în nici
o variantã a baladei ciobanul nu cere
cruce la cap, ceea ce plaseazã balada
înainte de creºtinism atunci când
sufletul dacilor (chiar ungureni,
vrânceni sau moldoveni) încã era legat
explicit de practicile tradiþionale ale
cultului morþii sub drapelul urlãtor.
Ciobanul militar (posesorul lancii)
dorea sã moarã însoþit de elementul
etern al steagului urlãtor buciumul sau
cavalul, aºezat la cap.

Sã mai cãutãm altundeva tradiþia
înmormântãrii sub drapel?

Dacã în privinþa momentului
apariþiei acestui drapel nu ne putem
pronunþa aºa cum ºi în privinþa
momentului apariþiei unei limbi este
greu sã existe datãri precise, în
schimb în privinþa ieºirii sale din istorie
(în sensul de folosire ca drapel al
Daciei) ne putem pronunþa destul de
corect datoritã Codexului Rohonczi
� operã fundamentalã pentru istoria
noastrã naþionalã, a cãrei cunoaºtere
o datorãm doamnei profesor Viorica
Enãchine emitent lingvist, arheolog ºi
etnolog. Conform acestor date (ale
Codexului), la aceastã datã, sec.XI
d.H. minunatul drapel nu mai apare
deºi regatul Daciei exista, avea o
armatã proprie iar aceasta avea o
structurã ºi o organizare prin care
putea rivaliza cu orice armatã
modernã actualã. Cauza abandonãrii
drapelului este religioasã deoarece
acest regat medieval al Daciei este
unul creºtin ortodox în care
simbolurile drapelului lupului ºi
ºarpele nu-ºi mai gãseau locul cãci
draca, adicã ºarpele în limba dacilor,
devine dracul, adicã diavolul, în
temeiul cliºeului biblic al ºarpelui
ispititor, pe care numeroasa preoþime
a dacilor � blaki îl condamnã ca
simbol al rãului. Singur cã
demonizarea ºarpelui nu l-a putut
smulge definitiv din sufletul dacilor,
cãci ºi azi în afarã de ºarpele
(ocrotitorul) casei, acesta (ºarpele)
continuã sã fie simbolul înþelepciunii
ca atribut masculin ºi al frumuseþii
ca atribut feminin. ªi astãzi în
anumite medii rurale la vederea unei
fete frumoase privitorul întreabã
admirativ folosind formula clasicã:
Cine este ºerpoaica aceasta? Dincolo
de faptul asocierii acestei expresii �
imagine cu cea din antichitatea indianã
a naginelor femeile � ºarpe, trebuie
sã avem în vedere folosirea
termenului ºerpoaicã, dovadã a
eliminãrii definitive a sensului de ºarpe
din sfera noþiunii de draca � dracul.

Sã nu uitãm practica ºarpelui de
cearã, a cãrei semnificaþie nu poate
fi alta decât una ritualicã. În fine

multe, foarte multe lucruri interesante
s-ar putea aflã dintr-o analizã ceva mai
atentã a unora dintre ritualurile paralele
celor ortodoxe dar necondamnate de
cãtre dogmã care le admite ca
necontravenindu-l. Dacã ºarpele a
avut parte de acest tratament, în
schimb lupul, mult prea legat de
identitatea dacilor ºi neavând neºansa
de a se afla în calea unei imagini
fundamentale pentru creºtinism
precum ispitirea Evei, are parte de un
tratament religios ceva mai blând, în
sensul cã el (lupul) chiar are parte de
un patronaj creºtin prestigios. Ceva
mai mult, nu unul ci doi dintre sfinþii
pãrinþi ai bisericii creºtine sunt patroni
ai lupului la creºtinii ortodoxi români.
Este vorba despre sfinþii apostoli
Andrei ºi Petru, protectori ai lupului
ºi prin el al întregului nostru neam de
lupi. � ªi sã nu uitãm faptul cu valoare
de simbol al descoperii la Niculiþel a
capului de lup de ceramicã. De fapt,
religiei creºtine, chiar dacã ºi-ar fi
propus, i-ar fi fost imposibil sã scoatã
din conºtiinþa dacilor tocmai animalul
care simbolizeazã însãºi naþiunea
dacilor. Aceºtia transmit românilor
pentru lup imaginea prãdãtorului
suprem elementul fundamental, de
referinþã, în expresii populare de tipul:
ºtiuca � lupul bãlþilor, uliul � lupul
pãsãrilor, în care lupul are nu doar
valoare superlativã de element
fundamental de referinþã dar ºi una
de captator al simpatiei celui care
foloseºte expresia. Chiar ºi în
proverbele care se doresc denigrative,
cum ar fi: �lupu-ºi schimbã pãrul/
(nãpârlind la fel ca ºarpele) dar
nãravul ba�, surprindem admiraþia
pentru tenacitatea formidabilã a celui
care nefiind niciodatã urmãrit ºi deci
obligat sã-ºi întoarcã în mod fricos
capul, are gâtul þeapãn al urmãritorului
care priveºte numai înainte cãtre
pradã.

Nici nu putea fi altfel dacã þinem
cont de faptul cã acest simbol
includea determinanþi religioºi, militari
ºi naþionali care i-au însoþit pe daci
de la chiar clipele intrãrii lor în istorie.
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Aceastã prezentare este bazatã pe douã lucrãri de
importanþã deosebitã care trateazã  sfârºitul lui Decebal.
Este vorba despre lucrãrile ºi studiile profesorilor doctori
Von E. Petersen (prezentatã mai târziu într-un articol
de cãtre Prof. Dr. H. F. Pelham) în 1908 � Leipzig,
Traianus Dakische Kriege ºi a lui Michael Speidel, 1965
� University of Hawaii, The Captor of Decebalus � a
new inscription from Philippi.

Dr. Peterson abordeazã subiectul  din punct de
vedere arheologic ºi anunþã cã îºi ia iniþiativa de a
corecta greºelile ºi neglijenþele în care au fost induºi
istoricii în ceea ce priveºte interpretarea Columnei lui
Traian. Prezentate într-un volum de 150 de pagini,
explicaþiile sunt extrem de revelatoare. Fãrã sã intru în
detalii, o sã mã refer aici numai la faza amintitã mai
sus. Dr. Peterson îºi exprimã gratitudinea faþã de
Cichorius, cel care a reprodus cu foarte multã atenþie
reliefurile de pe columnã. Este ºtiut cã reliefurile de pe
Columna lui Traian sunt destul de neclare, în comparaþie,
de exemplu, cu columna lui Marcus Aurelius. Construitã

DECEBAL ªI INSCRIPÞIA DE LA PHILIPPI
Prof. Doina Mureºan

sub direcþiile lui Apolodor din Damasc, este completatã
de artiºti necunoscuþi cel puþin pînã acum. Istoricul
demonstreazã cã reliefurile nu aratã numai scene de
rãzboi, dar ºi alte evenimente care s-au petrecut.
Totodatã, demonstreazã cã aceste evenimente sunt din
când în când întrerupte neaºteptat, fãrã explicaþii, ºi cã
în ceea ce priveºte cel de-al doilea rãzboi, interpretarea
se concentreazã aproape în intregime la primele faze.
Dr. Peterson aminteºte chiar de la început cã este
important sã se pecizeze descrierea lui Dio Cassius,
t°s xÅraû t°s ¥alvkuÛaw �post°nai, prin care Dio
precizeazã cã se referã la « teritoriile cucerite de
Decebal » ºi nu la cele capturate de romani. În secvenþa
de evenimente, episodul care precede venirea  lui Traian
pe câmpul de luptã este eliminat, adicã reliefurile se
opresc la classiari care aparþineau flotilei de la Dunãre
(relieful. 92). Aceºtia dispar, ca sã aparã din nou în
relieful 97. Aici, Decebal este prezent ºi romanii sunt
presaþi teribil de atacul dacilor care se luptau pentru
menþinerea poziþiei de la pod, chiar înainte de venirea
lui Traian. Un alt element pe care Dr. Petersen îl pune
în evidenþã este cã Decebal s-a sinucis înainte de a fi
capturat ºi cã scena nr. 145 este revelatoare,
prezentându-l pe Decebal împlântându-ºi pumnalul în
piept. Acest argument este, de asemenea, demonstrat
în inscripþia descoperitã la Philippi.

O masivã piatrã funerarã a venit la luminã în 1965
în câmpiile de la Grammeni, un sat lângã anticul Philippi,
în Macedonia. Aceastã inscripþie în limba latinã aduce
informaþii mai detaliate despre cariera militarã a unui
soldat roman ºi informaþii noi despre structura ºi modul
de funcþionare a armatei romane, începând cu perioada
lui Domiþian. Elementul puternic aici este faptul cã
cercetatorul insistã sã fie pus în luminã un fals care
trebuie corectat. Oricât ar fi vrut militarul Maximus,
autorul textului de pe columnã, sã acopere adevãrul -
cã, de fapt, Decebal s-a sinucis înainte de a fi capturat
-dovezile arhivelor militare romane ºi sursele literare
dovedesc contrariul. Pe lângã text, piatra funerarã
conþine douã stela care sunt explicate arheologic
ajungându-se la aceeaºi concluzie. Profesorul Speidel
atrage atenþia de la început cã acestei descoperiri, care
este prezentatã pentru prima datã în articolul sãu, trebuie
sã i se dea o atenþie specialã, fiind vorba de
argumentarea adevãrului istoric. Textul latin este
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urmãtorul :
Ti(berius) Claudius / Maximus, vet(eranus) /

[s(e)] v(ivo) f(aciendum) c(uravit), Militavit / eque(s)
in leg(ione) VII C(laudia) p(ia) f(ideli), fac / tus
Qu(a)estor equit(um), singularis legati le / gionis
eiusdem, vexil / larius equitum, item / bello Daciano
ob virtu / te(m) donis donatus ab im / p(eratore)
Domitiano. Factus dupli(carius) / a divo Traiano
( !) in ala secu(n)d(a) / Pannoniorum, a quo et fa(c)
/ tus explorator in bello Da / cico et ob virtute(m)
bis donis / donatus bello Daciano et  / Parthico, et
ab eode(m) factus / decurio in ala eade(m), quod /
cepisset Decebalu(m) et caput / eius pertulisset ei
Ranissto / ro. Missus voluntarius ho / nesta missione
a Terent[io Scau] / riano, consulare [exerci]tus
provinciae nov[ae ?Mes / opotamiae����]

Tiberius Claudius Maximus, militar veteran, s-a
îngrijit sã facã aceastã dedicaþie în timp ce era încã în
viaþã. A servit loial ºi cu datorie în cavaleria legiunii a
7-a Claudia, a fost fãcut ofiþer financiar al cavaleriei,
gardian al legatului legionar, purtãtor de standard al
cavaleriei în aceeaºi legiune, i s-au acordat decoraþii
militare de cãtre împãratul Domiþian pentru curajul sãu
în rãzboiul cu Dacia. A fost promovat într-un grad plãtit
dublu de cãtre divinul Traian în ala a doua a Panonienilor,
a fost promovat inspector de cãtre Traian în rãzboiul
cu Dacia, i s-au acordat decoraþii militare de douã ori
de cãtre Traian pentru curajul sãu în rãzboiul cu Dacia
ºi Partia, a fost fãcut ofiþer de urgenþã de cãtre Traian
în aceeaºi ala pentru cã l-a capturat pe Decebal ºi a
adus capul acestuia lui Traian în Ranisstorum, a servit
ca voluntar dupã ce a fost eliberat onorabil din funcþie
de cãtre Terentius Scaurianus, comandant consular al
armatei în noua provincie din Dacia.

Fraza ala secu(n)d(a) Pannoniorum se referã la
regimentul care aparþinea armatei din Moesia
Superioarã încã din 88 A.D. ºi care, dupã rãzboiaiele
lui Domitian cu dacii din 85 ºi 86 A.D., a fost aºezatã în
apropierea Legiunii VII Claudia. Autorul studiului pune
accent pe faptul cã este o surprizã cã aceastã ala (aripa)
a participat la atacurile împotriva Daciei încã din timpul
lui Domitian iar apoi a participat ºi în rãzboiul din Partia.
Singura explicaþie este cã aceastã ala a fost formatã
special ca sã fie aºezatã în Moesia ºi Dacia ºi cã acest
fel de unitate nu existase înainte, conform structurii
militare romane. Deci acest regiment a fost format « ad-
hoc » ca sã vinã în ajutorul legiunii din Moesia ºi Dacia.

Faptul demonstreazã cã Traian a fost forþat sã recheme,
în condiþii foarte grele, trupele celor pe a cãror
experienþã militarã se putea baza. Deoarece inscripþia
nu precizeazã clar nici funcþia obþinutã de Maximus
înainte de aducerea capului lui Decebal în faþa
împãratului, dr. Speidel face o descriere amãnunþitã a
rangurilor posibile prin care Maximus ar fi putut trece
înainte de confruntarea cu Decebal. Se aminteºte ºi
faptul cã angajarea unui centurion sau decurion în forþele
auxiliare, direct de cãtre împãrat era cu totul neobiºnuitã;
dar cã în acest caz, Traian l-a promovat pe Maximus
când deja era el însuºi cu armata lui în Moesia
Superioarã. O singurã motivaþie se poate aprecia : pe
lângã faptul cã acest militar avea o reputaþie deosebitã
ca luptãtor, dobîndindu-ºi ranguri de-a lungul experienþei,
legiunea avea nevoie de un nou comandant. Fostul
comandant al legiunii a ºaptea, Longinus, în garda cãruia
a servit Maximus pânã la acel moment, a cãzut în mâinile
lui Decebal la începutul celui de-al doilea razboi, în 101,
ºi ca urmare s-a sinucis. (Dio Casius, 68.12). Chiar
dacã în zilele de astãzi încã nu este clarificatã funcþia
de vexillarius equitum , este cunoscut faptul cã era o
funcþie foarte înaltã, egalã sau chiar superioarã în optio
equitum (optima funcþie în cavalerie). Dar aici intervine
problema adusã de inscripþie. Maximus a obþinut acest
grad avansat încã în timpul lui Domitian, tot în Moesia
Superioarã, unde era centrul de confruntare, care s-a
terminat în 89 A.D. Dar este înregistrat de istoricii romani
faptul cã Domitian a acordat dona militaria (recompense
militare) în conecþie cu vexillarius equitum a legiunii
VII pe un complet nemeritat fundal � « participarea
acestei legiuni în luptele din Moesia Superioarã fiind
minorã. » (Dio Cassius 67.7.2) Domitian a fãcut
eforturi sã falsifice « succesul » de a-l fi cucerit pe
Decebal, falsuri care au fost dezminþite dupã moartea
lui. În timpul domniei lui, costul menþinerii unei armate
devenise enorm. Cu toate acestea, Domitian, care a
rãmas în istorie ca un tiran, a fost extrem de generos
cu militarii. Oricum, acest împãrat a primit binemeritata
memoria damnatio. Cu toate cã  vexillarius equitum
era o funcþie de cavalerie foarte înaltã, tot era sub rangul
de duplicarius alae, rang pe care Maximus nu l-a primit
decât în timpul rãzboiului purtat de Traian. Inscripþia
atestã pentru prima oarã o cavalerie legionarã în timpul
lui Domitian. Este foarte important de specificat faptul
cã aceastã funcþie de vexilarius equitum în cavalerie
nu a existat începând cu Vespasian, pânã la venirea la
putere a lui Hadrian, ºi cã acasta este o altã excepþie
pe care istoricul o subliniazã.
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Ne intoarcem din nou la inscripþie, de data aceasta
la fraza singularis legati legionis eiusdem. Dr. Speidel
atrage atenþia cã aceastã funcþie militarã apare
menþionatã pentru prima datã în aceastã inscripþie
referitoarer la al doilea rãzboi cu dacii, deci în 101 A.D.
«  Noi suntem surprinºi cã un comandant de legiune
avea o gardã de singulares în plus, adãugatã la equite
legionis. Care erau, exact, obligaþiile militare încã rãmâne
obscur. Cert este cã li s-a atribuit o responsabilitate
mare ºi, judecând dupã rang, probabil cã nu erau mai
mulþi decât aproximativ 120 equites legionis».  Se trage
concluzia cã situaþia armatei superioare a lui Traian era
deja în acel moment în preajma dezastrului. Se
reaminteºte faptul cã, în acest caz, nu putea fi vorba de
o retribuþie bãneascã datoritã funcþiei, aºa cum foarte
generos cu armata a procedat Domitian. Aici este, pur
ºi simplu, o situaþie de supravieþuire.

Documentele lui Dio Cassius vin sã arunce lumina
peste ceea ce Maximus a vrut sã lase în inscripþie, cu
intenþia de a rãmâne în istorie « eroul » care l-a capturat
ºi decapitat pe Decebal. Dio Cassius relateazã (68.14)
cã, de fapt, Decebal a « comis sinucidere ca sã nu fie
capturat » dar cã, în timp ce murea, a fost luat în mâna
romanilor. Aici îºi joacã rolul propaganda oficialã
imperialã care prezintã faptul în mod distorsionat, ca
de fapt ºi aceastã inscripþie ( relateazã în continuare
Dio Cassius).

De reþinut este ºi faptul cã, dupa ce teritoriile cucerite
în est au fost abandonate pe vremea lui Hadrian, the
ala a fost mutatã din nou la Dunãre când Hadrian însuºi
a venit acolo în 118 « audito de tumultu Sarmatarum et
Rhoxolanarum praemissis exercitibus Moesiam petit. »
( auzind de rãscoalele Sarmatilor si Roxolanilor, a cerut
Moesiei întãrituri militare.) Deci aici se aratã cã Traian
a estimat cã poate salva un numãr mai mare de
garnizoane din luptele cu dacii, ca unele sã ramânã pe
loc, iar altele apoi sã fie transferate în est, lucru care
nu s-a întâmplat în realitate. Hadrian nu a avut încotro
decât sã aducã în grabã forþele care mai erau în est ºi
sã le aºeze în Dacia. Deci Hadrian, în loc sã renunþe la
Dacia, de fapt ºi-a mãrit aºezãrile militare în importante
puncte strategice.

Aici închei comentariile fãcute pe baza acestor
lucrãri cu întrebarea cãtre istoricul Eutropius, care a
trãit la jumãtatea secolului al doilea A.D. ºi care a scris
succint despre viaþa ºi faptele câtorva împãraþi, începând
cu Domitian. « Dupã moartea lui Traian a fost fãcut
împãrat Aelius Hadrianus . El a rechemat armatele din
Asiria. A încercat sã facã acelaºi lucru ºi în Dacia, dar

l-au oprit de la aceasta prietenii sãi, ca nu cumva sã fie
daþi pe mâna barbarilor o mulþime de cetãþeni romani;
deoarece Traian, dupã cucerirea Daciei,  adusese o
mulþime foarte mare de oameni din toate colþurile lumii
romane pentru popularea oraºelor ºi cultivarea
ogoarelor: cãci Dacia fusese secãtuitã de barbaþi în urma
lungului rãzboi cu Decebal ».  Oare de ce  Hadrian a
fost forþat sã aducã trupe din Asia înapoi în Dacia ca
sã opreascã revoltele populaþiei ? Evident, dacã Dacia
ar fi fost populatã în majoritate de cetãþeni rtomani,
aceºtia nu aveau nici un interes sã se revolte împotriva
Romei.

Nu putem decât sã spunem cã Eutropius nu a avut
cunoºtinþe suficiente de geografie ca sã aprecieze cât
a fost teritoriul cucerit ºi cât de mare era, de fapt, restul
Daciei. Cu toatã buna lui intenþie de a flata pe imperialii
romani, nu a þinut seama de alte surse istorice ºi literare.

Iatã câteva citate din autori latini.

Florus: �Dacii care depind de munþi�. �C. Scribonius
Curius, proconsul al Macedoniei, care a renunþat la
campania de a traversa Dunãrea în 75-74 B.C. �fiind
speriat de intunecimea pãdurilor�. Tot Florus îl aminteºte
pe Virgilius care era speriat de �Dacii care vin dinspre
Hister, care comploteazã împotriva noastrã.�

Iordanes despre Decebal: « Talentat în punerea
capcanelor. » « Încã  de la prima confruntare, Dacii i-
au invins pe Romani, l-au omorit pe generalul Fuscus ºi
au capturat bogãþiile din câmpul lor militar, printe care
ºi steagul legiunii a V-a, Alaudae. »

Tacitus spune cã Caesar, în  lucrarea sa�De bello
Gallico� referindu-se la daci ,descrie �fortãreþele
regiunilor noastre ºi puterea de a conduce era foarte
incertã în acele timpuri.�

Dio Cassius : �Diplomat înzestrat, Decebal
încheie un tratat cu Domitian, dupã Victoria
Romanilor la Tapae, o pace favorabilã Dacilor (89),
dar nu a încetat ca însuºi sã se pregãteascã  pentru
un rãzboi nou cu Romanii, pe care îl anticipa. El
ºi-a întãrit armata, fortãreþele ºi a încercat sã
formeze o coaliþie cu toþi vecinii lui care de
asemenea erau îngrijoraþi, împotriva Romanilor. »

« Al doilea rãzboi cu Romanii a început în 101. Chiar
dacã s-au luptat eroic, Dacii au fost invinºi, în rãzboiele
din 101-102 ºi 105-106. Decebal s-a sinucis ca sã nu
sufere umilinþa.�

�
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Aducem în discuþie imaginea unei maºini de rãzboi
evidenþiatã între metopele columnei de la Roma pe  zidul
unei cetãþi dacice (fig.1), care, deºi a fost nominalizatã
de diferiþi autori în lucrãrile lor (C. Daicoviciu ºi H.
Daicoviciu), nu s-au precizat pânã la noi utilitatea ºi modul
de funcþionare ale acesteia.

Dupã un studiu documentat sub îndrumarea
competentã a arheologului ºi lingvistului Viorica Enãchiuc
[care a identificat cetatea la care ne referim ca fiind cetatea
dacicã �Drubetis� ce se aflã pe malul Topliþei, la ieºirea
din comuna Baloteºti, judeþul Mehedinþi, la 17 km. Nord
de podul de peste Dunãre construit de Apolodor din
Damasc la cererea lui Traian, pentru a trece trupele sale
împotriva dacilor în al-II-lea rãzboi daco-roman (fig.2)]
asupra imaginilor reprezentate pe Columna lui Traian ºi
asupra altor maºini de rãzboi de epocã, am reuºit în cele

din urmã sã stabilim cã ne
aflãm în faþa unei maºini
de rãzboi folosite pentru
demolarea zidurilor.

Pentru desluºirea
utilitãþii ºi a modului de
funcþionare, a trebuit mai
întâi sã stabilim pãrþile
componente ale maºinii ºi
modul de funcþionare ale
acestora, dupã care am
trecut la realizarea
practicã a unei machete
funcþionale a maºinii din
imaginea de pe Columnã
(fig.3).

TEHNOLOGIILE  DACILOR
Maºinã de rãzboi pentru demolarea zidurilor

 din   timpul rãzboaielor daco – romane.

ªEF DE LUCRÃRI, DR. ING. PAUL DOBRE
DR. CRISTINA DOBRE

În esenþã, maºina se compune dintr-un cadru principal
(1) reprezentat printr-o barã orizontalã, pe care sunt
montate douã contragreutãþi (6,7) reglabile ca poziþie,
care permit obþinerea efectului maxim la impactul cu zidul.
Astfel de contragreutãþi reglabile sunt utilizate frecvent ºi
în zilele noastre la unele aparate ºi dispozitive uzuale
[cântare decimale ºi tip basculã, planºete pentru desen
tehnic, etc.(fig. 4)], în scopul stabilirii poziþiei de echilibru
sau reducerea efortului la acþionare a dispozitivelor
respective.

Cadrul principal se terminã cu un vârf-daltã care se
poate reface sau înlocui în funcþie de gradul de uzurã (în
imaginea de pe Columnã nu apare, dar în realitate trebuie
sã existe. Fãrã prezenþa lui, maºina ar lovi zidul cu
limitatorul de cursã, care   s-ar deteriora în scurt timp ºi
maºina ar ieºi din funcþiune).

Pe cadrul principal  sunt prinse articulat trei cadre
secundare (2,3,4) prevãzute cu roþi de susþinere(5).

Un cadru secundar are în componenþã o axã (8) cu douã
roþi care servesc pe de o parte la susþinerea maºinii în timpul
lucrului, iar pe de alta la înaintarea maºinii pe mãsura demolãrii
zidurilor, patru pinteni reglabili ca poziþie (9) montaþi pe axã
prin intermediul a douã pene înclinate (10).

1- cadru principal;
2, 3,4 - cadru secundar;
5 - roatã;
6,7,15 - contragreutãþi reglabile;

O maşină de război profilată pe zidul unei cetăţi  acice
(imagine de pe Columna lui Traian, al –II-lea război).

Planul cetăţii dacice
„Drubetis” descoperită la
Baloteşti, jud. Mehedinţi.

Maşină de război pentru demolarea zidurilor
(machetă funcţională), realizată după imaginile de pe

Columna lui Traian.
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8 � axã cadru secundar;
9 � pinteni reglabili;
10 � panã înclinatã;
11 � suport picior;
12 � barã verticalã detaºabilã;
13 � limitator de cursã ;
14 � pârghie de comandã;
16 � vârf daltã.

Axa roþilor se prelungeºte în exterior (pe partea dreaptã
a maºinii când este acþionatã) prelungire ce reprezintã de
fapt un suport pentru picior (11) prin intermediul cãruia
se asigurã  manevrarea maºinii în timpul lucrului ºi mãrirea
stabilitãþii prin imobilizarea de cãtre soldaþii care o
deservesc, cu talpa piciorului. Cadrul mai prezintã trei
bare verticale  care servesc pentru prinderea la cadrul
principal. Bara din partea stângã (12) este detaºabilã.

Fiecare cadru secundar este prevãzut cu limitatori de
cursã (13) care limiteazã cursa cadrului secundar faþã de
cadrul principal la un unghi  de aproximativ 60 0 .

Cadrul secundar (4) diferã de celelalte douã prin
prezenþa unei pârghii de comandã (14) prinsã la bara
verticalã  detaºabilã. Pe pârghia de comandã este montatã
o contragreutate reglabilã ca poziþie(15) identicã cu cele

de pe cadrul principal.

Mod de funcþionare
Prin acþionarea pârghiei de comandã în plan vertical

(ridicare), partea inferioarã a cadrului secundar (axa cu
roþi) rãmâne fixatã pe sol prin intermediul pintenilor care
pãtrund în sol sub nivelul roþilor, iar partea superioarã ºi
implicit cadrul superior cu contragreutãþi se deplaseazã

spre înainte. În momentul în care cadrul secundar
formeazã cu suprafaþa solului un unghi de 900,  cadrul
principal cu contragreutãþi se gãseºte într-un echilibru
relativ, echilibru ce se stricã o datã cu creºterea valorii
unghiului peste 900 , moment în care cadrul principal sub
acþiunea contragreutãþilor este propulsat înainte cu o forþã
suficient de mare încât sã asigure demolarea zidurilor cu
care vine în contact prin intermediul vârfului daltã.

Dacã ne referim la cadrul principal, suprafaþa solului
ºi douã cadre secundare (indiferent care din cele trei),
constatãm cã avem de-a face cu un mecanism de tip
paralelogram deformabil la care laturile sunt paralele douã
câte douã, respectiv cadrul principal ºi suprafaþa solului
constituie douã laturi paralele ºi barele verticale ale cadrelor

Cântar basculă cu contragreutate reglabilă
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secundare considerate constituie celelalte douã laturi
paralele ale paralelogramului, în timpul lucrului
modificându-se numai unghiurile dintre laturi. Astfel de
mecanisme-patrulater sunt frecvent întâlnite ºi în zilele
noastre la o serie de maºini unde îndeplinesc roluri diferite
(ex: grape cu discuri dezaxabile, cultivatoare, rabatoare,
ºtergãtoare de parbriz, etc.)

Din  punct de vedere tehnic, maºina  este un
amplificator mecanic, randamentul optim fiind determinat
de poziþionarea corespunzãtoare a contragreutãþilor pe
cadrul principal,  poziþia optimã stabilindu-se experimental.

În timpul campaniilor de rãzboi, deplasarea maºinii pe
distanþe lungi se fãcea în care de transport sau alte mijloace
de transport ºi nu pe roþile proprii care nu sunt destinate
acestui scop; maºina era demontatã pe subansamble, de
aceea era conceputã astfel încât asamblarea ºi desamblarea
sã se realizeze relativ uºor ºi în timp scurt.

În timpul lucrului (demolãrii), maºina era deservitã de
un soldat care o punea în miºcare  prin intermediul pârghiei
de comandã ; doi sau trei soldaþi ajutau la poziþionarea ºi
deplasarea maºinii sau asigurau o mai bunã stabilitate a
acesteia prin apãsarea cu talpa piciorului pe prelungirea
exterioarã a axei cu roþi.

De reþinut este faptul cã maºina  funcþioneazã

corespunzãtor numai pe teren plan ºi orizontal. Terenul
reprezintã una din laturile paralelogramului deformabil iar
cadrul principal  constituie a II-a laturã paralelã la prima
laturã consideratã. Ori, pentru funcþionarea maºinii în
condiþii optime, cadrul principal pe care sunt montate
contragreutãþile reglabile trebuie sã fie perfect orizontal
ºi, implicit, terenul. Dacã terenul din vecinãtatea zidurilor
nu îndeplinea aceste cerinþe, maºina nu era utilizabilã,
eventual terenul trebuia amenajat în prealabil de cãtre
soldaþi.

Concluzii
Imaginea figuratã pe Columna Traianã reprezintã o

maºinã de un nivel tehnic destul de ridicat având în vedere
perioada luatã în discuþie, cu atât mai mult cu cât,
raportându-ne la dispozitive tehnice de diverse categorii
utilizate în prezent, regãsim la acestea unele din  principiile
tehnice ale maºinii studiate.

Comparativ cu alte maºini de epocã ce îndeplineau
funcþii similare, aceasta era deservitã de un efectiv mic
de soldaþi în condiþiile în care rezultatul era net superior
altor maºini de luptã.

Transportul ºi asamblarea maºinii nu ridicã probleme
deosebite, în schimb planeitatea ºi orizontalitatea terenului
trebuie respectate cu rigurozitate.

Maşina de luptă după
acţionare

Maşina de luptă
pregătită pentru

acţionare
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OVLIVIA TULBURE-STRACHINÃ

DECEBAL, REPERE ICONOGRAFICE

împreunã cu Ioan Rezoiu, maestru în tehnica intarsiei ºi
Alexandru Pãvãlaºcu, tehnician de înaltã clasã în domeniul
electronic am realizat doua copii integrale a columnei în
anul 1982 ºi a doua metalicã în 1988, fiind expusã în
Muzeul �Daruri strãbune� din Habic, judeþul Mureº. Prima
expunere a primei variante (graficã fotograficã) a fost în
cadrul Muzeului de istorie din Galaþi.

Reconstituirea corectã ºi nu convenabilã cum s-a fãcut
la copiile fragmentare ºi altele ulterioare evenimentelor
(Adamclisi, muzee antice din Roma, Austria,etc.).

Columna de la Roma este dupã iconografie operã
contradictorie greu de pãtruns în orzonturile ei. Ea
acumuleazã un imens materal documentar: istoric,
religios, militar, etnografic, etc.

Identificarea acestui monument european ºi nu numai
italian, cãci prin cunoºtinþele sirianului Apolor el cuprinde
o arie geograficã vastã necesitind o imensã muncã de
investigaþie. Am reconstituit columna, simbolic ºi
tridimensional pentru a exalta istoria dacilor ºi a fi printre
daci, cãci deºi suntem urmaºii dacilor am uitat de ei ºi
le-am supus altor teorii false.

Vom prezenta Figura 1 din primul rãzboi dacic care
înfãþiºeazã pe regele Decebal în secvenþele celei mai
crâncene bãtãlii din vara târzie a anului 101. - LUPTA
DE LA TAPAE.

Se observã printre arbori portretul lui Decebal în
partea de sus. Steagurile dacice: dracu ºi vexillum sunt

Reconstituind acest monument de istorie ºi artã
universalã cãutãm sã cunoaºtem mai întâi cercetãrile de
peste hotare, cât ºi lucrãrile arheologilor ºi istoricilor
români. Din punct de vedere iconografic m-a preocupat
primele desene ºi comentarii din secolul XVI. Prezint în
anexã filele de titlu a acestor autori.

Lucrãrile nu au fost traduse încã din limba latinã clasicã
ºi limba italianã ceea ce constituie o mare greutate învinsã
numai cu ajutorul desenelor ºi gravurilor.

Am crezut însã cã este o datorie ca sã înfãþiºez
tinerelor generaþii de elevi ºi studenþi faptele istorice
ºi militare ale dacilor cu interpretarea care sã se
adreseze memoriei sufletului ºi judecãþii, iar prin
scenele columnei sã completãm cunoºtinþele de
istorie a civilizaþiei universale.

Arhitectul sirian Apolodor a sculptat pe Columna de
la Roma (cred opera lui cea mai mãreaþã) �UN REGE
DECEBAL PENTRU ETERNITATE� .

Oare de ce a fost omorât? Nu pentru realismul lui?
Eu, care am reconstituit columna în douã variante ºi am
desenat pe hârtie ceea ce marele artist a desenat pe
marmurã chipurile dacilor care fiind modele vii la Roma
i-a imortalizat pentru eternitate.

Presupun ºi consider o ipotezã de lucru cã artistul a
fost cititorul �comentariiIe1ui Traian� care au dispãrut
în vreme. De ce am cercetat izvoarele vechi, ca sã fiu
printre daci ºi mai aproape de adevãr ºi mai devotatã
Daciei în care m-am nãscut, fiind o femeie dacã de pe
Mureº.

Cum putem caracteriza pe Decebal eternul rege din
scenele care-l reprezintã ºi pe care îl vom caracteriza în
continuare:

rege frumos, înþelept, gânditor, militar înzestrat,
hotãrît, demn, necruþãtor cu trãdãtorii ºi adversarii,
dezamãgit, îngrozit, neclintit în mãsuri pentru salvarea
poporului sãu, a ºtiut sã se retragã când condiþiile au
impus-o. Ce mã întristeazã cel mai mult este faptul cã
Decebal este eroul neamului dat uitãrii de cãtre noi, urmaºii
Terrei Dacica.

Dupã 1900 de ani, perioadã în care s-a creat o imensã
istoriografie asupra Columnei Traiane e totuºi necesar sa
ne întrebãm ºi sã supunem unei examinãri în spiritul actual
al cercetãrilor dacologice, problema deopotrivã de
însemnatã a prezenþei lui Decebal pe scenele columnei.
De aceea dupã reconstituirea Columnei Traiane în douã
variante încerc sã reaºez pe noi temeiuri prezenþa lui
Decebal. Abordând tehnici ºi metode noi de investigaþii
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în colþul din dreapta.Dacii luptã cu sãbii scurte, arcuri ºi
scuturi ovale. Dacii au rãniþi ºi suferã pierderi.

În Figura 2 Decebal participã nemijlocit la luptã pentru
reuºita atacului împotriva unui castru roman din Moesia.
Observãm alãturi de el în grupul de luptãtori doi tarabostes
unul atacã cu arcul, iar celãlalt e scutier.

Figura 3 redã o parte din atacatorii daci a provinciei
romane din sud, reprezentând o grupã a armatei de elitã
a dacilor reþinutã de pretorieni în turnul castrului.
Conducãtorul grupei este insuºi Decebal, neidentificat
de inamic .

În figura 4 Decebal comandã trupele de elitã având
stegarul alãturi, în trei masive muntoase împãdurite. Dacii
se repliazã în pãdure în timp ce alþi luptãtori daci barau
cavaleria maurã de a înainta în munþii Oraºtiei.

În figura 5 sunt redate cele mai impresionante
personalitãþi ale armatei dace conduse direct de marele
rege, sunt înfãþiºate pe secvenþa intitulatã de specialiºti

�Bãtãlia din faþa cetãþilor� . Consider cã Statul major al
armatei dace a impresionat deosebit pe artistul Apolodor

care cu admiraþie ºi mult talent a imortalizat pentru viitori
ne glorioasa armatã dacã. Se observã în partea de sus a
muntelui tehnica de luptã a dacilor. Se vede instalatã o
BALLISTA în dreapta. Pe coama muntelui doi stegari cu
dragonul dacic ºi un vexillum suprapus ca un coif
deasupra portretului deosebit de frumos al regelui dac.
Jos în pãdure ºapte nobili daci, unii dintre ei generali sunt
pregãtiþi pentru atac cu scuturi ºi topoare. Am brodat
chipul lui Decebal din acestã secvenþã cu steagurile ºi
scutul (reconstituit dupã scutul de paradã a lui Decebal).

În figura 6 este scena �Romanii asalteazã cetatea�
fãcând testudo. Cuceresc cetatea din latura muntoasã.
Dacii apãrã cu îndârjire cetatea Blidaru. În aceste
momente grele regele Decebal îºi susþine luptãtorii.

În figura 7 solii lui Decebal depun armele jos ºi cer
pace. Lângã zidurile Sarmisegetuzei Decebal plin de
demnitate alãturi de fratele sãu Diegis solicitã pacea.
Printre arme reprezentate sus se vãd patru steaguri care
depuse pe înãlþime strãjuiesc în poziþie verticalã cetatea
cuceritã ºi eroica armatã dacã. Rãmân însã înãlþate în
aºteptarea rezultatelor pãcii. Deºi trãiesc o mare dramã
dacii în picioare cu mâinile întinse au aceiaºi mãreþie.

Radu Florescu care ºi-a consacrat o parte din viaþa
lui pentru studierea columnei ºi a vestigiilor arhelogice
apreciazã: �Decebal are o atitudine demnã ºi figura
lui are o grandoare statuarã chiar aici unde este înfãþiºat
în momentul în care a fost silit sã recunoascã
supremaþia militarã a romanilor ºi sã abandoneze
propria capitalã în anul 102 când se sfârºeºte primul
rãzboi dacic.�
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Alimentatã la focul viu al marilor probleme care au
frãmântat istoria poporului român, poezia cultã
româneascã  nu putea sã ocoleascã filonul de aur al
slãvirii strãmoºilor, tema dacicã, una din temele majore
ale întregii literaturi româneºti, dar ºi piatra de temelie
a structurilor mentale arhetipale de care suntem mai
mult sau mai puþin conºtienþi ºi care se manifestã dincolo
de voinþa ºi de intenþiile  noastre.

Alãturi de cronicari ºi de istorici, de peste trei secole,
de la începuturi la debutanþii din mileniul al treilea, mai
mult de o sutã de poeþi români ºi-au asumat datoria de
onoare de a cinsti originile, rãdãcinile cele mai adânci
ale fiinþei neamului nostru.

Tema dacicã a constituit subiectul unor teze de
licenþã ºi de doctorat în istorie ºi în litere (filologie),
al unor antologii ºi studii monografice. De

Prof. dr. Mihai Popescu
Biblioteca Militarã Naþionalã

REGELE DECEBAL ÎN  POEZIA CULTÃ ROMÂNEASCÃ

exemplu, antologia Dacica, realizatã de Chirata
Iorgoveanu-Dumitru ºi publicatã de Editura
Minerva din Bucureºti, în anul 1978, cuprinde
optzeci ºi cinci de poeþi cu aproape o sutã cincizeci
de poeme sau fragmente de poeme. În cei douãzeci
ºi opt de ani care au trecut de atunci s-au adãugat
noi creatori ºi noi creaþii. De la Dosoftei la Mircea
Florin ªandru, au fost abordate genurile epic, liric
ºi dramatic, sau o împletire a lor, cu versificaþie
clasicã, popularã ori în vers liber, ode, imnuri,
rugãciuni, psalmi, meditaþii, cântece, scrisori. De
la poeþi aproape necunoscuþi astãzi, la poeþi de
geniu ºi de talie universalã, Eminescu, Arghezi,
Blaga sau Nichita Stãnescu, de la poeme ºi epopei
naþionale pânã la scurte poezii privind rostul nostru
în lume, remarcãm diversitatea perspectivelor ºi a
mijloacelor tehnice ºi artistice.

Tema dacicã a invitat ºi invitã poeþii români la o
confruntare cu necunoscutul ºi imprevizibilul din noi,
cu acel adânc ocean sau cu acea faþã nevãzutã a lunii,
din care creºte, în clipe de furtunã sau în amieze de
calm, chipul nostru de acum, într-o eternã primenire,
într-o nemãsuratã sete de absolut. Cine suntem, în fond,
ne-o spun, pânã la urmã, vârstele poeziei.

Astfel îºi încheia scriitorul Paul Anghel o incursiune
în universul fascinant al acestei lumi, pe care încercãm
sã o explorãm împreunã cu dumneavoastrã.

Trebuie sã spunem, de la început, cã fiecare poet se
opreºte asupra unui element mai concret sau mai
abstract al culturii ºi civilizaþiei dacilor, un eveniment
sau un detaliu istoric, cunoscut sau inedit, real sau
imaginar, adevãrat sau fals, uneori. Cele mai înãlþãtoare
dintre aceste creaþii poetice sunt cele în care strãmoºii
�învie� în faþa noastrã sau ne invitã sã cãlãtorim cu
sufletul în lumea lor.

Avem datoria sã atragem atenþia cã multe din aceste
încercãri poetice pornesc de la premiza falsã cã
înfrângerea ºi distrugerea Regatului Dac de cãtre
Imperiul Roman ar fi fost un eveniment pozitiv ºi, prin
urmare, benefic pentru formarea ºi evoluþia poporului
român. Dacã am extrapola acest raþionament, ar trebui
sã aducem �prinos de glorie ºi de recunoºtinþã� tuturor
împãraþilor �pe care lumea nu putea sã-i mai încapã�,
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de la �Dariu al lui Istaspe� pânã la cele douãsprezece
invazii ruseºti din ultimele trei secole. Pare plãcut sã-l
însoþim pe Gheorghe Asachi (1788-1869), care, ajuns
la Roma, în faþa Columnei lui Traian, considerã cã:

Un român a Daciei vine la strãbuni, ca sã sãrute
Þãrna de pe-a lor mormânturi ºi sã-nveþe-a lor

virtute!
Dar ne întrebãm, despre ce virtute vorbeºte, a dacilor

sau a romanilor ? Aici suntem nevoiþi sã precizãm cã
atitudinea îngãduitoare, uneori chiar recunoscãtoare,
faþã de aºa-zisa acþiune civilizatoare a cuceririi romane
ºi acceptarea absurdei teorii a romanizãrii dacilor,
concepþia idilicã a naºterii poporului român din �înfrãþirea
dintre daci ºi romani�, influenþeazã în mod negativ
autenticitatea trãirii poetice ºi, în ultimã instanþã,
calitatea însãºi a creaþiei.

Dacã ar fi sã alegem între erudiþia pedantã a
�latiniºtilor� ºi stângãcia ori naivitatea
�daciºtilor�, îi preferãm pe ultimii. Iatã un fragment
din Judecatã, alegere ºi hotãrâre pentru începutul Þãrii
Româneºti ºi starea întru care este acum supt domnia
grecilor fanarioþi, leatul 1818, în care Zilot Românul
(1780-1850) mediteazã la soarta strãmoºilor noºtri:

Dachii stãturã:
Minuni fãcurã,
Cum sunt ºtiute
În cãrþi trecute;

Pre chiar romanii,
Lumii tiranii,
Aºa-i aduse

Supt bir îi puse.
Minune mare !
Romanii, care

Purt-atunci nume
Grozav în lume,
Atât sã scazã:

Supt dachi sã cazã.
Dar nu-i minune
Dacã vei pune

Nainte þie
Acea frãþie,
Acea unire

�Ntr-o glãsuire,
Cu vitejie,

Cu vrednicie,
Fãrã trufie

������-
De vei rãspunde

Cã acum unde
Dachii s-ascunde ?

Ei ar rãspunde:
Unde-s romanii,
Lumii tiranii ?

Pentru cã marele rege Decebal este întruchiparea
însãºi a spiritului de libertate ºi independenþã al
strãmoºilor noºtri, este firesc sã vedem cã personalitatea
sa, evenimente ºi momente ale existenþei sale mãreþe
ºi tragice în acelaºi timp, constituie elemente care
declanºeazã înãlþarea edificiului poetic.

Sã-l însoþim pe Vasile Alecsandri (1821-1890), care,
pãºind pe �Valul lui Traian�, vede proiecþia mãreaþã a
luptãtorului pentru apãrarea regatului sãu:

El se-ntinde ca o brazdã ce pe urma-i colosalã
A sãpat, în primul secul, o triremã idealã,
Sau ca frânghia destindã a giganticului arc
Ce-l purta, luptând cu Roma, Decebal, falnic

monarh.
Decebal este vrednic sã fie personaj de epopee

ºi mulþi au fost cei care au invocat muzele pentru a
putea realiza un asemenea proiect. Amintim doar
câþiva dintre ei: Dimitrie Bolintineanu (1819-1872)
(Traianida), Alexandru Pelimon (1822-1881) (Traian
în Dacia. Rezbelul romanilor cu dacii, la anul 102-105),
George Baronzi (1828-1896) (Daciada), Aron
Densuºianu (1837-1900) (Negriada), Mihai
Eminescu (1850-1889) (Decebal), Cicerone
Theodorescu (1908- 1973) (De bello dacico,
publicatã postum, în 1989)  Tudor George (1926-
?) (Dacica. Epopee naþionalã în sonete, 1984). Deºi
le-am trecut alãturi pe aceeaºi listã, proiectele au
valori ºi locuri extrem de diferite în istoria literaturii
române ºi în edificarea unei conºtiinþe naþionale
sãnãtoase.

Pe cel mal descindea marele Traian,
Sta pe-o stâncã verde nalt ca un Titan;

Pe cest mal, dincoace, mândrul Decebal
Sta pe-o stâncã neagrã ca pe-un piedestal.

Nalþi ca douã turnuri, amândoi pãreau,
Frunþile lor norii le încununau:

Ca dintr-un luceafãr mai strãlucitor
Se vãrsa lumina împrejurul lor.

Se ºtie cã, în perioada studenþiei  berlineze, Mihai
Eminescu a schiþat, în manuscrisele sale, planurile unei
epopei, al unui ciclu conform teoriei metempsihozei ºi
al unei drame în versuri, închinate lui Regelui Decebal
. Chiar dacã proiectele nu au fost realizate în forma
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conceputã iniþial, Eminescu a creat ample fresce ale
Daciei pãmânteºti:

Printre bolþi sãpate-n munte, lunecând întunecos,
Acolo-s dumbrãvi de aur cu poiene constelate,
Codrii de argint ce miºcã a lor ramuri luminate
ªi pãduri de-aramã roºã rãsunând armonios.

dar ºi ale Daciei cereºti:
Acesta-i raiul Daciei veche.-a zeilor împãrãþie:
Într-un loc e zi eternã - sara-n altu-n vecinicie,
Iar în altul, zori eterne cu-aer rãcoros de mai;

Sufletele mari, viteze, ale-eroilor Daciei,
Dupã moarte, vin în ºiruri luminoase ce învie -
Vin prin poarta rãsãririi care-i poarta de la rai,

fresce care au fost ºlefuite de mai multe ori de
cãtre poet ºi folosite în arhitectura unor întinse
poeme cum ar fi: Sarmis, Gemenii,  Memento mori
sau Odin ºi poetul.

Foarte des citatul poem Rugãciunea unui dac
ne introduce în nuanþele filozofice ºi teologice ale
relaþiilor dintre om ºi divinitate, reprezentatã de zeul
suprem Zamolxe, cãruia îi sunt recunoscute puteri
cosmogonice, atotcreatoare:

Pe când pãmântul, cerul, vãzduhul, lumea toatã,
Erau din rândul celor ce n-au fost niciodatã,

Pe-atunci erai Tu singur, încât mã-ntreb în sine-mi:
Au cine-i zeul cãrui plecãm a noastre inemi ?

El singur zeu stãtut-au nainte de-a fi zeii
ªi din noian de ape puteri au dat scânteii,

El zeilor dã suflet ºi lumii fericire,
El este-al omenimei izvor de mântuire:
Sus inimile voastre ! Cântare aduceþi-i,
El este moartea morþii ºi învierea vieþii !

Spre deosebire de înaintaºii sãi, dar ºi de poeþii care
au venit dupã el, Eminescu nu-l socoteºte pe Decebal
un muritor ajuns rege, ci îi dã dimensiuni mitice ºi
profetice. Dupã ce este martor mut al opþiunii
conducãtorilor politici ºi militari ai dacilor, care:

Vor mai bine-o moarte crudã decât o viaþã sclavã;
Toarnã-n þestele mãreþe vin ºi peste el otravã,

ªi-n tãcerea sânt-a nopþii ei ciocnesc, vorbesc ºi râd.

Râd ºi râsul înseninã adâncita lor paloare.
Se sting una câte una faclele mirositoare,
Se sting una câte una vieþile ducilor daci!

Decebal, parcã trecut deja în rândul zeilor, se
adreseazã învingãtorilor vremelnici:

El vorbeºte. ªi profetic glasu-i secolii pãtrunde:

Sufletu-i naintea morþii lumineazã-a vremii unde;
Gândul lui - o prorocie, vorba lui - mãrgãritar:

��������������������
������-

- Vai vouã, romani puternici ! Umbrã, pulbere ºi
spuzã

Din mãrirea-vã s-alege ! Limba va muri pe buzã,
Vremi veni-vor când nepoþii n-or pricepe pe pãrinþi -
Cât de naltã vi-i mãrirea tot aºa de-adânc� cãderea.

Pic cu pic secând paharul cu a degradãrei fiere,
Îmbãta-se-vor nebunii - dispera-vor cei cuminþi.

Pe-a istoriei mari pânze, umbre-a sclavelor popoare
Prizãrite, tremurânde trec - o lungã acuzare -

Târând sufletul lor veºted pe-al corupþiei noroi.
Voi nu i-aþi lãsat în voia soþii lor. Cu putrezirea
Sufletului vostru propriu aþi împlut juna lor fire,

Soarta lor vã e pe suflet - ce-aþi fãcut cu ele ? Voi !

Nu vedeþi cã în furtune vã blãstamã oceàne ?
Prin a craterelor gure rãzbunare strig vulcane,
Lava de evi grãmãditã o reped adânc în cer,

Prin a evului nori negri - de jãratic cruntã rugã
Cãtre zei - ca neamul vostru cel cãzut, ei sã-l

distrugã -
Moartea voastrã: firea-ntreagã ºi popoarele o cer.

Dezlãnþuirea geologicã împotriva imperiului
care încalcã legile divine este, dupã cum se vede,
mult mai vehementã decât cea invocatã de Mircea
cel Bãtrân în Scrisoarea III.

Poate la fel de cunoscut ca poemul Rugãciunea
unui dac ºi fiind uneori atribuit în mod greºit tot lui
Eminescu, este poemul Decebal cãtre popor, scris însã
de George Coºbuc (1866-1918). Poetul îºi
imagineazã un cuvânt de îmbãrbãtare adresat de
rege viitorilor eroi, înaintea luptei:

Viaþa asta-i bun pierdut
Când n-o trãieºti cum ai fi vrut !
ªi-acum ar vrea un neam cãlãu

S-arunce jug în gâtul tãu:
E rãu destul cã ne-am nãscut,

Mai vrem ºi-al doilea rãu ?

Din zei de-am fi scoborâtori,
C-o moarte tot suntem datori !

Totuna e dac-ai murit
Flãcãu ori moº îngârbovit:
Dar nu-i totuna leu sã mori
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cmyk color

Ori câne-nlãnþuit.
�����������

��..Dar cine-i viu
Sã râdã ! Bunii râd ºi cad !
Sã râdem, dar, viteaz rãsad,
Sã fie-un hohotit ºi-un chiu

Din ceruri pânã-n iad !
�������������-

Eu nu mai am nimic de spus !
Voi braþele jurând le-aþi pus
Pe scut ! Puterea este-n voi
ªi-n zei ! Dar vã gândiþi, eroi,

Cã zeii sunt departe, sus,
Duºmanii lângã noi !

Cauzele confuziei amintite ar putea fi tema
comunã, atitudinea filozoficã asemãnãtoare ºi,
desigur, râsul cu care ducii daci, la Eminescu, în
Memento mori, ºi luptãtorii daci, la Coºbuc, în acest
poem, întâmpinã moartea ca pe o înãlþare la
Zamolxe.

Poeþii mai apropiaþi de vremea noastrã, fãrã a
pãrãsi episodul morþii, au încerca sã pãtrundã
misterul naºterii lui Decebal, integrându-le mioritic.
Iatã un fragment din poemul Decebalus per Scorillo:

Pe actul de naºtere - vie pecetea,
Foamea de fiinþã, aprigã setea,

Decebal fiul scoborâtor
Din Scorilo muntele,

Scorilo pãdurea,
Scorilo regele ogor,

Decebal fiul,
Decebal ultimul,

Decebal soarele rãzvrãtitor.

Nu te mira, sângele meu !
���������������

Nu te cutremura, creºtetul meu !
ªi-n tine s-a-ntors

Decapitatul,
Spaima Romei de marmurã,

Capul lui pãduros.

N-auzi cum cântã
Un fluier de fag,

Un fluier de piatrã,
Un fluier de os ?

Ne merge la suflet fineþea intuitivã a poetului Marin
Mincu:

Decebal n-a murit;
El doar s-a mutat în Ceilalþi,
Simplu, cu un gest nevãzut,

Cum ar trece floarea în fruct
Când se schimbã anotimpul;

Eu, scribul, am pãstrat lamura
Celor grãite pânã în ultima clipã�

Pornind de la constatarea simbolicã ºi insolitã cã:
Þara e o columnã cu trunchiu-n Decebal,

Þara e o columnã cu Decebal în ea,
Adrian Pãunescu vede cum poporul român îi

ridicã:
Lui Decebal columnã, cãci meritã columnã,

Rivalã ºi alãturi de cea a lui Traian.
În cosmos e columna lui Decebal înfiptã,

Trãind destinul veºnic al calului troian.
Iar în alt poem, intitulat Pãrintele nostru:

Lucrãm la columna lui Decebal !
��������������

Creºte columna lui Decebal !
��������������

Arde columna lui Decebal
������������

Decebal, Decebal, Decebal
Trebuie-n veci neuitat,

Suie columna lui Decebal
ªi peste a celuilalt.
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Douã zile de dezbateri, 95 de lucrãri selectate, din cele 140 trimise, peste 600 de participanþi ºi douã
minunate zile petrecute la Orãºtie, care a fost în 1 ºi 2 iulie capitala comemorãrii regelui Decebal  ºi peste
toate, o excursie la cetãþile dacilor. Acesta este pe scurt bilanþul celui de-al VII-lea congres internaþional de
dacologie DECEBAL 2007.

AL VII –LEA  CONGRES INTERNAÞIONAL
DE DACOLOGIE ÎN DATE ªI IMAGINI

Sala rondă a Hotelului Intercontinental a şaptea oară plină la refuz

Personalităţi de seamă la deschiderea lucrărilor.
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Dimu Lascu şi Branislav Sefanofschi
doi daci macedoneni despărţiţi doar

de spaţiu acum, împreună la congres.

prof. dr.Viorica Enăchiuc sau
recunoaşterea internaţională a unei

personalităţi a istoriei europene.

prof. Mariana Terra redactor şef al
Daciei Magazin, iubitoare de daci plină

de sensibilitate artistică
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COLORcmyk

prof Timotei Ursu consilier Dacia Revival venit
la Congres cu un sincer îndemn la

profesionalism şi competenţă în cercetare.

Dispută amicală despre secretele
Daciei între dr. Săvescu şi Adrian

Bucurescu.

Doctorul Napoleon Săvescu, suflet al
dacismului, totdeauna binedispus când vine

vorba despre strămoşii daci
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COLORcmyk

Poză de final a unui Congres care a fost o reuşită

A fost odatã ca niciodatã, pentru cã aºa încep poveºtile.
Se mândrea Orãºtia cã va fi Capitala comemorãrii regelui
Decebal. ªi a fost. La 1 iulie, dupã încheierea congresului de
dacologie de la Bucureºti, cu mic cu mare lumea a venit la
Orãºtie sã vadã minunea cea mare.

La Orãºtie s-au strâns peste 7000 de oameni din toate
colþurile þãrii ºi de pe 3 continente. Se anunþa înfãptuirea
celei mai mari colive din istoria lumii, o colivã aºezatã cu
ocazia împlinirii a 1900 de ani de la moartea Regelui Decebal
ºi dedicatã tuturor eroilor martiri români trecuþi în eternitate
de-a lungul istoriei noastre. De dimineaþã, oaspeþi de seamã
cum rar s-au reunit la Orãºtie, au participat la deschiderea
oficialã a manifestãrilor. Discursuri solemne ºi de bun-simþ
au venit din partea tuturor celor care au luat cuvântul.
Prefectul de Hunedoara, Marius Cristian Vladu, cu un discurs
sobru ºi echilibrat, preºedintele Consiliului Judeþean, Mircea
Moloþ, pragmatic ºi vizibil preocupat de crearea unei
infrastructuri solide în zona Munþilor Orãºtiei, deputatul Ioan
Timiº, bun cunoscãtor al istoriei ºi a valorilor ei, deputatul
Ionica Popescu, mucalitã ºi spiritualã, hotãrâtã sã se batã cu
�nebunii�, dacã e nevoie, pentru apãrarea istoriei, deputatul

A  FOST  ODATÃ  LA  ORÃªTIE SAU POVESTEA UNEI
COLIVE CUM  NU S-A MAI POMENIT

Vladimir Brilinsky

europarlamentar Iacob Monica Ridzi, dacã prin nãscare în
lumea fascinantã a momârlanilor, ºi peste toþi cei trei care ºi-
au dat mâna pentru realizarea acestei manifestãri de excepþie,
doctorul Napoleon Sãvescu, suflet al miºcãrii dacologice,
cel care trage an de an cãruþa cu daci, cel care a ales Orãºtia
ca oraº de suflet, Liviu Pandele, un împãtimit al dacilor, omul
cu ideea colivei, cu finanþarea ei, ºi venit la Orãºtie cu o
armatã de oameni dupã el, gata sã rãstoarne lumea, ºi -nu la
sfârºit- dar ca o bunã gazdã acolo unde îi este locul, primarul
Orãºtiei, Iosif Blaga, un om pentru care dacii înseamnã parte
din sufletul sãu, cel care de 8 ani încoace îi sãrbãtoreºte pe
strãmoºi aºa cum se cuvine de �Zilele Dacilor�. Dupã
discursurile inaugurale, într-un pelerinaj decent ºi simplu,
zeci de coroane de flori au fost depuse la bustul lui Decebal
din Piaþa Victoriei, semn al preþuirii jertfei marelui erou.

În sala Casei de culturã Orãºtie, ca în fiecare an, dar de
data asta cu o participare mai consistentã, a avut loc
concursul �Decebal ºi epoca sa�. Cei care au pus la punct
acest concurs au fost reprezentanþii Muzeului Civilizaþiei
Dacice din Deva prin secþia Etnografie ºi Artã Popularã
Orãºtie. Au participat patru echipaje, formate din câte trei
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elevi, de la: Colegiul Naþional �Decebal� Deva, Liceul Teoretic
�Traian� Deva, Grupul ºcolar �Nicolaus Olahus� Orãºtie ºi
Colegiul Naþional �Aurel Vlaicu� Orãºtie. Competiþia a constat
dintr-o serie de întrebãri cu tematicã istoricã. Câºtigãtor a
fost echipajul Colegiului Naþional �Aurel Vlaicu� Orãºtie,
care a primit un premiu în valoare de cinci milioane de lei. Pe
urmãtoarele locuri s-au situat echipajele Liceului Teoretic
�Traian� Deva ºi Grupul ºcolar �Nicolaus Olahus. Cei
prezenþi la manifestãrile de la Orãºtie au putut viziona ºi o
expoziþie organizatã la Muzeul din Orãºtie. Potrivit lui Mihai
Cãstãian, ºef de Secþie la Muzeul de Etnografie ºi Artã
Popularã din Orãºtie, expoziþia s-a bucurat de un real succes
ºi interes din partea locuitorilor municipiului Orãºtie ºi nu
numai. �Expoziþia �Dacii� prezintã aspecte ale civilizaþiei din
zona Munþilor Orãºtiei, cu precãdere epopeea rãzboaielor
daco - romane. Astfel, în vitrinele expoziþiei se regãsesc
exponate valoroase: piese de podoabã ºi monede, ceramicã,
artefacte de fier ºi arme, machete ºi reconstituiri grafice. O
categorie specialã de piese o reprezintã materialele
descoperite în cetatea dacicã de la Ardeu, în campaniile din
anii trecuþi, care scot în evidenþã importanþa acestui site
istoric�, a precizat Mihai Cãstãian.

ªi dupã-amiazã a început minunea. Piaþa Victoriei s-a
umplut pânã la refuz. Muzica ºi dansul au încins atmosfera la
maxim. Formaþii ale Casei de culturã din Orãºtie �Nivel 13� ºi
ale Liceului de artã Deva au electrizat mulþimea cu cântece
dacice preluate de pe site-ul www.dacia.org , ansamblul Dacia
din Braºov cu un program presãrat cu muzicã popularã
autenticã,  apoi au venit pe rând consacratele ETNO ºi RO-
MANIA  iar sarea ºi piperul le-a pus Aurel Moldoveanu.

Punctul culminant al manifestãrii l-a constituit, bineînþeles,
coliva. Cea mai mare colivã din lume  dedicatã memoriei regelui
dac Decebal ºi martirilor români a reuºit sã impresioneze
profund prin imensitatea ei, demnã de Cartea Recordurilor.
Ideea i-a aparþinut lui Liviu Pandele, dac pur-sânge din Braºov
care nu este la prima ispravã de genul acesta. Cu ani în urmã,
braºovenii gustau din cea mai mare oalã de vin dacic, un alt
record greu de doborât. De data asta ideea i-a venit dupã
modelul Japoniei, care a realizat o colivã ce deþine ultimul record
în materie: o colivã (din orez) care cântãrea 2, 200 de tone,
realizatã de japonezi pentru comemorarea victimelor de la
Hiroshima ºi Nagasaki. Cel care l-a convins pe Liviu Pandele
sã-ºi punã planul în aplicare tocmai la Orãºtie a fost doctorul
Sãvescu, coorganizator ºi sponsor al Zilelor Dacilor de 8 ani
încoace.  Pentru a intra în Cartea Recordurilor, coliva lui Decebal
trebuia sã fie mai grea decât cea a japonezilor. Astfel, o întreagã
armatã de oameni sub conducerea lui Liviu Pandele, care s-a
dovedit un bun strateg, s-a pus pe treabã, cu câteva zile înainte,
pentru a realiza cea mai mare colivã din lume ºi pentru a bate
recordul de la Soare-Rãsare. Coliva româneascã a fost realizatã
în cantina Centrului de Pregãtire ºi Perfecþionare Jandarmi
�Aurel Vlaicu� Orãºtie, în condiþii maxime de igienã. Într-un
final, dupã 24 de ore de muncã, cei ºase bucãtari care au muncit
într-o cãldurã sufocantã, au reuºit. Coliva de la Orãºtie a bãtut
recordul, cu o masã totalã de 3, 363 de tone, nouã metri lungime,

patru metri lãþime ºi 0,1 metri înãlþime. Era un vis ce se împlinea,
era rodul unei munci de echipã bine organizatã, care ducea
Orãºtia pentru prima datã în Guinness Book. Un sobor de
preoþi a sfinþit aceastã colivã. �Soborul de preoþi nu a oficiat
un parastas, ci a sfinþit aceastã colivã, ca o întreprindere de
sine stãtãtoare a unor oameni care au dorit sã-l omagieze pe
marele rege Decebal în felul lor. Orice þãran, înainte de a tãia
o pâine sau de a se apuca de mâncat, cere binecuvântare
pentru bucatele de pe masã ºi îºi face o cruce creºtineºte.
Acest lucru am dorit sã-l facem ºi noi, dar la un nivel apropiat
de cantitatea de colivã prezentatã�, a precizat unul dintre
organizatorii  evenimentului. Astfel, dupã ce a fost sfinþitã,
coliva de peste trei tone a fost împãrþitã tuturor celor prezenþi.
Însuºi marele actor român Alexandru Arºinel, prezent la
eveniment, a fost impresionat plãcut de colivã. �La început
credeam cã este vorba doar de o poveste frumoasã, care nu
se va realiza, dar când am vãzut-o, am rãmas profund
emoþionat. Realizarea unei colive atât de mari, înseamnã
pentru toþi dispãruþii noºtri, pentru cei care ºi-au lãsat oasele
în pãmânt, un dar din partea celor din Orãºtie pentru tihna ºi
liniºtea lor dincolo de viaþã. ªi când este vorba ºi de Decebal,
totul capãtã dimensiuni uriaºe. Aici la Orãºtie, între atâþia
daci, mã simt ca acasã. Atât de familiar mi se pare locul acesta,
cã am senzaþia cã vin aici de 2.000 de ani� a declarat Alexandru
Arºinel. De fapt, inegalabilul actor a fost cel care a primit
primul pahar de colivã, dar nu tot el a fost  primul care a ºi
gustat-o, pentru cã din paharul sãu, primul a gustat doctorul
Napoleon Sãvescu, prieten de suflet ºi de nãdejde al lui
Alexandru Arºinel. ªi pentru ca totul sã fie ca la carte ºi
omologarea pentru cartea recordurilor sã fie o reuºitã, reþeta
care a fost folositã trebuia menþionatã în faþa tuturor. 720 de
kg de arpacaº, 360 kg de miez de nucã, 300 de kg de zahãr, 150
de kg de biscuiþi simpli, 144 de kg de lãmâie, 100 de kg de
orez, 60 de kg de zahãr pudrã, 50 de kg de bomboane roºii,
galbene ºi albastre, 24 de kg de zahãr vanilat, 15 kg de sare
finã ºi 2.160 de litri de apã (dintre care 720 de litri s-au evaporat
prin fierbere).

S-au împãrþit peste 12.000 de pahare, într-o ordine de nota
10, ordine asiguratã de jandarmi iar mulþimea nu s-a cãlcat în
picioare, aºa cum doar unor ziariºti mai puþin corecþi le-a
plãcut sã spunã.

La Orãºtie nu se putea încheia o manifestare de o
asemenea anvergurã fãrã un foc de artificii pe mãsurã, un foc
de artificii senzaþional pe acordurile Odei Bucuriei. ªi s-a
potrivit de minune pentru cã la Orãºtie lumea s-a bucurat
într-adevãr. A fost o sãrbãtoare cum nu a mai fost ºi cum
poate nu va mai fi decât peste altã sutã de ani.

ªi mai este ceva. A fost aceasta o zi, în care întreaga þarã
a fost lovitã consistent de ploi ºi vijelii, dar în timp ce
Bucureºtiul era paralizat iar Sibiul semãna cu Veneþia, în Deva
zburau acoperiºuri, la Alba Iulia turna cu gãleata, în Bistriþa
mureau oameni rãpuºi de puhoaie, iar la Baia Mare era
sfârºitul lumii, la Orãºtie, soarele a zâmbit întreaga zi, cum a
ºtiut el mai bine, tuturor celor prezenþi. A fost, la urma urmei,o
binecuvântare a naturii datã acestei manifestãri
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Personalităţi de marcă la Orăştie inaugurând Serbările Comemorative Decebal 2007.

Liviu Pandele un dac veritabil de la poalele Tâmpei,sau
ideea unei colive cum nu s-a mai văzut.

Prefectul de hunedoara Marius Cristian Vladu încadrat
de doi români cu suflete de daci primarul Orăştiei Iosif

Blaga şi dr. Napoleon Săvescu.

Bustul lui Decebal străjuit cum se cuvine.

Semn pios al preţuirii jertfei Marelui Rege Decebal,
adus de către Napoleon Săvescu, Liviu Pandele şi

Vladimir Brilinsky trei dintre artizanii manifestării.
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Mulţumirea lucrului bine făcut se vede pe feţele
invitaţilor de onoare ai Orăştiei

Însemnele dacice pe inelul doamnei deputat
europarlamentar Iacob Monica Ridzi atrag atentia

doctorului Săvescu.

Deputatul Ioan Timiş şi consilierul Mircea Negru
în faţa bustului lui Decebal.

După 24 de ore de fiert în cazanele unei unităţi militare
coliva este gata să fie dusă spre locul manifestării.

Păzită de ochii tuturor ferm, până la finalizare, în
acopaniamentul clopotelor catedralei din Orăştie,

coliva iese în sfârşit la lumină.

Tricolorul românesc pe cea mai mare colivă din lume,
în greutate de3363 de kilograme


