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EDITORIAL

de Vladimir BRILINSKY

DEFILAREA RUªINII NAÞIONALE

Cu pâine ºi circ, spre
victoria finalã. Cam aºa
s-ar putea rezuma

acþiunea în forþã a Ministerului
Culturii îndreptatã ostentativ cãtre
miºcarea dacistã din România care,
vrem nu vrem, creºte de la an la an
venind spre conºtiinþa românilor
asemenea unui tãvãlug. De un an
de zile, s-au tot învârtit ministereii
noºtri în jurul cozii, elaborând
comunicate despre sãrbãtorile
naþionale ocazionate de împlinirea
a �1900 de ani de la formarea
poporului român�. Tot ei au fost
aceia care au schimbat de câteva
ori titulatura manifestãrilor,
bâlbâindu-se de fiecare data
încurcaþi în neºtiinþa lor sau poate
în prãfuitul dogmatism somnolent
din care nu sunt capabili sã se
trezeascã. Acum la final de an,
luminatul Virgil Niþulescu cu un
scaun de secretar de stat mai puþin,
dar ºoptitor de tainã al ministrului,
promotor al Serbãrilor Ruºinii, ºi-
a dat din nou în petec organizând o
manifestare într-un dispreþ uriaº faþã
de civilizaþia dacã. A adus din þara
vecinã, Ungaria, o trupã de
saltimbanci îmbrãcaþi, ce-i drept
impecabil, în uniforme romane ºi le-
a organizat o defilare pe Calea
Victoriei pânã la Muzeul de Istorie
acolo unde s-au închinat columnei.

I-au fost cãþei de pazã în aceastã
penibilã acþiune, directorul
Muzeului Naþional de Istorie,
Criºan Muºeþeanu ºi un pitbul de
maidan în persoana unui conþopist,
arheolog fãrã operã, deci unul care
nu existã, sub numele de Eugen
Silviu Teodor

Primul, îºi exprimã la televiziuni
neþãrmurita adeziune la cotropirea
romanã ºi mândria de a intra în
Europa ca membrii ai marii familii
culturale romane, ceea ce
reprezintã o imensã stupizenie care
nu meritã nici mãcar bãgatã în
seamã. Al doilea, într-un limbaj de
Ferentari, cu toate cã Sibiul natal
ar fi trebuit sã-ºi lase amprenta
asupra culturii ºi educaþiei sale,
scuipã în silã ºi dispreþ sistematic
pe tot ce se cheamã culturã ºi
civilizaþie dacicã. Îºi semneazã
scabroasele mailuri cu prescurtarea
EST, dovedind sãracul cã sub nici
o formã nu putea sã semneze
VEST din moment ce gândirea lui
nu depãºeºte valorile de dincolo de
Nipru ºi mai sus.

Nu putem sã intrãm în polemicã
în astfel de companie. Putem doar
sã constatãm cu mare tristeþe ca
suntem singurul stat care doreºte sã
intre în Europa sub poala unei culturi
care nu-i aparþine ºi nu i-a aparþinut
niciodatã. Suntem singurul stat

european care îºi slãveºte
cotropitorii mai abitir decât în þara
lor de origine. Suntem singurii care
vom intra în Europa la 1 ianuarie
cu limba strâns lipitã de fundul
�Apusului Imperiu Roman�
crezând cã astfel vom fi primiþi cu
braþele ºi mai deschise. Fals ºi
grotesc. Nimeni nu este în Europa
Unitã interesat dacã aparþii unei
culturi sau alteia. Ne consolãm cu
gândul cã în conducerea României
Europene de mâine, se va gãsi
cineva cu scaun la cap, sã punã
botniþã pentru totdeauna celor care
falsificã istoria pe bani publici.

Nu aº fi reuºit o încheiere mai
potrivitã la acest editorial dacã nu
aº fi reprodus aici, cu permisiunea
autoarei, un pasaj dintr-un
excepþional articol apãrut în
Formula AS sub semnãtura
Aurorei Peþan :

Parada din centrul
Bucureºtiului nu a fost realistã.
Organizatorii evenimentului ar
fi trebuit sã ºtie cã o
reconstituire corectã a
momentului nu ar fi fost
posibilã decât dacã, în urma
legionarilor romani, pe Calea
Victoriei, ar fi defilat ºi daci în
lanþuri.

Fãrã comentarii.
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CIVILIZAÞII ANTICE
ALE EUROPEI TEMPERATE

Iosif Vasile FERENCZ

Argument

CELÞII (V)

Civilizaþia dacicã, fãrã nicio îndoialã, a fost una
remarcabilã, 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.

În numãrul anterior menþionam
cã în prima parte a secolului al IV-
lea î. Chr. celþii erau deja prezenþi
în zona Dunãrii mijlocii ºi cã
izvoarele vorbesc despre o
,,ambasadã� a reprezentanþilor lor
în tabãra lui Alexandru cel Mare.

Contextul

Întâlnirea a avut loc în contextul
expediþiei macedonene la Dunãre,
împotriva tribalilor. Aceastã
campanie era necesarã în contextul
Pregãtirilor pentru campania din
Asia împotriva perºilor. Astfel,
regele macedonean a fost nevoit
mai întâi sã pacifice frontul
dunãrean, unde tribalii, populaþie de
origine tracicã, locuind de-a lungul
malului drept al fluviului între
Morava balcanicã ºi Isker, se
dovedeau a fi greu de adus sub

Statuie elenisticã reprezentându-l pe Alexandru,
imagine preluatã de pe site-ul www. Alexander the Great.htm.
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ascultare încã din vremea lui Filip
al II-lea, tatãl lui Alexandru.
Macedonenii i-au urmãrit pe tribali,
care refuzau o luptã decisivã, pânã
la extremitatea vesticã a teritoriului

locuit de aceºtia, undeva la gura
Moravei, în amonte de Porþile de
Fier. Tribalii, conduºi de regele
Syrmos, s-au repliat pe o insulã de
pe Dunãre evitând ºi de aceastã
datã confruntarea directã.

Nereuºind sã cucereascã insula,
regele Macedoniei a trecut
Dunãrea pentru numai o zi ºi i-a

înfrânt pe geþii de pe malul stâng
care erau aliaþii tribalilor. Aceastã
demonstraþie de forþã a avut succes
cãci întorcându-se în tabãra de pe
malul drept al Dunãrii, Alexandru

cel Mare a primit soliile
neamurilor din zonã, care i s-au
supus.

Solia

Cu acea ocazie Alexandru
a primit solii diferitelor neamuri
din zonã. În finalul materialului
nostru din numãrul anterior al
revistei spuneam cã momentul
are o importanþã deosebitã
pentru istoria politicã a acestui
spaþiu, motiv pentru care ne vom
opri asupra lui.

Izvoarele

Despre celþii care au fost primiþi
de marele rege, Strabon afirmã cã
provin din apropierea Adriaticii, în
timp ce Arrian plaseazã originea lor
în Golful Ionic. Momentul istoric
surprins de autorii citaþi are o mare

însemnãtate pentru cã este prima
ºtire literarã care îi menþioneazã pe
celþi în aceastã zonã. Evenimentele
de Strabon ºi Arrianus, autori mai
târzii, care însã s-au bazat pe
mãrturiile unui participant direct la
expediþie: este vorba de Ptolemaios,
fiul lui Lagos, colaborator al lui
Alexandru ºi viitor rege al Egiptului.
Prin urmare, faptele consemnate
sunt demne de toatã încrederea.
Dar sã dãm cuvântul izvorului:

Arrianus (Expediþia lui
Alexandru cel Mare I, 4, 6-8)
relateazã: �Aici (în tabãra lui
Alexandru � nn.) sosirã soli atât
din partea triburilor libere care
locuiesc pe malurile Istrului, cât
ºi de la Syrmos, regele tribalilor;
venirã soli chiar ºi de la celþii care
locuiesc în Golful Ionic...Acesta
(Alexandru) legã cu toþi prietenie,
luând ºi dând chezãºii. Pe celþi îi
întrebã de ce lucru omenesc se
tem ei mai mult, în nãdejdea cã �
deoarece marea sa faimã va fi
ajuns pânã la ei ºi încã mai
departe � au sã rãspundã cã se
tem de el mai mult decât de toþi.
Dar rãspunsul celþilor îi spulberã
nãdejdile. Într-adevãr, cum
locuiau departe de Alexandru �
iar în þinuturile ocupate de ei se
putea cu greu pãtrunde �
vãzându-l pe Alexandru cã
porneºte spre alte locuri, îi
spuserã cã se tem ca nu cumva
vreodatã sã cadã cerul pe dânºii.
Alexandru le dãdu numele de
prieteni, îi fãcu aliaþi ºi îi trimise
acasã, dupã ce adãugã doar
atât: cã celþii sunt niºte flecari�.

Aceastã relatare coincide cu
cea pãstratã la Strabo (Geografia,
VII, 3, 8 � C 301): Alexandru �a
primit daruri de la seminþiile de
acolo ºi de la Syrmos. Ptolemeu,
fiul lui Lagos, spune cã în cursul
acestei expediþii au sosit la

Rãzboinici celþi,
dupã site-ul www. Celtii.htm.

Rãzboinici macedoneni din armata lui Alexandru,
imagine preluatã de pe site-ul www. Alexander the Great

(Alexander of Macedon) Biography.htm.
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Alexandru celþii de lângã Marea
Adriaticã, pentru a stabili cu el
legãturi de prietenie ºi
ospitalitate. Regele, primindu-i cu
multã bunãvoinþã, îi întrebã � în
timpul ospãþului � de ce se tem ei
mai tare; credea cã vor rosti
numele lui. Iar ei au rãspuns cã
de nici un om; ziceau doar cã le
este fricã sã nu se prãbuºeascã
peste ei cumva cerul�.

Relatarea celor doi autori, a
cãror aspecte �anecdotice� au fost
sesizate de numeroºi istorici este
foarte probabil sã se fi petrecut ºi
în realitate. Dar dincolo de aceste
amãnunte este deosebit de
importantã consemnarea prezenþei
la Dunãre a ambasadei celþilor de
la Marea Adriaticã.

Interpretarea
izvoarelor

În legãturã cu regiunea în care

s-a aflat teatrul de operaþiuni trebuie
fãcute urmãtoarele precizãri:
Pãrintele istoriei, Herodot (Istorii,
IV, 49) ne-a informat cã limita
vesticã a teritoriului stãpânit în
antichitate de tribali se afla undeva
pe Morava ori ceva mai spre vest,
în timp ce limita de rãsãrit era
marcatã de râul Oescus (Tucidides,
Istorii, II, 96). Potrivit detaliilor
�topografice� furnizate de
Ptolemaios ºi preluate de Arrianus,
retragerea tribalilor ºi acþiunile lui
Alexandru cel Mare s-au desfãºurat
în aria apuseanã a teritoriului
tribalilor, undeva în amonte de Porþile
de Fier, nu departe, probabil, de
vãrsarea Moravei în Dunãre. Pe
aceste considerente trebuie sã ne
închipuim cã prezenþa ambasadei
celtice la Alexandru cel Mare apare
fireascã în aceastã zonã ºi ar fi de
neînþeles dacã operaþiunile militare
s-ar fi desfãºurat în rãsãrit, în locuri
prea îndepãrtate pentru ca celþii sã
fi avut ºtire despre ele.

Astfel este foarte probabil ca în
jurul anului 335 î.Chr. celþii de la
Marea Adriaticã sã fi �explorat� noi
teritorii spre rãsãrit, mai precis în
estul bazinului carpatic. Doar într-o
astfel de situaþie ei puteau fi
interesaþi de intenþiile regelui
Macedoniei care desfãºura acþiuni
militare într-o zonã apropiatã. În
legãturã cu prestigiul deosebit de
care se bucura suveranul
Macedoniei în centrul Europei este
sugestiv cã o solie a aceloraºi celþi
va ajunge mai târziu în anul 323
î.Chr. tocmai în îndepãrtatul Babilon,
unde se gãsea în acel moment
curtea lui Alexandru.

Cine erau ei?

Întorcându-ne la celþii pomeniþi
de Arrian ºi Strabon, precizãm cã
la acea datã, singurii celþi de la
Marea Adriaticã (respectiv Golful
Ionic, cum afirmã Arrian) erau

Bãtãlia de la Issus,
imagine preluatã de pe site-ul www. Alexander the Great (Alexander of Macedon) Biography.htm.
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senonii din Italia, aºezaþi în jurul
Anconei. Aceºtia au fost pacificaþi
de cãtre romani dupã 345 î.Chr. Din
acest motiv probabil cã au fost
nevoiþi sã caute alte direcþii de
expansiune. În aceste condiþii
participarea unor grupuri de senoni
la migraþia celþilor în estul bazinului
Carpatic este posibilã. Un coif din
fier celto-etrusc descoperit în
împrejurimile Haþegului pare sã
sugereze acelaºi lucru. Este vorba
de un tip de coif întâlnit doar în
necropolele senonilor din Italia, fiind,
prin urmare, specific doar
rãzboinicilor din tribul respectiv. Dar
senonii au constituit doar o micã
parte a noilor coloniºti care au ajuns
pânã în Transilvania. Cea mai mare
parte proveneau, dupã toate
probabilitãþile, din regiunea
transdanubianã ºi din teritoriile
aflate astãzi în Austria orientalã.
Inventarele unor morminte celtice
indicã faptul cã la aceastã migraþie

Teatrul desfãºurãrii operaþiunilor, hartã dupã Vera Krstiæ

Dacã doriþi un abonament la

DACIA MAGAZIN

 Trimiteþi prin mandat poºtal suma de 250 000

lei pe adresa: Daniela Gridan, 335700, Orãºtie,

Piaþa Victoriei 20.

Veþi primi începând cu luna urmãtoare

douãsprezece numere ale publicaþiei noastre.

Vã rugãm sã specificaþi pe mandat adresa

poºtalã corectã la care doriþi sã primiþi revista.

au participat ºi grupuri venite chiar
ºi din zona Rinului.

Bazinul Carpatic avea sã
constituie rezervorul principal de
unde se vor recruta rãzboinicii care,
câteva decenii mai târziu, aveau sã
porneascã în marea expediþie din
Balcani, aventurã care îi va duce

pe unii dintre ei pânã în Asia Micã.

ªi pentru cã am tot vorbit despre
celþii din Transdanubia ºi din Austria
orientalã, în numãrul urmãtor vom
schiþa ansamblul general al acestor
teritorii la începutul celei de a doua
epoci a fierului.
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PIERIT-AU DACII ?
Aurora PEÞAN

Drama izvoarelor
scrise

Pânã la apariþia tiparului în
secolul 16, scrierile antice au

supravieþuit cu destulã dificultate, prin
intermediul copiºtilor. Totuºi, din noianul
greu de evaluat de scrieri ale eruditei
antichitãþi, s-a pierdut enorm de mult, fie
din purã întâmplare, fie cu reavoinþã, din
pricina fanatismului care a dus la
incendieri de biblioteci, fie din neglijenþã,
ignoranþã sau dezinteres. Scrierile care
mãrturiseau despre geþi ºi daci au avut,
aproape toate, aceastã soartã: nu au
reuºit sã traverseze veacurile. Ceea ce a
ajuns pânã la noi nu reprezintã, probabil,
nici 10% din ce s-a scris despre aceºti
neºtiuþi locuitori ai pãmânturilor de la
nordul Dunãrii. Istoricii noºtri îi citeazã
adesea pe Herodot, pe Strabon si pe Dio
Cassius, cu puþinele lor fragmente în care
se vorbeºte despre geþi ºi daci, lãsându-
ne impresia cã acest neam a fost fie
ignorat de marile puteri vecine, fie pur ºi
simplu prea �barbar� ca sã prezinte
interes. Totuºi, existã numeroase mãrturii
antice despre scrieri care vorbeau de
strãmoºii noºtri, dar care s-au pierdut.
Însã câtã vreme aceste mãrturii existã,
trebuie sã þinem cont de ele ºi sã admitem
cã s-a scris mult mai mult despre geþi ºi
daci, decât ni s-a spus în cãrþile de istorie,
cã aceºtia au stârnit interesul vecinilor
lor într-o mãsurã mare, atât prin modul

Publicarea articolului de faþã în prestigioasa publicaþie Formula AS reprezintã un lucru onorant pentru
adevãrata istorie a românilor. Îl reproducem în acest numãr cu acordul redacþiei ºi aducând caldele noastre

mulþumiri doamnei Sânziana Pop pentru amabilitatea de a ne fi permis preluarea lui.

GÃURI NEGRE ALE ISTORIEI

lor de viaþã ºi prin religia ºi credinþele lor,
cât ºi prin relaþiile pe care le-au avut cu
cei din jur ºi prin rãzboaiele pe care le-au
dus. Cu excepþia lui Al. Papadopol-
Calimah, un istoric uitat din veacul al
XIX-lea, pe care nimeni nu îl citeazã ºi a
cãrui operã a fost în totalitate ignoratã,
nimeni nu a încercat pânã acum sã facã o
evaluare completã a ceea ce s-a pierdut
din documentele despre daci. Conform
acestuia, numãrul autorilor care au scris
sau doar au pomenit în treacãt despre
strãmoºii noºtri este de... aproape trei sute.

Nu ºtim dacã pentru alte neamuri s-
au fãcut astfel de evaluãri. Nu ºtim dacã
soarta izvoarelor privitoare la daci a fost
mai vitregã decât a altora. Marele învãþat
Posidoniu cãlãtorise la gali ºi scrisese o
carte despre aceºtia, astãzi pierdutã.
Împãratul Claudiu scrisese ºi el o istorie
a etruscilor în 20 de volume, din care
nimic nu a ajuns pânã la noi. Totuºi,
despre gali ºtim multe lucruri din alte
izvoare, de la etrusci avem monumente
ºi inscripþii, doar dacii s-au dovedit mult
prea �tãcuþi�, ori poate noi nu am cãutat
îndeajuns, cãci suntem prea puþin
interesaþi de soata lor...

Unde �s-au ascuns�
geþii ºi dacii?

Pentru antici, în vremurile cele
mai îndepãrtate, teritoriile de la

nordul Dunãrii reprezentau un loc

enigmatic, populat de fiinþe mitice. Cu
timpul, pe mãsurã ce relaþiile comerciale
s-au dezvoltat ºi sfera de influenþã a lumii
greco-romane s-a extins, geþii ºi dacii au
început sã fie mai bine cunoscuþi ºi
pomeniþi în scrierile grecilor ºi ale
romanilor. Totuºi, puþini au fost aceia care
au scris ceea ce au vãzut cu ochii lor,
cãci puþini au cãlãtorit pânã pe aceste
pãmânturi. Astfel cã majoritatea
informaþiilor pe care ni le transmit aceste
izvoare sunt informaþii de a doua sau a
treia mânã, aproximative, deformate,
transmise din gurã în gurã printr-un fel
de �telefon fãrã fir�. Au existat ºi lucrãri
ale unor martori oculari care au fost în
Dacia ºi au descris cu mare exactitate
geografia, istoria, organizarea politicã ºi
socialã, tradiþiile, poate ºi limba dacilor,
dar toate aceste scrieri s-au pierdut. Vom
reveni mai jos asupra lor.

Prin urmare, informaþiile pe care le mai
avem sunt adesea confuze. Ba mai mult,
anticii nu fãceau întotdeauna distincþie
clarã între sciþi ºi geþi sau între traci ºi
geþi, iar mai târziu, îi confundã pe geþi
chiar cu goþii (cu sau fãrã intenþie) sau
cu alte neamuri. Astfel cã, nu de puþine
ori, sub referinþele la sciþi, traci, goþi etc.
se pot ascunde informaþii preþioase
despre daci ºi geþi. Ce fel de evenimente
consemneazã scrierile vremii? În primul
rând, înregistreazã numai evenimente
politice ºi militare importante - rãzboaie,
victorii, alianþe, trãdãri, asasinate,
succesiuni la tron, iar o perioadã de pace
ºi liniºte este aproape întotdeauna

- Scrieri pierdute cu privire la daci -

Din tot ce s-a scris despre daci în antichitate, pânã la noi nu a ajuns mai mult de 10%! Stranie ºi
tragica soartã a unor documente distruse din voia destinului sau cu bunã -ºtiinþã, ori care poate zac

încã neºtiute, în beciurile vreunor mãnãstiri sau biblioteci!
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absentã din documente. Aºadar, cei ce
trãiau în pace trãiau într-un fel �în afara�
istoriei. În al doilea rând,
istoria scrisã este aproape
întotdeauna istoria
învingãtorilor. De aceea,
izvoarele latine nu vor
pomeni prea mult despre
autohtoni, ci în primul rând
despre romanii colonizatori
ºi, tot de aceea, mai târziu,
numele dacilor sedentari ºi
paºnici dispare din scrieri,
în primul plan fiind goþii,
gepizii, hunii ºi alþi
migratori cu o istorie
�activã�.

Primele informaþii

Putem presupune cã primele
nformaþii despre geþi au fost

consemnate de popoarele orientale cu
care aceºtia au intrat în contact, în primul
rând pe calea comerþului. Dar din
cronicile orientale nu ni s-a pãstrat nicio
informaþie cu privire la geþi. Comerþul i-a
pus în contact cu sciþii de pe þãrmurile
nordice ale Mãrii Negre, cu perºii, cu
fenicienii, cu neamurile din Asia Micã ºi
chiar cu egiptenii. Documentele acelora
îi vor fi pomenit ºi pe strãmoºii noºtri, cel
puþin cei dobrogeni. Cel mai vechi
eveniment în care sunt antrenaþi geþii este
cel pomenit de Herodot cu referire la
campania lui Darius (sec. VI î.Cr.), regele
perºilor, împotriva sciþilor, care, înainte
de a ajunge la Istru, îi biruie ºi pe geþi.
Cea de-a doua informaþie ne trimite în
timp, douã secole mai târziu ºi se referã
la expediþia împotriva tribalilor lui
Alexandru cel Mare (sec. IV î.Cr.) care,
ajuns la Dunãre, înfruntã opoziþia geþilor.
Numãrul mare al geografiilor pierdute, în
care foarte probabil erau descrise ºi
teritoriile getice, face ca misterul sã fie ºi
mai adânc. Însuºi marele geograf Strabon
a scris o carte despre Tracia ºi Dacia,
astãzi cu desãvârºire pierdutã. Marele
geograf Marin din Tyr descrisese în
amãnunþime teritoriile locuite de geþi ºi
daci, dar lucrarea sa nu a ajuns pânã la
noi, decât într-o palidã mãsurã, prin
intermediul unei prescurtãri fãcute de
Ptolemeu. Una dintre geografiile pierdute
aparþinea lui Demetrios din Callatis

(actuala Mangalia), iar datele prezentate
de el cu privire la teritoriile geþilor trebuie

sã fi fost foarte exacte. Nici
hãrþile, nu puþine, care
înfãþiºau lumea cunoscutã
în vremea dacilor nu au
ajuns pânã la noi: de la cea
mai veche hartã a lumii
despre care avem ºtiinþã,
cea a lui Anaximandru
(sec. VI î.Cr., învãþat care a
cãlãtorit pânã la sciþi), ºi
pânã la cucerirea romanã,
nu s-a pãstrat absolut
nicio hartã care sã
înfãþiºeze Dacia veche.

Cele mai vechi hãrþi reprezintã Dacia de
dupã cucerire. Un interes aparte au
stârnit, cu siguranþã, religia ºi credinþele
geþilor, mult diferite de ale altor neamuri
din Europa, dar, ºi în acest aspect,
documentele pierdute spuneau de bunã
seamã mult mai mult decât cele pãstrate.

Un get celebru:
regele Dromihete

Grecii aveau o admiraþie faþã de
�barbari� (cuvânt care

înseamnã, în greceºte, �bâlbâit, persoanã
care vorbeºte o limbã de neînþeles�, cãci
aºa le pãreau grecilor cei care vorbeau
altã limbã decât a lor), pe care ºi-i
reprezentau ca virtuoºi, curajoºi ºi
generoºi. Un celebru model îl constituie
regele get Dromihete (sec. III î.Cr.), care
l-a învins pe Lisimah, unul dintre urmaºii
lui Alexandru cel Mare. Acesta venise
cu oastea macedoneanã împotriva
geþilor, dar a fost înfrânt ºi luat prizonier,
împreunã cu fiul sãu, Agatocle.
Dromihete i-a dus pe prizonieri la cetatea
Helis, reºedinþa sa, i-a ospãtat regeºte la
o masã scumpã, cu pocaluri ºi vase de
aur ºi argint, în vreme ce el ºi geþii sãi
stãteau la o masã de lemn, modestã. Apoi
i-a eliberat, spunându-le cã, dacã au
acasã atâtea bogãþii, sã nu mai râvneascã
la avutul modest al altora. Campania lui
Lisimah ºi pãþania de la curtea
generosului rege get au fost mult
preluate ºi citate în scrierile vechi, dar
tocmai acele scrieri care le prezentau în
amãnunt s-au pierdut - în primul rând
cartea 21 din �Biblioteca Istorica� a lui

Diodor din Sicilia, apoi istoria universalã
a lui Polibiu ºi altele. Tot ce ºtim despre
aceastã victorie a geþilor provine din
prescurtãri ºi mãrturii mãrunte.

Epoca lui Burebista

De la Dromihete la Burebista se
întinde o perioadã de mai mult

de douã secole de mare pustietate
documentarã. Fie cã dacii trãiau în pace
ºi nu au atras atenþia grecilor ºi romanilor,
fie cã scrierile care se refereau la acea
epocã s-au pierdut, noi nu ºtim mai nimic
despre acele vremuri. De la Strabon avem
câteva informaþii preþioase despre epoca
lui Burebista, cu care vestitul geograf era
contemporan. Dar Strabon, la rândul sãu,
a folosit lucrãrile lui Posidoniu, cel mai
învãþat om al acelei epoci. Din pãcate,
nicio scriere a lui Posidoniu nu s-a
pãstrat pânã astãzi. Dio Cassius scria ºi
el, în cãrþile sale pierdute, despre aceastã
epocã. Augustus însuºi, contemporan
cu Burebista, a scris despre propria sa
viaþã - lucrare ºi ea pierdutã - unde fãrã
îndoialã cã pomenea ºi de relaþiile cu
Dacia.

Momentul cuceririi
Daciei: o imensã

gaurã neagrã

De la Burebista la Decebal avem
din nou o mare lacunã

documentarã. Câteva nume de regi daci
ne sunt pomenite de cãtre Iordanes, dar
mai mult nu ºtim. Istoricul Titus Livius
includea aceastã perioadã în opera sa
uriaºã, dar cãrþile 124 ºi 125, dedicate
Daciei, s-au pierdut. Distrugerea operei
marelui istoric se datoreazã împãratului
Domiþian, care a decretat drept crimã de
stat citirea acestei lucrãri, ºi papei Grigore
cel Mare, care a dispus arderea cãrþii, din
pricinã cã în paginile ei se vorbea despre
minuni, înainte de epoca creºtinã.

Informaþiile despre daci reapar în
preajma conflictului cu împãratul
Domiþian, când bãtrânul rege Duras îi
cedeazã tronul lui Decebal. Evenimentele
premergãtoare cuceririi Daciei de cãtre
romani, campaniile lui Domiþian ºi ale lui

Strabon
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cmyk

Traian, înfrângerea dacilor ºi întemeierea
provinciei Dacia, colonizarea ºi
organizarea provinciei, prãzile imense
luate de la daci - sunt evenimente care
au avut parte de numeroase ºi detaliate
consemnãri în scrierile vremii. Ne-am fi
aºteptat ca numãrul izvoarelor scrise din
acea epocã, ajunse pânã la noi, sã fie mult
mai mare decât pentru epoci mai
îndepãrtate ºi mai nesigure. ªi totuºi... O
bizarã coincidenþã a fãcut sã se piardã
cam tot ce s-a scris despre daci ºi
rãzboaiele lor cu romanii.
Dio Chrysostomos, exilat în Dacia din
pricina urii lui Domiþian, rechemat de
Nerva ºi apoi foarte preþuit de Traian, a
scris o istorie a Daciei intitulatã Getica,
pierdutã astãzi cu totul. Probabil cã
scrierea înfãþiºa, cu mare precizie,
geografia, istoria ºi obiceiurile dacilor,
precum ºi societatea dacicã pregãtindu-
se pentru rãzboaiele cu împãratul
Domiþian. O altã Getica a fost scrisã de
Criton, medicul personal al lui Traian ºi
martor ocular al evenimentelor din Dacia.
Aceastã nepreþuitã lucrare prezenta, cu
siguranþã, campaniile lui Traian ºi furniza

valoroase informaþii cu privire la daci. Din
aceastã scriere avem doar câteva foarte
mici fragmente, citate de un autor târziu.
Al treilea martor ocular care a scris despre
daci a fost însuºi împãratul Traian. El a
compus un jurnal de rãzboi intitulat �De
bello dacico� (�Despre rãzboiul cu
dacii�), în care a consemnat cu grijã toate
etapele ºi aspectele campaniilor sale. ªi
acesta este pierdut în întregime (au rãmas
doar cinci cuvinte, citate de un gramatic).
Dupã întoarcerea triumfalã la Roma,
Traian a publicat un edict prin care dãdea
seama de toate operaþiunile sale în Dacia
ºi expunea bugetul cheltuielilor de rãzboi.
Nici acest edict nu a ajuns pânã la noi.
Dar Traian a avut biografii sãi, care au
scris despre viaþa ºi faptele sale, deci ºi
despre cucerirea ºi colonizarea Daciei.
Cunoaºtem numele a cel puþin patru
istorici biografi, dar ale cãror scrieri astãzi
sunt pierdute cu desãvârºire. Pe lângã
aceºtia, Tacit însuºi, marele istoric roman
contemporan cu Traian, a scris o biografie
a împãratului, dar care nu a ajuns pânã la
noi. Mai mult, în Istoriile sale, pãstrate
doar în parte, Tacit a scris mult despre

daci, înfãþiºând expediþia lui Traian, însã
tocmai capitolele acelea s-au pierdut.
Pliniu cel Tânãr, prieten apropiat al lui
Traian, a scris ºi el pe larg, într-o istorie a
epocii sale, despre cucerirea Daciei ºi
întemeierea provinciei. E posibil chiar sã-
l fi însoþit pe ilustrul sãu prieten în Dacia
ºi sã fi fost martor la evenimente. Dar ºi
aceastã istorie a pierit în negura vremii.
Caninius, un bun prieten al lui Pliniu, a
scris în versuri istoria expediþiei lui
Traian, poem astãzi pierdut. Appian, un
mare istoric care a trãit în vremea
împãraþilor Traian, Hadrian ºi Antoninus
Pius, a scris în douãzeci ºi patru de cãrþi
�Istoria Romanilor�, din care ne-a rãmas
numai jumãtate. Cartea 22, care conþinea
o istorie a Daciei, se aflã tocmai între
cãrþile pierdute. Marele istoric Dio
Cassius a scris ºi el o istorie a domniei
lui Traian, nimicitã cu totul de timpul
necruþãtor. Dar ºi lucrarea sa de cãpãtâi,
monumentala �Istorie romanã�, la care a
muncit 22 de ani, a ajuns la noi doar
fragmentar, mare parte a ei fiindu-ne
cunoscutã doar din unele rezumate târzii.
Între cãrþile pierdute se aflã ºi întreaga

Harta Daciei dupã Ptolemeu
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carte 67, care cuprindea expediþia ºi
rãzboaiele lui Domiþian contra dacilor ºi
relatãri ample etnografice, istorice ºi
geografice despre Dacia. Tot pierdutã este
ºi cartea 68, care cuprindea expediþiile lui
Traian în Dacia, cãderea dacilor sub
dominaþia romanilor ºi colonizarea
Daciei. Din acestea nu avem, ca ºi din
multe altele, decât o foarte modestã
prescurtare târzie, plinã ºi aceasta de
lipsuri. Plutarh, celebrul istoric grec, a
scris o biografie a lui Traian, care a avut
aceeaºi stranie soartã: pierdutã cu
desãvârºire. Ammianus Marcellinus a
scris o istorie de la Nerva pânã la Valens,
dar aceastã importantã scriere ne-a
parvenit cu totul ciuntitã. Din 31 de cãrþi
care o alcãtuiau, cele dintâi 13 au pierit -
ºi tocmai acelea în care se trata ºi despre
Dacia ºi în care se scria istoria de la anii
96 pânã la 350 d.Cr. În sfârºit, Apollodor
din Damasc a scris o carte în care descria
detaliat construcþia podului lui Traian.
Nici aceasta nu a putut strãbate
veacurile...

Dacia dupã Traian
ºi dispariþia dacilor

din izvoare

Informaþiile istoriografice din
perioada urmãtoare nu se referã

aproape deloc la dacii autohtoni, care
continuã sã fie o enigmã: aflãm doar
despre organizarea administrativã ºi
militarã a noii provincii Dacia, despre
coloniºtii aduºi aici, despre viaþa în
coloniile întemeiate. Dar niciun
document nu ne spune ce s-a întâmplat
cu nobilimea ºi preoþimea dacã, cu marea
masã a dacilor de rând, cu zeii lor, ale
cãror temple fuseserã fãcute una cu
pãmântul de cãtre romani. �Cãrþile
getice�, scrise de Polyainos în secolul 2
d.Cr., au fost înghiþite de monºtrii
întunecaþi ai timpului. Dupã abandonarea
provinciei sub Aurelian, tãcerea este ºi
mai adâncã. Avem câteva menþiuni ale
dacilor liberi, ultimele din secolul IV d.Cr,
când carpii din Moldova dau de furcã
romanilor. Dupã aceea, tãcere absolutã.
În Dacia se perindã nenumãrate neamuri
migratoare, pe care izvoarele vremii le
consemneazã cu conºtiinciozitate ºi

curiozitate, dar nu mai aflãm absolut
nimic despre oamenii pãmântului - dacii,
deºi prezenþa lor pe vechile teritorii nu
poate fi pusã la îndoialã, aºa cum ne
demonstreazã izvoarele arheologice,
tradiþiile, folclorul ºi chiar lingvistica.

Cum au dispãrut
scrierile vechi

O scurtã înºiruire, ameþitoare, de
crime culturale ne poate desluºi

tragica soartã a scrierilor din
antichitate pânã la apariþia
tiparului. Dar chiar ºi dupã
Guttenberg, foarte multe
manuscrise au rãmas
necercetate, needitate ºi
chiar în primejdie de
distrugere. Nabonassar,
regele Babilonului, a distrus
în anul 747 î.Cr. toate scrierile
care cuprindeau istoria ºi
faptele regilor predecesori ai
sãi. Renumita bibliotecã din
Alexandria, care numãra la
un moment dat 700.000 de
volume, a pierit cu totul într-
un incendiu când Cezar a cucerit
Alexandria. Luptele între creºtini ºi
pãgâni au fost fatale, ºi ele, cãrþilor. În
zilele Sfântului Apostol Pavel, efesienii
ºi-au ars în piaþã toate bibliotecile. Sfântul
Papa Grigore cel Mare arde, în anul 604,
mii de cãrþi pãgâne, între altele, pe Titus
Livius. Sfântul Grigorie �Luminatorul
Armeniei� arde în 277 d.Cr. toate cãrþile
ºi bibliotecile din Armenia, toatã literatura
armeanã, care era o comoarã pentru
istoria asirienilor, mezilor, perºilor,
grecilor, geþilor ºi a tuturor neamurilor cu
care armenii au avut a face în curs de
secole. Nãvãlirile barbarilor au distrus,
la rândul lor, nenumãrate biblioteci. În
640, arabii invadeazã Alexandria ºi îi ard
biblioteca. Când musulmanii au cucerit
provinciile persane, mai multe biblioteci
au cãzut în mâinile lor ºi au fost distruse.
Biblioteca din Cairo, a califilor Egiptului,
avea peste 1.600.000 de volume. Dar în
anul 1073, turcii au prãdat ºi distrus
aceastã imensã bibliotecã. Biblioteca de
la Tripoli (Siria), mai vestitã decât cea a
califilor, cuprindea 3.000.000 de volume
de teologie, ºtiinþe, istorie, tradiþii,

geografie! Dar în 1105, Tripoli a cãzut sub
stãpânirea francilor comandaþi de
Raimond IV ºi nepreþuita bibliotecã a fost
prefãcutã în cenuºã. Matei Corvin
fundase la Buda o mare ºi preþioasã
bibliotecã, adunând cãrþi cu cheltuieli
enorme, din Italia ºi din Grecia, dupã
cãderea Imperiului Bizantin. Acest
depozit de erudiþie cuprindea o mulþime
de scrieri antice, cu totul pierdute astãzi.
În 1526, când sultanul Soliman a cucerit
Buda, dupã bãtãlia de la Mohacz, a dat
foc ºi a devastat aceastã bibliotecã.
Mãnãstirile de la muntele Athos au fost

un mare depozit de scrieri
manuscrise vechi, dar
bibliotecile de la acest munte
au suferit multe devastãri. În
1820, la începutul rãzboiului
de independenþã a Greciei,
bibliotecile de pe Sfântul
Munte au fost silite sã
furnizeze turcilor manuscrise
pentru fitilele tunurilor!
Astfel au pierit mii de lucrãri
de mare preþ. ªi totuºi...
Suntem îndreptãþiþi sã
sperãm cã nu toate scrierile
care au pierdut lupta cu
timpul sunt dispãrute

definitiv. În marile biblioteci de manus-
crise din lume, cum sunt Biblioteca
Vaticanului ºi cea a mãnãstirii Sfânta
Ecaterina de pe muntele Sinai, zac încã zeci
de mii de manuscrise necercetate. Timpul
poate sã ne mai rezerve mari surprize!

 Al. Papadopol-
Calimah: un nume
de stradã în Tecuci

Multe dintre informaþiile
prezentate mai sus provin

dintr-o amplã lucrare a unui istoric uitat
din secolul al XIX-lea: Al. Papadopol-
Calimah. Pe parcursul mai multor ani,
Calimah a strâns cu migalã ºi precizie
filologicã toate informaþiile despre
scrierile pierdute cu privire la daci,
disponibile la acea vreme. Foarte bun
cunoscãtor al limbilor latinã ºi greacã
veche, colaborator apropiat al lui B.P.
Hasdeu, într-o vreme - chiar
vicepreºedinte al Academiei Române,

Herodot
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neºtiutul savant a publicat în revista
�Columna lui Traian�, timp de 6 ani,
începând cu 1872, o serie de 19 articole,
despre scrierile pierdute �atingãtoare de
Dacia�. Soarta lor a fost asemãnãtoare
cu cea a cãrþilor despre care a scris cu
atâta pasiune: deºi a trecut doar un secol,
nimeni nu-ºi mai aminteºte de lucrarea
sa. Nu e niciodatã citat, nu a fost editat,
iar timpul trece în defavoarea sa. Cele
peste trei sute de nume de autori antici
mãrturisitori despre daci, pe care le-a
strâns laolaltã, formeazã un tablou
impresionant, neaºteptat. Abia citind cele
150 de pagini de text din lucrarea lui
Papadopol-Calimah, putem sã ne facem
o imagine realã despre cât ºi cum erau
receptaþi dacii în antichitate. Papadopol-
Calimah este astãzi doar un nume de
stradã în Tecuci, oraºul sãu natal. Istoricii,
clasiciºtii, specialiºtii în izvoare antice nu
au auzit de el ºi continuã sã recite pe
dinafarã cele câteva fragmente din
Herodot, Strabon ºi Dio Cassius despre
geþi ºi daci, cei mai mulþi convinºi de
puþinãtatea ºi chiar de lipsa de
importanþã a informaþiilor istoriografice.
Sperãm ca apropiata apariþie editorialã a
operei lui Calimah în volum va determina
o regândire a importanþei surselor
documentare despre daci ºi a imaginii
acestora în ochii grecilor ºi romanilor.

Scrierile despre
daci au aceeaºi

soartã ºi în epocile
mai noi

Pare de necrezut, dar ºi în
vremurile mai recente, puþinele

lucrãri despre daci sunt urmãrite de
acelaºi ghinion ca ºi vechile documente.
Marele cãrturar ºi poet german Martin
Opitz, invitat sã viziteze Transilvania la
începutul secolului al XVII-lea de cãtre
principele Gabriel Bethlen, se
îndrãgosteºte de aceste locuri,
cerceteazã istoria ºi tradiþiile românilor,
se documenteazã intens ºi lucreazã timp
de 12 de ani la o lucrare monumentalã:
Dacia Antiqua. Dar manuscrisul a
dispãrut fãrã urmã dupã moartea sa.
Despre o mitologie a dacilor, lucrare

scrisã în limba rusa de savantul B.P.
Hasdeu, ºtim doar cã a rãmas în
manuscris. Tatãl sãu, Al. Hasdeu, a scris
o istorie a dacilor, care a ajuns în arhiva
din Petersburg a lui A.S. Sturdza: nici
de soarta acestui manuscris nu se mai
ºtie nimic. De la misteriosul manuscris
despre daci, aflat cândva la Centrul
Naþional de Manuscrise din Ulan Bator,
dar de soarta cãruia nu se mai ºtie nimic,

pânã la istoria geþilor a cãrturarului
italian Niccolo di Modrusa, scrisã în
secolul XV ºi niciodatã publicatã (deºi
manuscrisul se aflã la Vatican), drumul
tãcut al documentelor despre daci este
acelaºi: cãtre neant. Dar dacã
documentele antichitãþii au avut de
traversat douã milenii de zbuciumatã
istorie, cele mai recente, aflate la
îndemâna cercetãtorului, nu meritã
soarta pe care o au. Scrieri medievale
precum Zamolxis, primul legiuitor al
geþilor a lui Carolus Lundius ºi cea
despre alfabetul geþilor, a lui Vulcanius
Bonaventura, sunt încã ignorate la noi,
sub pretextul provenienþei lor din mediul
cãrturãresc nordic, unde confuziile geþi-
goþi ºi daci-dani, voite sau nu, erau
frecvente. Geografia lui Philippe Briet,
scrisã în secolul XVII ºi conþinând
informaþii inedite despre daci, este cu
totul necunoscutã cercetãtorilor români.
ªi lista poate continua, fãcând hârtia sã
roºeascã...

Controversatele plãci de plumb de
la Sinaia, care par sã reprezinte arhivele

regilor daci, despre care s-a vorbit acum
doi ani într-un numãr al revistei �Formula
As�, continuã sã fie ignorate de cãtre
specialiºti. Dacã acestea nu sunt falsuri,
ci documente autentice (ºi existã multe
argumente în favoarea acestei din urmã
ipoteze), înseamnã cã noi, cu propriile
noastre mâini, îngropãm în uitare cele mai
importante documente cu privire la daci
care s-au scris vreodatã.

Dacii - un subiect
incomod

Este oare o simplã coincidenþã, o
întâmplare cã au dispãrut

aproape toate scrierile despre daci? Ce
neºtiut blestem bântuie memoria acestor
enigmatici ºi bravi strãmoºi ai noºtri ºi
ce magie poate rupe acest blestem? Este
tot o întâmplare faptul cã specialiºtii au
decretat drept �falsuri� niºte documente
pe care nu le-au cercetat niciodatã,
refuzând sã creadã cã dacii ºi-ar fi putut
scrie propria istorie pe plãci de aur sau
de plumb? Al cui somn este deranjat de
aceºti înþelepþi ºi curajoºi daci, care nu
fac decât sã-ºi cearã dreptul la istorie?
Este oare tot o întâmplare cã singurul
care s-a ocupat vreodatã de dramatica
poveste a dispariþiei manuscriselor
despre daci a fost în totalitate ignorat?
Soarta lui Papadopol-Calimah este una
emblematicã. Despre daci se vorbeºte în
mediile academice puþin: ei sunt �barbarii�
Europei, atât de proslãviþi în anii
comunismului, când autohtonismul era
ideologizat. Acum, a nu vorbi despre
daci reprezintã un absurd ºi inutil semn
de dizidenþã, de manifestare anti-
comunistã ºi de simpatie pro-europeanã:
dacã vrem în Europa, e de preferat sã
vorbim mai mult de Roma, decât de
Sarmizegetusa; dacã vrem cu Occidentul,
trebuie sã ne uitãm trecutul ºi tradiþiile.
Nimic mai greºit! Nu putem fi universali
decât prin ceea ce avem particular.
Suntem români tocmai pentru cã
strãmoºii noºtri au fost daci: dacã ar fi
fost celþi, noi am fi fost, probabil, francezi,
iar dacã ar fi fost iberi, astãzi am fi fost
spanioli. A ignora sau a contesta
importanþa componentei dacice a istoriei
noastre înseamnã a nega propriul nostru
specific românesc.

Martin Opitz
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Când marele compozitor
maghiar Bella Bartok a dat,
dupã rãzboi, primul ºi

unicul sãu recital de piano la
Bucureºti, sub auspiciile

< Fundaþiunei culturale a
Princepelui moºtenitor >, lumea
noastrã muzicalã ºi artisticã a fost
surprinsã sã vadã în program, pe
lângã Chopin, Beethoven, Debussy ºi
Scarlatty, figurând la loc de cinste ºi
câteva dansuri naþionale române.

Personalitatea marelui compozitor
ºi pianist socotit, alãturi de
Schoenberg ºi Van Dierer, ca un
deschizãtor de drumuri noi, era prea
bine stabilitã pentru a arãta cã
dansurile româneºti sunt o creaþie
unicã punându-le alãturi de creaþiile
marilor genii muzicale ale omenirii.

De la ritmica vie a contratimpului
jocurilor pânã la splendorile portului
nostru cu nãframele albe ca de
vestale, de o supremã distincþie, totul
apãrea spectatorilor uimiþi ºi vrãjiþi ca
un poem de seducþii ºi de graþii, de-o
idealã frumuseþe ºi splendoare.

Se ºtia de cãtre cei iniþiaþi cum
Bella Bartok îºi pusese bazele carierii
sale artistice în studiul aprofundat ºi
îndelung al folclorului muzical. Pentru
a culege folclorul muzical românesc,
pe care-l preþuise dintr-un început
pentru specificul lui, colindase satele
Bihorului ºi ale Maramureºului,
culegând din gura poporului român
peste 3500 de cântece româneºti,
dintre care primele 371 le publicase
în editura <<Drei Masken>> din
Munchen, însoþindu-le cu un studiu
în care aprofunda ºtiinþific ritmul ºi
toate particularitãþile ce alcãtuiau
originalitatea cântecului românesc.

Nu este deloc curios cã acest act
de înaltã valoare documentarã punea
în luminã, prin autoritatea unui genial
compozitor strãin, tezaurul artei ºi
simþirii româneºti.

Bella Bartok fãcuse în 1913, deci

BIRUINÞA LUI DECEBAL
ORIGINEA MULTIMILENARÃ A TEZAURULUI DE ARTÃ ªI SIMÞIRE

ROMÂNEASCÃ MOªTENITÃ DE LA TRACO-GETO-DACI - NAÞIUNEA ROMÂNÃ

cu aproape trei decenii în urmã, prin
<< Convorbiri literare >>, o
preþioasã ºi concludentã mãrturisire:
<< din dragoste pentru muzica
românã am învãþat ºi învãþ limba
românã  >>.Iar despre valoarea
acestei muzici, el statornicea
urmãtoarea sentinþã investitã cu
marea lui autoritate: <<Culegãtorul
compozitor susþinea cã este poate cea
mai minunatã muzicã popularã pe
întreg teritoriul Ungariei, care luatã
chiar ºi în chip absolut, e atât de
fermecãtoare încât ar putea-o admira
toþi oamenii de muzicã din Europa>>.

El avea dreptate cãci ,,muzica
româneascã având rãdãcina în
creaþiile folclorice ale poporului s-a
înãlþat prin geniul marelui
compozitor Enescu, pe culmile cele
mai înalte ale compoziþiei înscriindu-
se ºi din acest punct de vedere în
patrimoniul universal al creaþiei
muzicale.

Întregul nostru tezaur de artã ºi
simþire româneascã de un neasemuit
pitoresc ºi vrãjit farmec exprimat într-
o gama largã a folclorului românesc
ne dau înþelegerea unei modeste
lãmuriri asupra vechimii ºi rostului
adânc al creaþiei artistice în viaþa
poporului nostru, unde creaþia
artisticã a îndeplinit o funcþie aproape
religioasã, pãrere pe care o împãrtãºea
însuºi Dimitrie Cantemir, eruditul
principe al Moldovei, în cunoscuta lui
<<Descriptio Moldaviae>>.

Cãci vorbind despre doina
româneascã atât de strâns legatã de
viaþa eroicã a poporului român,
eruditul principe - el însuºi un adânc
înþelegãtor al tainelor muzicei -
ajungea la pãrerea cã doina se va fi
numit la daci geniul rãzboiului, de
vreme ce cu acest cuvânt - afirma el
- îºi încep totdeauna românii jocurile
lor de luptã.

Dovezile arãtau cum toatã aceastã
moºtenire de poezie ºi spiritualitate

am pãstrat-o de la Geto- Daci ca pe
cel mai vechi ºi sacru patrimoniu
moral.

Suflet nostalgic de geniu,
Eminescu, trãind sub farmecul
luminilor dispãrute ºi al vechilor
mitologii, ar fi dorit sã se
învredniceascã de o nouã viaþã pe
care s-o consacre numai dacismului
ºi tainelor lui spirituale pe care le
intuise atât de minunat ºi încercase
sã le reînvie o datã cu strãbunele
mituri cuprinse în creaþiile sale literar-
artistice, ca: � Odin ºi poetul�,
Gemenii�, �Sarmis�, �Rugãciunea
unui dac�, �Dochia ºi ursitoarele�,
�Memento mori� etc., care exprimã
o filozofie, dar ºi o istorie a
mentalitãþilor culturale din preistorie.

Sã nu uitãm cã strãmoºii noºtri
au dezvoltat o puternicã culturã
materialã ºi spiritualã în care ei au trãit
ºi din care s-a format poporul român.
Dacã ne referim la spiritualitatea ºi
mitul lui Zamolxis, acestea s-au
transmis ºi au influenþat pe unii
creatori români de artã, înscriºi mai
târziu în patrimoniul culturii
universale.

Pentru susþinerea acestei idei de
mit naþional, se redescoperea mai
târziu fondul mitic autohton de cãtre
Brâncuºi ºi, într-un alt plan, cel al
înþelepciunii. Elementele comune
creaþiei ºi filozofiei lui Brâncuºi le
regãsim în opera lui. El nu concepe
noul ca gãsirea unui limbaj original,
ci o regãsire a celui original. Mai
concis ºi mai concludent, Mircea
Eliade arãta: �Capodoperele lui
Brâncuºi sunt solidare cu universul
formelor plastice ºi mitologiei
populare româneºti�.

În alt plan, cel din domeniul
etnografiei, folclorului, arta
costumelor populare, tonalitãþile ºi
ritmurile muzicii ºi ale dansului
popular, respectiv totalitatea creaþiei
etnografice pãstratã pânã astãzi, se

Prof. Marin Rãdan
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evidenþiazã asemãnãrile dintre formele
foarte vechi ºi metamorfoza lor
multimilenarã cu cele noi, ca un mesaj
ºi dovadã în acelaºi timp al continuãrii
unei culturi ºi civilizaþii demne de a
sta printre cele afirmate valoric în
patrimoniul universal. În aceastã idee,
dacã ne referim la un singur domeniu
al creaþiei artistice ºi anume cel al
dansurilor populare, câteva notãri ale
presei de la începutul secolului trecut
sunt concludente:

În anul 1934, la Viena s-a
organizat un concurs
internaþional de
dansuri. Arhiducesa
Ileana, care admirase
în atâtea rânduri ºi
prilejuri formaþiile
româneºti, a invitat ºi
de aceastã datã un
mãnuchi de dansatori
din România. Grupul
era alcãtuit din tineret
crescut ºi format în
duhul ambientului, al
originii ºi tradiþiei
româneºti. Pentru
România, a fost mai
mult decât un triumf.
Arhiducesa nu
greºise. A fost, de
fapt, începutul ºirului
de triumfuri pe care
jucãtorii români aveau
sã le obþinã dupã aceea în marile
centre ºi congrese internaþionale, unde
se fãceau demonstraþiuni etnografice
ºi de folclor.

Invitaþi pentru anul urmãtor la
Istambul ºi Ankara, jucãtorii români
au fost chemaþi apoi la <<Olimpiada
>> din Berlin în 1936, unde între cele
56 de naþiuni, românii, deºi lipsiþi de
orice atmosferã ºi relaþii, ºi-au
disputat primul loc al clasificãrii cu
iugoslavii, cãrora li se fãcea o
susþinutã curte de cãtre cercurile
Europei Centrale.

În schimb, organizaþia <<Kraft
durch Freude>> în ale cãrei mase
muncitoreºti, jocurile româneºti
treziserã un entuziasm delirant, îi
invitã pentru anul urmãtor pe jucãtorii
români, într-o lungã ºi minunatã
cãlãtorie pe mare, pânã la fiordurile
norvegiene, sãrbãtorind parcã - în
aceste neîntrerupte manifestãri de
jocuri ºi înfrãþire permanentã - geniul
luminos al Geto- Dacilor, cãruia cel
mai vechi cronicar german, Iordanes

Gothul, îi atribuia, în veacul al VI-
lea, paternitatea culturii ºi a strãvechii
civilizaþii germane.

În 1938, la începutul verii, Roma
ºi Milano, primeau în iunie, ca pe niºte
biruitori, pe jucãtorii români, cãrora
formaþiunile <<Dopolavoro>> le
aratã o mãgulitoare preferinþã între
grupurile celorlalte opt naþiuni
prezente în metropola lumii.

A fost o varã fericitã, un adevãrat
apogeu al luptei grele, dar biruitoare.
În august, jucãtorii români chemaþi

pe Coasta de Azur la
serbãrile de folclor
internaþional de la
Nissa, obþineau în
entuziasmul nestãvilit
al meridionalilor ºi al
unui aeropag format
din arbitri veniþi din
toate pãrþile lumii,
sufragiile unanime
pentru portul ºi jocul
românesc, ca cele
mai frumoase, mai
expresive ºi mai
originale în
aristrocraþia lor. Iatã
cum compatrioþii
noºtri de atunci cât ºi
iubitorii de folclor
autentic de
pretutindeni ascultau
cu emoþie ecourile

presei mondiale ºi vibrantele elogii,
care cãdeau ca o nãvalã de petale, de
lumini ºi o meritatã încoronare peste
jocul minunat al strãbunilor noºtri
Geto-Daci, pãstrat cu sfinþenie de
urmaºi.

Tezaurul de artã ºi simþire
româneascã s-a format o data cu
poporul român în graniþele actuale ale
României, dar ºi dincolo de aceste
graniþe în unele zone ale statelor
vecine (Bulgaria, Serbia, Macedonia,
Albania, Croaþia, Ungaria, Slovacia,
Republica Moldova, Bucovina de
Nord ºi Basarabia de Sud ºi din alte
zone ale Ucrainei, Þãrile Baltice,
Rusia, Belorusia, Uzbechistan,
Tadjichistan, acolo unde urmele
existenþei unei populaþii traco - geto -
dacã se mai manifestã în diferitele
forme ale vieþii materiale ºi spirituale
ºi ele sunt transmise ºi continuate
pânã în timpurile noastre formând
trãsãturile distincte ale etnicilor
români din acest vast teritoriu
european.

Asistãm în prezent la deplasarea
diferitelor formaþii folclorice în diferitele
zone ale Europei, unde originile noastre
specifice se afirmã prin specificul sãu.
Peste tot, aceste formaþii sunt
întâmpinate cu dragoste, admiraþie ºi
interes deosebit, de prieteni ºi
admiratori care aparþin celor mai alese
cercuri intelectuale de etnie
româneascã, creându-se o atmosferã
caldã de regãsire ºi apropiere în simþire
cãci, aºa cum spune Mircea Eliade,
singura eternitate recunoscutã de istorie
este creaþia spiritualã.

Nimic mai miºcãtor ºi durabil, distins
ºi delicat, ca acest suflet de popor care
a ºtiut sã-ºi perpetueze cultul ce-l
uneºte de opera cãreia i-a dat viaþã ºi
putere, din puterea de iubire a sufletului
sãu , ca cel mai meritat ºi potrivit omagiu
de frumuseþe ºi sinceritate, de curent
binefãcãtor al apropierii între etniile
pãmântului.

ªi iatã cum, în prezentul pe care îl
trãim, el, timpul, parcã este menit sã
aºeze istoria în deplinãtatea
adevãratului ei rost, sã spargã graniþele
convenþionale, arbitrare, lãsând
nemãrginirea spiritului de bine ºi frumos
sã se reverse în timpurile noastre o datã
cu constituirea comunitãþii popoarelor
europene, cãci el, spiritul artei ºi
valoarea originalitãþii acesteia cautã sã-
ºi întindã blânda-i binecuvântare peste
oameni ºi popoare.

ªi când acest act istoric se va
înfãptui ºi pentru România

(1 Ianuarie 2007 - intrarea în U.E. ),
sã sperãm cã va înflori ºi cu mai multã
vigoare cântecul ºi jocul, aceastã
nepieritoare hranã a vieþii, ºi vor porni
jucãtorii noºtri pretutindeni aºteptaþi de
þãrile pãmântului, ca prin ei sã se
cunoascã sufletul luminos al vechilor
�nemuritori�, cum îºi spuneau singuri
strãmoºii noºtri geto - daci din
îndepãrtatele timpuri ale istoriei.

Prin portul lor de un alb imaculat, ca
al îngerilor de luminã, ei vor duce
pretutindeni,de fapt un simbol de viaþã
ºi luminã nemuritoare �adevãrata
biruinþã a lui Decebal�, peste negurile
urii ºi ale morþii.

Iar din lumea lui de fiinþe fericite, care
a rezistat vicisitudinilor istoriei, poporul
român va binecuvânta pe cei care-i
poartã mai departe, cu aceeaºi vrednicie,
opera ºi gândul, cum antica Ellada,
preamãrea în miticii lampadofori, pe
fãclierii torþelor nestinse ale culturii ºi
progresului uman.

Un posibil bust al regelui
Decebal, descoperit la Roma
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PERMANENÞA DACIEI
ÎN CONTEXTUL EUROPEAN

 Lucian COSTI

Atlasul publicat la Ulm în
1482, gravat în lemn de
Johannes von Arnssheim,

aratã cu aceeaºi grosime râurile ºi munþii
ºi noteazã DATIA cu litere mari ºi
îngroºate (Fig. 1). Autorul pãstreazã
caracterul special al literelor numelui de
Datia, care sunt cele mai proeminente
dupã titlul continentului, notat în
stânga, sus.

Acum, când apar tot mai abundente
surse de informaþii despre þara noastrã
cea strãveche, munca de cercetãtor
trebuie sã fie dublatã de o atenþie
extremã la fiece detaliu, de o finã
interpretare a probelor în spiritul
mentalitãþii epocii respective, de
stabilire a corelaþiilor lingvistice date
de limba noastrã ºi de limbile altor
neamuri vestice, cum ar fi cele celtice ºi
germanice, care în vechime se mândreau
de rudenia cu oamenii Daciei. Rezultatul
acestor studii descumpãneºte pe cel ce
nu are puterea sã se scuture de
minciunile repetate învãþate ca dogme,
pentru cã informaþiile actuale ne
prezintã o inversare nebãnuitã a
rolurilor. În faþa acestor probe obiective,
curentul slavist care a dominat ºi a orbit
o lungã bucatã de timp cercetarea
istorico-lingvisticã româneascã nu
apare decât ca o ciudatã inepþie
întunecatã atât în istoriografia noastrã,
cât mai ales în lingvisticã, dovedindu-
se a fi nimic altceva decât o prezenþã
nedoritã a servituþii politice faþã de
cotropitori reflectate într-o pseudo-
ºtiinþã istorico-lingvisticã impusã de
strãini care nu urmãreau nimic altceva
decât ºtergerea noastrã ºi integrarea în
massa devorantã a ocupanþilor.
Cercetarea vechilor hãrþi clasice
europene vine sã deschidã fascinante
perspective asupra istoriei noastre
vechi ºi permite numeroase observaþii
ºi conexiuni. Notãm urmãtoarele:

� Dacia a reprezentat în antichitate
o entitate politicã de primã mãrime,
recunoscutã ca având o civilizaþie
avansatã care stârnea admiraþia.

� Dacia era perceputã ca având un
rol de frunte pe continentul european,
fapt care se datora unei îndelungate
tradiþii atât ca organizare internã
administrativã, cât ºi ca spiritualitate.
Aceastã tradiþie era încã bine ancoratã
în conºtiinþa contemporanilor la
orizontul secolului al II-lea d.C. ºi este
probabil cã ea era legatã de vechiul rol
al Daciei de Centru Spiritual Suprem
al Lumii Vechi.

� Longevitatea organizãrii statale
a Daciei într-o formã cristalizatã printr-
o structurã internã stabilã este
demonstratã de administrarea unei averi
uriaºe, ceea ce presupune o trezorerie
ºi un sistem financiar evoluat, bine
protejat de furturi, pierderi ºi risipã,
eficient în timp ºi gestionat cu
responsabilitate printr-un mecanism de
transmitere ºi acumulare pe generaþii
minuþios pus la punct. Dovadã este
cantitatea enormã de aur furatã de
trupele lui Traian din Dacia, aur ce era
rodul economiilor statului dac
acumulate de multe generaþii. Faptul cã
Dacia avea un sistem financiar avansat
este sprijinit de cercetãrile savantului
Gabriel Gheorghe. Domnia sa
demonstreazã vechimea familiei de
cuvinte având rãdãcina �ban� în limba
româna [5, p. 22-29]. Din ban derivã ºi
cuvântul pe care-l folosim azi, bancã,
familia de cuvinte având rãdãcina ban
provenind din limba românã. Autorul
subliniazã cã �Terminologia de bazã a
mecanismului financiar internaþional
este datã nu de latinescul nummus sau
pecunia, ci de românescul ban� [vezi 5,
p. 29].

� Dacia era un stat unitar bine
definit ºi care se bucura de un prestigiu
aparte în lumea învãþaþilor antichitãtii,

constituind un factor major în echilibrul
european. Savanþii antichitãþii nu au
notat diviziuni politice interne ale Daciei
pânã în secolul al II-lea d.C.

� Hãrþile clasice care au dominat
gândirea politicã europeanã ilustreazã
principiul permanenþei Daciei, în
contextul european, în limitele
Dunãre-Tisa-Bug. Aceasta justificã
dreptul naþiunii daco-române de a-ºi
perpetua existenþa într-un stat unitar pe
fundalul teritorial al Daciei
multimilenare, drept inalienabil,
sancþionat încã din antichitate. Dacia
ilustratã în vechile hãrþi din secolul al
II-lea d.C. constituie de fapt Dacia Intra
Muros, definitã de cursurile de apã
menþionate. Dacia Intra Muros
reprezenta minima entitate politicã
viabilã care putea sã-ºi îndeplineascã
funcþiunea internã de pãstrãtoare a unei
strãvechi civilizaþii (care data din
perioada a ceea ce specialiºtii din Vest
numesc Vechea Europã) ºi funcþiunea
externã de fortãreaþã în punctul cel mai
critic al massei continentale europene.
Contestatã cu obrãznicie de toate
seminþiile nomade care au râvnit la
pãmântul sãu roditor ºi care ºi azi îi
sugrumã existenþa, ocupând ilegitim
pãmânturile sale, Dacia de ieri ori
România de azi, este singurul stat din
interiorul continentului cu o definire
precisã ºi inechivocã a HOTARELOR
sale, încã din perioada de vârf a
antichitãþii romane.

� Hãrþile noteazã însemnãtatea
Macedoniei în raport cu întinderea micã
ocupatã de Grecia. Doar locuitorii de
origine aromânã, care azi nici nu sunt
recunoscuþi ca entitate naþionalã
separatã, pot sã se mândreascã cu
descendenþa neîntreruptã din populaþia
strãveche a Macedoniei descrise în
vechile hãrþi.

� Hãrþile având la bazã Geografiile
lui Ptolemeu au avut o largã circulaþie

În memoria învãþãtorului meu, Nicolae Prodan, refugiat din
Basarabia strãmoºeascã, ºi celor dragi lui, care nu s-au mai întors
niciodatã din Siberia (Continuare din numãrul trecut)
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pe parcursul unui mileniu ºi jumãtate
(din sec. II pânã în sec. XVII, în Imperiul
Roman, apoi în cel Bizantin, ºi mai apoi
în statele Europei de Vest) ºi au
vehiculat constant pe toatã aceastã
lungã perioadã de timp în cancelariile
europene în mod grafic, prin titlu cu
litere de-o ºchioapã, noþiunea
preponderenþei Daciei în lumea
europeanã ca nucleu statal ºi focar de
civilizaþie. Dupã publicarea Atlasului-
Facsimil al lui Nordenskiold în 1889,
aceste hãrþi au reintrat în atenþia
cercetãtorilor ºi au reprezentat sursa
cartograficã majorã pentru istoricii
secolului XX. Cei care se prefac astãzi,
în Vestul european atât de
antitradiþional, cã nu prea înþeleg ce e
cu þara noastrã ºi nici ce pãmânturi ne
aparþin în mod indubitabil, sunt sau de
o nejustificatã ignoranþã sau cunosc
adevãrul, dar sunt paralizaþi de frica de
a nu supãra rãmãºiþele imperiului neo-
hunic.

� Faima de care se bucurau hãrþile

lui Ptolemeu printre oamenii de culturã
este confirmatã de celebrul istoric
Iordanes din secolul V, care, în lucrarea
sa De origine actibusque Getarum
(Despre originea ºi faptele Geþilor) îl
citeazã pe Ptolemeu ºi-l numeºte orbis
terrae descriptor egregius, adicã
eminent savant care descrie globul
terestru [1, p. 8].

� Insistenþa cu care Dacia este
redatã în hãrþile clasice europene ca o
þarã închegatã, mare ºi de prim rang
contrasteazã suspect cu tãcerea
absolutã pe care o observãm asupra
acestui subiect în toatã literatura
recentã de specialitate aflatã la
îndemâna cititorilor din þarã. Odatã
spus, adevãrul istoric bazat pe
documente de prim rang iese la luminã
ºi nu mai poate fi ignorat.

� Constatãm inexistenþa pe acele
hãrþi a vreunui stat al sârbilor, bulgarilor,
croaþilor, ucrainenilor ºi ungurilor,
neamuri care îºi au patria de baºtinã în
alte locuri ce se aflã undeva în estul
Daciei ºi care s-au instalat în diverse

perioade prin cotropire, folosind forþa,
violenþa, deposedarea de bunuri ºi
lichidarea în massã a locuitorilor
autohtoni. Cataclismul produs în zona
ocupatã în vechime de Dacia Magna a
fost cu siguranþã cunoscut de
cartografii care au tipãrit hãrþile lui
Ptolemeu în secolul XV; totusi, ei s-au
abþinut sã noteze modificãrile drastice
survenite în acea parte a Europei.
Pentru a explica aceastã omisiune,
istoriografia modernã susþine cã cei
vechi aveau obiceiul de a copia
denumirile antice din neºtiinþã, naivitate
sau dintr-o inexplicabilã idealizare a
trecutului. Acest punct de vedere este
neºtiinþific, pentru cã se bazeazã pe
prezumþia cã noi suntem superiori ca
intelect celor dinaintea noastrã. În fapt,
tot timpul au existat oameni inteligenþi
ºi bine informaþi, care-ºi cunoºteau
profesiunea ºi o exercitau cu mãiestrie.
Oare de ce hãrþile secolului XV nu
marcheazã pãrþile ce erau încã ocupate
de mauri în Spania ºi nici posesiunile
engleze ale unor provincii din Franþa?

Fig. 1
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Înainte de a-i acuza pe cartografii
Renaºterii de ignoranþã, este mai bine
sã cercetãm dacã au avut motive sã
procedeze în acea manierã. Este foarte
posibil ca maeºtrii cartografi sã fi
preferat sã pãstreze numele marilor
entitãþi geopolitice consacrate, fãcând
dovada unei viziuni de ansamblu, pe o
perspectivã lungã de timp, rezistând
astfel tentaþiei de a ridica prezentul
schimbãtor la rang de veºnic. Sã nu
uitãm cã gândirea renascentistã era
diferitã de cea de astãzi, era puþin
înclinatã sã descrie evenimentele
asemeni unui instantaneu fotografic ºi
nici nu credea cã zbuciumul ºi
convulsiunile care se perindau
neîncetat pe scena istoricã vor fi fost
în mãsurã sã aducã ºtirbiri profunde
echilibrului geopolitic clasic. Abia din
secolul XVI apar hãrþi care nu mai
consemneazã marile unitãþi clasice ºi
noteazã stãpânirile vremii ºi acceptã
prezenþa popoarelor noi în locuri pe
care ele nu le ocupau decât de scurt
timp pe scara istoriei.

� Permanenþa Daciei ca stat
închegat pe o intindere de peste 500
000 kilometri pãtraþi a asigurat
uniformitatea limbii româneºti ºi este
o probã importantã de continuitate în
studiile lingvistice corecte ºi obiective
asupra limbii noastre. Numai un stat cu
o lungã istorie de stabilitate este capabil
sã asigure perpetuarea unei limbi
unitare ºi bogate în cuvinte, nuanþe ºi
proverbe. Înainte de a decreta cã limba
noastrã este un amestec indiscriminat
format din imprumuturi, fãrã a se avea
nicio dovadã precisã când a dispãrut
cuvântul originar strãvechi românesc
ºi când s-a preluat cel strãin, lingviºtii
noºtri ar fi trebuit sã cerceteze mai întâi
structura internã a limbii daco-
româneºti, mecanismul ei intim de
formare a cuvintelor, plecând de la
premiza cã, în primul rând, limba noastrã
este sursa propriilor ei cuvinte, iar nu
feluritele graiuri ale nãvãlitorilor de
sorginte turanicã ori slavo-rusã sosiþi
în calitate de agresori. Uimitoarea
uniformitate a limbii noastre pe un
spaþiu vast care coincide cu Dacia
Magna, de la Monte Maggiore din
peninsula Istria pânã dincolo de Bug,
din Pind pânã în Rutenia (nume
strãvechi dacic, by the way), trebuia sã
dea de gândit ºi sã fie explicatã printr-o
interpretare corectã multidisciplinarã,

care sã nu contrazicã sursele date de
vechile documente ºi hãrþi. În realitate,
cauza acestui caracter definitoriu al
limbii daco-româneºti a fost trecutã cu
vederea. S-a nãscocit ipoteza cã grupuri
de romani au fost împinºi de nãvãlitori
în toate aceste colþuri de lume din zona
Daciei Intra Muros; ipoteza a fost apoi
ridicatã la rang de teorie ºi iat-o difuzatã
ca adevãr istoric. Expresia �insulã latinã
într-un ocean slav� n-a fãcut decât sã
dea apã la moarã acestei ipoteze
pseudo-ºtiinþifice. Pentru cã, în fond,
se naºte întrebarea: ce cãuta apa
mâloasã a �oceanului� peste pãmântul
Daciei Magne transformând-o în insule,
pentru cã nu e doar una, ci mai multe?

� Hãrþile vechi certificã un principiu
fundamental ce strãbate ca un fir roºu
istoria noastrã: principiul continuitãþii
statale neîntrerupte din rãsãritul
istoriei. Conform acestui principiu,
statul Daciei nu dispare atâta timp cât
el se menþine cel puþin pe crestele ºi
vãile carpatice, fiind ocrotit de
elementele naturale ºi de permanenþa
generaþiilor care se retrag în �donjon�
în faþa pericolelor ºi revin sã-ºi reclame
þinuturile, odatã primejdia dispãrutã.
Acest fenomen, neînþeles în mare
mãsurã în istoriografia despre Dacia,
creeazã falsa impresie cã statul dacic
dispare din istorie fiind doborât de
nãvãlitori. În fapt, tocmai condiþiile
naturale unice ale statului Daciei îi
conferã un caracter pulsatoriu ceea ce
echivaleazã cu o rezistenþã, în timp, fãrã
egal. Se uitã cã, recent, dupã cotropirea
slavo-rusã din 1944, care teoretic se
exercita asupra întregului spaþiu
românesc, rezistenþa în munþi împotriva
ocupantului ºi a sistemului impus de
acesta a continuat douã decenii, mai
mult decât orice rezistenþã din oricare
þarã a Europei secolului XX, cotropitã
de strãini. Într-adevar, Dacia din
perioada hãrþilor Geographiei lui
Ptolemeu, deºi micºoratã în raport cu
Dacia din timpul lui Boerebista, îºi
menþinea teritoriul minim defensibil. În
secolul III, Dacia avea sã îºi revinã la
un teritoriu mult mai mare, aproape de
cel avut înainte de expansiunea romanã
dincolo de Adriatica. Este vorba de
Dacia Regaliana ºi Sulpiciana, pe care
o putem numi Dacia Optima sau
Magna, de la Adriatica la Marea Neagra
[6]. Mitul renumit al pãsãrii maiestre -
sau Phoenix � este, în fond, o ilustrare

pe un alt plan a principiului
permanenþei, dar cu caracter pulsatoriu,
a Daciei.

� Studiul hãrþilor clasice este
punctul de plecare pentru demonstrarea
principiului de revenire sau redresare
la medie. Principiul revenirii la medie
se remarcã pe lungi durate de timp la
toate marile unitãþi geopolitice, în care
rolul factorilor naturali, râuri, munþi,
zone împãdurite, este acela de a deveni
o piedicã în deformarea entitãþii
respective ºi ajuta esenþial la revenirea
la medie prin redresarea dupã ºocurile
cotropitoare. Acest fapt este
documentat pe continentul european
ºi exemplele sunt numeroase: refacerea
entitãþii Hispania (bine conturatã
geopolitic de lanþul Pirineilor, de mare
ºi ocean), în ciuda invaziei maure
destabilizatoare care a durat ºapte
secole, sau refacerea entitãþii Italia (la
fel de bine definitã, deci ocrotitã) în
secolul XIX, dupã ocupaþii strãine ºi
fãrâmiþare internã ce au durat mai mult
de un mileniu. Apariþia oricãror ºocuri
destabilizatoare este urmatã de o reacþie
de sens contrar care determinã
ineluctabil restabilirea unitãþii primare
în acord cu starea �naturalã�, adicã acea
stare de echilibru care este ocrotitã ºi
cerutã de factorii geografici, politici ºi
economici. Singurul element a cãrui
valoare nu este determinatã în aceastã
ecuaþie este necunoscuta �timp�. Acest
principiu fundamental al geopoliticii
clasice a fost în repetate rânduri negat
în perioada de dupã cel de-al doilea
rãzboi mondial, spre a se încerca
justificarea stãrii aberante în care se afla
continentul european, când puterile
anglo-saxone au permis Slavo-Rusiei sã
deþinã teritorii uriaºe, comparabile doar
cu imperiul mongol, ce atingea spre
apus o linie de la Lubeck pânã la Veneþia.
În realitate, acest principiu nu a
dispãrut, întrucât orice flux este
inexorabil urmat de reflux.

� Dintre toate formaþiunile
geopolitice indicate de hãrþile clasice
în Europa care s-au menþinut de-a
lungul timpului, doar Dacia ºi Italia au
avut caractere statale închegate în
vechime, care se regãsesc ºi azi. Am fi
tentaþi sã includem Grecia în aceastã
categorie, dar Grecia nu a fost în
antichitate un stat, ci un conglomerat
de oraºe-state. Este semnificativ de
notat cã atât Dacia cât ºi Italia
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beneficiazã de o protecþie cu totul
deosebitã acordatã de factorii
geografici: Italia este înconjuratã pe trei
pãrþi de mare iar nordul se bucurã de
ocrotirea Alpilor, în timp ce Dacia este
singura formaþie naturalã în chip de
fortãreaþã de pe întinderea massei
continentale, lucru ce se poate mai
lesne observa pe o hartã în relief cãreia
îi sunt suprapuse ºi elementele majore
de vegetaþie.

� Studiul comparativ al hãrþilor,
începând cu cele clasice, confirmã
principiul reversibilitãþii istorice.
Principiul reversibilitãþii istorice este
valabil pe mari durate de timp. Conform
acestui principiu, existã o tendinþã de
revenire la echilibru a unor spaþii
geopolitice care suferã o vãtãmare din
partea unor grupuri exogene agresoare,
urmatã de o perioadã de inversare a
rolurilor, observându-se un veritabil
pendul istoric, asemãnãtor cu principiul
fizic al legii acþiunii ºi reacþiunii. Astfel,
Spania, dupã ce a fost cotropitã
începând cu secolul VII de cãtre mauri,
ºi-a revenit ºi a refãcut echilibrul
alungând pe ocupanþi în secolul XV,
dupã care þãrile de provenienþã ale

agresorilor au devenit ulterior colonii
spaniole, fostul cotropitor suferind
ocupaþia din partea vãtãmatului. Similar,
China a fost ocupatã de mongoli în
repetate rânduri, dupã care s-a redresat
ºi a pus stãpânire pe pãmânturile
fostului agresor. Studiul vechilor
documente cartografice vine în sprijinul
acestui principiu. Istoria lumii nu
demonstreazã principiul ireversibilitãþii,
o teorie falsã care a fost susþinutã la
noi în perioada 1944-1989, axatã pe teza,
la fel de inexactã, a progresului
societãþii umane ca rezultat al forþelor
materiale având ca punct final
societatea comunistã ºi, ca protagonist,
pe omul de tip nou, avansat ideologic,
ºi întruchipat de homo sovieticus,
prototipul cuceritorului invincibil al
marelui imperiu neo-hunic.

� Studiul comparativ al hãrþilor
vechi aduce la luminã nemãsurata
lãcomie omeneascã dupã stãpânirea de
cât mai mult pãmânt, care este mai
accentuatã la popoarele tinere, aflate
pe un stadiu incipient de evoluþie.
Studiul atinge subiectul atât de tabu al
hotarelor arbitrare pe care ºi le traseazã
necontenit hrãpãreþele imperii, dar

paradoxal, istoria hãrþilor vine sã infirme
în mod obiectiv pretenþiile acestora.

� Studiul de faþã nu are pretenþia sã
epuizeze aceastã fascinantã temã a
hãrþilor clasice europene. Cercetãtorii
români ar trebui sã dedice timp, resurse
ºi energie aprofundãrii acestui subiect
care s-ar putea face în cadrul unui
program organizat de universitãþile din
þarã. Bibliotecile din capitalele vest-
europene, din mânãstirile din Vest,
biblioteca Vaticanului, abundã în
informaþii cartografice preþioase pentru
istoria veche a Daciei, încã neaduse la
luminã , dar pentru care noi avem un
interes deosebit. Publicarea unor hãrþi
complete cuprinzând strãvechile
denumiri geografice de pe întinderea
Pelasgiei ºi evoluþia lor în timp ar umple
un gol în cercetarea trecutului nostru
îndepãrtat. Notãm cã Gallia, Britania,
Italia, au fost bine documentate din
acest punct de vedere, dar nu ºi spaþiul
arhaic valahic.

� Alãturi de însemnul strãvechi al
steagului de luptã al Daciei, harta
Daciei din Atlasul clasic al lui Ptolemeu
trebuie sã-ºi regãseascã locul de cinste
în panoplia simbolurilor noastre de mare

Fig. 2
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tradiþie istoricã având o conotaþie
aparte, unul referindu-se la rãdãcinile
spirituale ºi statale ale Daciei, celãlalt
la dreptul asupra teritoriului strãmoºesc,
fiind un veritabil act de proprietate al
strãbunilor noºtri.

� Harta Europei antice a lui Claudius
Ptolemaeus trebuie reprodusã în fiecare
manual de istorie a românilor ºi aºezatã
la loc de frunte în fiece clasã. Secole
de-a rândul ea a stat în toate cancelariile
europene ºi numele de Dacia, scris cu
litere de o ºchioapã, era binecunoscut.

ÎN LOC DE
CONCLUZII

Un spaþiu geopolitic notat cu atâta
fermitate - prin litere de o ºchioapã - în
hãrþile clasice nu putea sã disparã în
neant. Harta lui Claudiu Ptolemeu este
un argument valid ºi pertinent pentru
continuitatea neamului daco-românesc
ºi este o probã peremptorie care vine
sã infirme teoriile �formãrii� poporului
român, cu diversele variante (formare
amplasatã ba dupã �incruciºarea� cu
romanii, ba dupã �asimilarea�
nãvãlitorilor, ba dupã �simbioza� cu
blânzii ºi paºnicii slavi sosiþi în calitate
de turiºti agricoli, etc.) care erau de
naturã politicã, dupã direcþia de bãtaie
a vântului, neavând nimic în comun cu
adevãrul istoric resimþit în instinctul ºi
fibra neamului.

Sã completãm datele vechilor hãrþi
cu elemente de geografie fizicã ºi de
vegetaþie majorã ºi sã studiem un model
tridimensional al acestei vaste pãrþi din
Europa. Dacã aplicãm densa vegetaþie,
cu pãdurile din perioada ce þine din
secolul II pânã în secolul XIV, avem o
imagine fundamental diferitã asupra
condiþiilor de persistenþã a neamului
daco-românesc. Interpretând corelaþiile
istorico-geografice cu cele de habitat
natural, vom constata prezenþa unor
obstacole naturale insurmontabile,
asemenea pieptenilor aruncaþi de
zmeoaica din poveºtile noastre. ªi
astãzi, cine zboarã deasupra spaþiului
Daciei este frapat de cortina deasã de
spaþii împãdurite care îl diferenþiazã net
de alte zone; ºi asta în ciuda masivelor
defriºãri care au început o datã cu
dominaþia turceascã. Aceastã
redutabilã fortãreaþã naturalã conferã

spaþiului Daciei o trãsãturã de
impenetrabilitate, fãcându-l total
nefavorabil invaziilor. Harta în relief,
tridimensionalã, ne ajutã sã înþelegem
de ce toate acele celebre pete de culoare
cu care ne întâmpinã puzderia de atlase
istorice, de sorginte în special
occidentalã (preluate fãrã discernãmânt
de istoriografia noastrã) deformeazã
adevãrul istoric. Mã refer la petele de
culoare care trec peste Dacia ºi peste
care sunt puse niºte nume, cum ar fi
Hunii, Avarii, Slavii, Bulgarii, Ungurii,
etc., fãcându-ne sã credem cã aceºtia
au stãpânit de facto Antica Dacie care,
pasãmite, ar fi dispãrut dupã ocupaþia
din anul 106 d.C. [7]. Studiind modelul
tridimensional ºi corelarea acestuia cu
evenimentele istorice, se impune
observaþia cã Dacia nu putea sã fi
dispãrut niciodatã ca stat, pentru cã
acest spaþiu împãdurit, vãlurit, cu nucleu
muntos ºi greu accesibil îi conferã
impenetrabilitate ºi invulnerabilitate.
Sã o recunoaºtem: ca sã-ºi exercite
dominaþia, nãvãlitorul trebuia sã urce
dealuri, munþi, sã treacã pãduri dense,
cu un efort care îl epuiza. Niciun
cotropitor hun, avar, slav, bulgar, ungur,
nu avea nicio ºansã sã ajungã pe
crestele dealurilor împãdurite, necum ale
munþilor, ca sã tâlhãreascã ori sã-ºi ia
birul, pe care trebuia sã-l colecteze în
calitate de stãpân, dacã ar fi sã dãm
crezare petelor de culoare din atlasele
istorice. Nu avea cum sã ajungã acolo
pentru simplul motiv cã nu ajungea viu
acolo. Rezultã cã nu avea stãpânire
efectivã asupra acestor locuri.

Într-un astfel de spaþiu, dotat cu
însuºiri unice, douã condiþiuni trebuie
îndeplinite de grupul uman stabilit aici
ca sã-i fie asiguratã permanenþa în timp.
Condiþiunile - care determinã ca grupul
uman de aici sã nu disparã ºi nici sã se
transforme în cu totul altceva - sunt:

1) Oamenii acestui grup sã fi sosit
primii în acest spaþiu-cetate.
Demonstraþia: dacã oamenii acestui
grup ar fi venit dupã alt grup prezent
înaintea lor, ar fi fost înfrânþi de
bãºtinaºi, beneficiari ai spaþiului matcã
al cetãþii naturale. Rezultã cã primii veniþi
nu au fost dizlocaþi de niciun alt grup.
Dat fiind faptul cã neamul daco-
românesc este unitar ºi ancorat în
spaþiul matcã dacic, aceastã condiþie

este îndeplinitã.

2) Grupul primordial sã se fi înmulþit
constant, spre a nu dispãrea; ori
tradiþia neamului nostru, la antipod cu
preceptele moderne, este cea a familiei,
care este sacrosanctã, ºi a relaþiilor de
rubedenie marcate prin respect,
dragoste ºi prezenþa unei ierarhii pe
vârste ºi grade reflectate în credinþele
populare, în înþelepciunea strãveche ºi
în instituþiile populare - cum ar fi fârtaþii
ºi suratele. Tradiþia strãveche,
menþinutã de religia vedicã arianã ºi
continuatã fãrã modificãri de creºtinism,
trebuie înþeleasã în contextul moralitãþii
strãvechi. Urmeazã cã grupul iniþial
locuind întreaga cetate naturalã s-a
perpetuat neîntrerupt în spaþiul matcã.

Aceste douã condiþiuni fiind
îndeplinite, se poate afirma cã primul
grup uman care a beneficiat de
privilegiile oferite de acest spaþiu unic,
ocrotitor, cu calitãþi de fortãreaþã, ºi care
nu l-a pãrãsit niciodatã, este neamul
prezent astãzi acolo, neamul daco-
românesc. Existã o legãturã mutualã
intimã între spaþiul cetãþuii Dacia ºi
oamenii ei, prin care aceste douã
elemente se influenþeazã ºi îºi duc
existenþa neîntrerupt, în pofida
înverºunãrii disperate a cotropitorilor.

Dacã ne raportãm la asaltul
contemporan dus contra identitãþii ºi
tradiþiei (care continuã, pe alte coordo-
nate, noþiunea internaþionalismului
proletar promovatã de imperiul neo-
hunic muscal pânã în 1989), avem temeri
asupra viitorului. Dar, când umbra
istoriei pare a fi mai neagrã, intervine
acea neaºteptatã manã a Providenþei
care are darul sã încurce iþele acelora
care se amãgesc cu beþia construirii de
imperii terestre. Poate cã secretul
supravieþuirii în timp a Daciei Mater se
datoreazã ºi încãpãþânãrii cu care ei,
daco-românii, au pãstrat poruncile
primite de la strãbunii lor, ºtiind cã ce a
fost folositor pãrinþilor lor, le va fi ºi lor.
Poate cã strãmoºilor lor le-a fost
încredinþatã o misiune, în timpuri
strãvechi, în spaþiul primului fluviu al
Edenului [8]. Poate de aceea, Dacia de
odinioarã era UNA, MARE,
PUTERNICÃ.
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Arheologia celor 26 de pagini…
Dan OLTEAN

Vladimir BRILINSKY

Sarmizegetusa Regia a
devenit cunoscutã în
ultimele douã decenii nu

datoritã vreunei descoperiri
remarcabile a arheologilor, nu datoritã
publicãrii vreunei monografii istorice
sau arheologice despre capitala
Daciei, ci din pricina cãutãtorilor de
comori. Dintr-o Sarmizegetusã a
uitãrii ºi a nepãsãrii, brusc, fosta
capitalã a dacilor a cãpãtat contururi
aurifere datoritã importantelor tezaure
gãsite de cãutãtorii de comori
înzestraþi cu detectoare de metale. Ei
au descoperit o cantitate
impresionantã de monede din aur ºi
argint precum ºi piese de o valoare
inestimabilã din punct de vedere
artistic ºi istoric, cum sunt acele
brãþãri spiralice din aur.

Ce au fãcut în acest timp echipele
de arheologi conduse de profesorul
universitar doctor I.Glodariu,

responsabilul ºantierului arheologic
Grãdiºtea Muncelului? Este o
întrebare la care cu greu putem
rãspunde. Deºi a sãpat an de an,
echipa numeroasã de arheologi a
profesorului Glodariu nu a gãsit mai
nimic, nu a conservat nimic ºi a
publicat pe mãsurã. Imaginea
deformatã a Sarmizegetusei sau mai
degrabã lipsa ei de imagine se
datoreazã în egalã mãsurã cãutãtorilor
de comori, dar ºi echipelor de
arheologi care s-au dovedit total
neprofesioniste în tot ce au fãcut în
legãturã cu acest sit istoric înscris
în lista monumentelor UNESCO.

Iatã faptele:
1) Timp de 22 de ani, din 1983

pânã în anul 2005, rezultatele
sãpãturilor arheologice au fost
publicate în periodicul �Cronica
Cercetãrilor Arheologice� (C.C.A.).
Numãrul paginilor publicate în

legãturã cu cercetãrile de la
Sarmizegetusa Regia este de 26.
Exprimat altfel: munca arheologilor
conduºi de profesorul I. Glodariu
timp de 22 de ani a fost publicatã în
785 de rânduri. Aceasta ar însemna,
fãcând media, cã în fiecare an
arheologii au publicat 1,18 pagini sau
36,6 rânduri. Fiind totuºi o muncã
de echipã, la care au participat în total
17 arheologi, aceasta ar însemna cã,
anual, fiecare cercetãtor, profesor
universitar sau doctorand dintre cei
care s-au �implicat� la Sarmizegetusa
Regia a publicat 2,15 rânduri.

2) Nici profesorul Glodariu nu
este mai prolific decât aceastã echipã
al cãrei obiect al muncii este greu de
identificat. Dupã 1990, domnia sa a
publicat o serie de studii în legãturã
cu Sarmizegetusa Regia în diverse
publicaþii din Cluj-Napoca, Deva etc.
În aceste articole s-a referit la

cronologia cetãþilor, la
blocurile cu inscripþii, la
ºtanþele monetare etc. Deºi
este conducãtorul ºantierului
arheologic, dânsul a publicat
doar 58 de pagini în aceste
studii, timp de 15 ani. Reiese
o medie de 3,86 de pagini pe
an. Poate cã, unora, aceste
statistici li se par ciudate ºi
bizare, ele referindu-se mai
mult la aspectul cantitativ al
problemei. Sã vedem totuºi
dacã �cercetãrile�
arheologice de la
Sarmizegetusa Regia
întreprinse de echipa
profesorului Glodariu denotã
vreun aspect calitativ
important. Dupã anul 1990,
prin intermediul sãpãturilor
întreprinse de arheologi, s-
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au identificat ºi �cercetat� doar
cisterna cetãþii ºi câteva locuinþe. În
rest, majoritatea �eforturilor� s-au
îndreptat spre a verifica ceea ce au
sãpat, fãrã sã publice în mod
corespunzãtor. Prin urmare, timp de
aproape douã decenii, I. Glodariu ºi
echipa sa nu au mai identificat la
Sarmizegetusa decât o cisternã iar la
Costeºti un mormânt de incineraþie.
Sanctuarul de la Blidaru (Pietroasa lui
Solomon) precum ºi turnul de �La
Vãmi�, deºi au fost sãpate în ultimii
ani, erau totuºi cunoscute cu mult
înainte în literatura arheologicã de
specialitate, astfel cã descoperirea lor
nu se datoreazã în niciun fel echipei
lui I. Glodariu sau dumnealui în mod
particular.

3)  În cei aproape 17 ani care
s-au scurs de la cãderea regimului
comunist, echipa de arheologi de la
Sarmizegetusa Regia nu a reuºit sã
conserve nici aceste puþine obiective
descoperite. Cisterna cetãþii de la
Sarmizegetusa este în prezent o
groapã plinã de apã în care cântã
broaºtele, locuinþele gãsite nici mãcar
nu sunt indicate pe vreo hartã; cât
despre sanctuarele de la Blidaru, ele
au fost îngropate la loc iar zidurile
turnului de �La Vãmi� riscã sã se
prãvãleascã în lipsa oricãrei mãsuri
de conservare ºi protejare.

4) În mai multe rapoarte de
sãpãturi întocmite de echipa
profesorului Glodariu, întâlnim
referiri la activitãþi de �periere�. Iniþial,
ne-am imaginat cã arheologii,
neavând ce face pe ºantier, se ocupã
ºi de cosmeticã. Totuºi, citind mai
atent, am constatat cã aceastã periere
nu se referã la activitãþi cosmetice, ci
la colectarea obiectelor din fier
aruncate de cãutãtorii de comori. Iatã
o frazã dintre cele mai ilustrative: �s-
a periat din nou Piciorul Muncelului,
pentru a verifica dacã el a fost afectat
din nou de cãutãtorii de comori ºi,
eventual, pentru recuperarea
materialelor arheologice aruncate de
ei� (C.C.A., raportul pentru 2004). În
raportul de sãpãturi din anul 2001 ni
se spune cã la Sarmizegetusa ºi în
aºezãrile din apropiere �cantitatea ºi

diversitatea pieselor recuperate este
impresionantã�. Deºi nu s-a publicat
pânã acum vreo piesã abandonatã de
cãutãtorii de comori, ne întrebãm dacã
acesta este scopul unor oameni de
ºtiinþã, anume acela de a cãuta în urma
vânãtorilor de comori? La atât se
rezumã �ºtiinþa� arheologilor care
irosesc banul public pe ºantierul de
la Sarmizegetusa Regia? Totuºi I.
Glodariu ºi echipa sa a avut ceva de
învãþat de la aceºti infractori. Luând
modelul lor, arheologii au pornit prin
zonã cu detectorul de metale însã nu
au fost capabili sã gãsescã decât
�douã loturi de turte de fier, unul de
40, celãlalt de 16 piese� (C.C.A.,
raportul pentru 2005).

5) Cu excepþia monografiei
cetãþii de la Piatra Roºie, publicatã de
C. Daicoviciu, nici una dintre cetãþile
din Munþii Orãºtiei: Bãniþa, Costeºti,
Cugir, Blidaru ori Sarmizegetusa
Regia, nici una dintre aºezãrile civile:
Feþele Albe, Meleia, Pustiosu, etc. sau
nici unul din elementele importante de
fortificare cum este zidul de la
Ponorici-Cioclovina nu are vreo
monografie istoricã. Nu ne putem
decât întreba retoric: cu ce s-au
ocupat echipele de arheologi conduse
de C. Daicoviciu, H. Daicoviciu ºi I.
Glodariu în Munþii Orãºtiei timp de
peste 50 de ani? În 1994 la Costeºti,
în cadrul simpozionului cu titlul
�Fortificaþii în lumea dacicã�,
profesorul Glodariu anunþa cu surle
ºi fanfare, cã o monografie a cetãþii
dacice Costeºti este realizatã ºi ar
urma sã aparã în urmãtoarea
perioadã. Multã apã a trecut pe apa
Sargeþiei de atunci ºi monografia nu
a apãrut. Mai mult, prin anul 2000
profesorul Glodariu a primit o
sponsorizare consistentã din partea
mai multor investitori, reprezentaþi de
domnul Olivian Goþiu, hunedorean de
baºtinã ºi mare iubitor al istoriei
dacilor. Sponsorizarea era, bineînþeles
pentru acelaºi lucru, apariþia
monografiei Costeºti, care
monografie stã tot într-un sertar sau
poate cã nici nu existã. Iar banii
probabil s-au dus. Tot pe apa
Sargeþiei.

6) Pentru a nu fi acuzat cã nu a
publicat nicio carte dupã anul 1990,
profesorul I. Glodariu a apelat chiar
ºi la trucuri editoriale. Astfel, domnia
sa a publicat în calitate de coautor, în
anul 1996, o �carte� intitulatã
�Sarmizegetusa Regia. Capitala Daciei
preromane�. Respectiva publicaþie,
deºi este citatã ca o carte de alþi autori,
în realitate ea nu existã, nebeneficiind
de ISBN. Este cel mult o broºurã.
Aceastã lucrare nu este altceva decât
mai vechea publicaþie apãrutã în 1988,
Cetãþi ºi aºezãri dacice din Munþii
Orãºtiei, cãreia i s-a schimbat titlul,
dar i s-a pãstrat conþinutul. În mod
normal, respectându-se uzanþele
editoriale, publicaþia din 1996 trebuia
sã poarte acelaºi titlu. Doar în subtitlu
putea fi introdusã sintagma: �ediþia a
2-a� sau �revizuitã�. Singura
schimbare notabilã în broºura din
1996 este rescrierea câtorva pagini
despre astronomia dacicã, datoritã lui
F. Stãnescu.

 Numai cã, acest autor face erori
ºtiinþifice majore în noile pagini atunci
când împarte dimensiuni exprimate în
metri la numãrul stâlpilor de la
sanctuare pentru a identifica o posibilã
unitate de mãsurã dacicã (Sarmi.,
1996, p. 26). Domnul Stãnescu,
probabil nu ºtia cã dacii nu cunoºteau
metrul.

Deºi numãrul indiciilor care
reflectã neprofesionalismul
arheologilor care �sapã� la
Sarmizegetusa Regia ar putea
continua, în final - ca membri ai
societãþii civile - nu putem decât sã
ne întrebãm: cine îi verificã pe
respectivii arheologi? În faþa cãror
instanþe ºtiinþifice, morale sau fiscale
dau socotealã aceºti �sãpãtori� pentru
banii cheltuiþi an de an pentru niºte
�cercetãri� care nu dovedesc nimic
ºi care nu pot fi publicate?

Dacã fenomenul masiv al cãutãrii
de comori în Munþii Orãºtiei a fost
stopat în ultima perioadã, cine ºi când
îi va opri pe aceºti arheologi care, de
mai multe decenii la Sarmizegetusa
Regia, doar se fac cã muncesc?
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Gheorghe IONAªCU

Protecþia cetãþilor dacice din Munþii
Orãºtiei - o prioritate naþionalã

1. Introducere
Cetãþile dacilor din Munþii Orãºtiei

reprezintã vestigii de importanþã
excepþionalã pentru România, mãrturii
ale înfloririi civilizaþiei autohtone a
statului centralizat dac din perioada
anterioarã cuceririi romane. Ambiþiile
Imperiului Roman ºi bogãþiile dacilor
i-au determinat pe romani sã
cucereascã ºi sã distrugã statul dac
care stãtea ca un ghimpe în coasta
Imperiului Roman. O mare parte din
bogãþiile ºi patrimoniul dacic au fost
distruse de romani, care doreau sã
înlãture orice urmã din cultura dacilor,
spre a instala civilizaþia romanã. Ei au
construit chiar ºi o capitalã nouã,
Sarmisegetusa - Ulpia Traiana, pe un
nou amplasament, care sã înlocuiascã
Sarmisegetusa- Regia, cetatea-
capitalã a regilor Burebista ºi Decebal,
cetate ale cãrei ruine se pot vedea ºi
acum pe vârful Grãdiºtea Muncelului,
la circa 1000 de metri altitudine.
Punctele fortificate situate pe vârfurile
munþilor din zonã formeazã un sistem
unitar de cetãþi de piatrã, care apãrã,
pe toate cãile posibile, accesul cãtre
capitala statului dac. Descoperirea
cetãþilor de locuire ºi de apãrare a
dacilor, construite de aceºtia pe vârful
unor munþi din zona Orãºtiei, este o
necesitate, la fel ca ºi protejarea
acestora, pentru a fi cu grijã introduse
în circuitul public de valori. Cuprinse
în lista zonelor de interes naþional
protejate, aprobatã prin legea nr. 5 din
anul 2000, privind Planul de Amenajare
a Teritoriului Naþional, secþiunea a 3-

a, Zone protejate, cetãþile dacice au
fost incluse ºi în Lista Patrimoniului
Mondial UNESCO.

Receptând cu interes semnalele
unor specialiºti împãtimiþi în
descoperirea ºi protejarea
patrimoniului nostru naþional, dintre
care aº aminti-o aici numai pe
doamna arhitect Silvia Pãun, dupã o
documentare prealabilã în literatura de
specialitate, în anul 1993, în calitate
de director al Direcþiei pentru Mediu
ºi Zone Protejate din Ministerul
Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii
Teritoriului - am iniþiat ºi condus un
program de cercetare ºi protecþie, care
sã conducã la rezultate concrete,
având în vedere faptul cã, deºi formal
zona se afla sub protecþia arheologilor,
patrimoniul dacic strãvechi se
degradeazã sau este degradat
continuu. Declanºarea acþiunilor a
constituit-o organizarea unei deplasãri
la cetãþile dacice din Munþii Orãºtiei,
în perioada 24- 26 iunie 1993,
împreunã cu un grup de specialiºti de
diverse profesii (arhitect, inginer
restaurator, geolog, astrogeodez,
biofizician etc.). Acþiunea a avut loc
cu consultarea prealabilã a Direcþiei
Monumentelor Istorice din Ministerul
Culturii, a Comisiei de Arheologie a
Academiei Române, a arheologilor din
Cluj, având sprijinul Direcþiei de
Urbanism a Consiliului Judeþean
Hunedoara ºi a Muzeului Arheologic
Deva. Deplasarea a condus la
constatãri nedorite privind intervenþiile
distructive asupra patrimoniului dacic,

efectuate în prezenþa arheologilor ºi
deseori cu aportul lor, datoritã modului
distructiv de investigaþie.

S-au constatat urmãtoarele
deteriorãri:

� degradarea sistemului hidrologic
de colectare a apelor pluviale ºi
curgãtoare realizat cu douã mii de ani
în urmã de daci, prin conducte
ceramice ºi rigole de piatrã, aºezate
pe paturi de argilã;

� gropi fãcute în situl arheologic
de cãtre cãutãtorii de aur, care
continuã ºi astãzi sã rãscoleascã
vestigiile, degradând terenul din zonã;

� dislocarea elementelor originale
din piatrã, din sanctuarele dacice, sub
pretextul realizãrii unor consolidãri a
terenului;

� demontarea integralã a celui mai
vechi sanctuar dacic, cunoscut ca
fiind din vremea regelui Buerebista,
sub acelaºi pretext;

� înlocuirea elementelor originale
din sanctuare cu prefabricate din beton
armat ºi cu trunchiuri fasonate de
lemn, ceea ce modificã radical
ansamblurile originale ºi semnificaþia
lor;

� numeroase blocuri de piatrã din
sanctuare ºi din zidurile originale au
fost demontate ºi zac aruncate pe
versanþi etc.

Cu toate ca lucrãrile din zonã s-au
realizat sub observaþia arheologilor din
Deva ºi din Cluj, nu se constatã nicio
grijã pentru pãstrarea originalitãþii
sitului arheologic, nu existã planuri de
ansamblu privind efectuarea unor
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lucrãri dupã regulile instituite de
actuala legislaþie, invocându- se motive
fãrã niciun fel de fundamenatare
logicã.

Dupã deplasarea respectivã,
fiecare dintre specialiºti a întocmit
referate tehnice iar subsemnatul - un
referat de sintezã prin care am informat
secretarul de stat, ºef al
Departamentului de Urbanism ºi
Amenajarea Teritoriului. Conducerea
Ministerului Lucrãrilor Publice ºi
Amenajãrii Teritoriului a transmis
materialele secretarului de stat
responsabil cu protecþia patrimoniului
din Ministerul Culturii, semnalându-se
gravitatea situaþiei ºi necesitatea luãrii
unor mãsuri care sã opreascã
degradarea patrimoniului dacic.
Reacþia la materialul înaintat a fost o
deplasare, condusã de secretarul
respectiv de stat din Ministerul
Culturii, la care au mai fost prezenþi
directori din acelaºi minister,
responsabili cu protecþia
patrimoniului, fiind invitat ºi
subsemnatul. Rezultatul a fost cã,
ulterior, Ministerul Culturii nu a stabilit
niciun plan de mãsuri pentru atribuþiile
ce-i reveneau de drept.

În aceastã situaþie, în virtutea
atribuþiilor ce reveneau MLPAT, am
propus conducerii ministerului
realizarea unui studiu pentru evaluarea
ºi protejarea patrimoniului dacic din
Munþii Orãºtiei, în cadrul planului de
cercetare, studiu pe care l-am condus,
de-a lungul anilor, pânã la finalizare.

2. Studiul de evaluare, protecþie
ºi conservare a cetãþilor dacice din
Munþii Orãºtie a fost elaborat în
perioada 1994-1998, prin Institutul
PRODOMUS, care a antrenat mai
mulþi colaboratori externi. În aceastã
perioadã au fost studiate primele trei
cetãþi, ºi anume Costeºti, Blidaru ºi
Sarmisegetusa-Regia (Grãdiºtea
Muncelului). În perioada 1999-2000,
s-a continuat cu cercetarea Cetãþii
Piatra Roºie ºi, parþial, Masivul

Faeragu, care prezenta numeroase
vestigii. Cercetãrile nedistructive au
fost realizate de geologul Constantin
Iulian (AQUAPROIECT), Vasile
Rudan- biofizician ºi operator foto,
Generalul Vasile Dragomir (geodez) ºi
alþii. În anul 1998, a fost atras la
cercetarea efectuatã de grup ºi
profesorul doctor arheolog Ioan
Glodariu din Cluj, care a confirmat
cercetãrile cu date din caietele de
sãpãturi arheologice. Nu s-a putut
obþine ºi sprijinul conducerii Muzeului
Arheologic din Deva, care poartã
rãspunderea principalã a stãrii siturilor
arheologice ºi care, de altfel, a
obstrucþionat cercetãrile, deranjat de
imixtiunea altor cercetãtori în zonã ºi
de aprecierile lor pertinente privind
lipsa de determinare ºi de preocupare
realã pentru protecþia patrimoniului.

Cercetãrile nedistructive au
descoperit, de pildã, prin mijloace
biofizice, o conductã de ceramicã, ce
alimenta de la un rezervor de apã
existent în cetatea Sarmisegetusa-
Regia, termele romane construite
dincolo de zidul cetãþii, dupã cucerirea
acesteia. Conductele erau îngropate
exact pe traseul trasat de biofizician.
Spre deosebire de alte fortificaþii geto-
dacice descoperite, patrimoniul
preistoric ºi istoric dacic din Munþii
Orãºtiei prezintã douã caracteristici:

� punctele fortificate au în teritoriu
caracterul unui sistem unitar de
habitat ºi apãrare ºi care asigura
apãrarea pe toate cãile posibile de
acces, cãtre capitala statului dacic

� unitatea sistemului de
construcþie adoptat, cu ziduri cu
paramente de blocuri de calcar
fasonat, perfect îmbinat ºi emplecton
din piatrã ºi pãmânt, cu legãturi de
întãrire între ziduri realizate din buºteni
de lemn, zidurile având 2,5-3 metri
grosime, cu înãlþimi variind de la 3 la
15 metri. Aceste fortificaþii ciclopice
erau realizate cu piatrã adusã de la
circa 40 de kilometri spre nord, din
cariera Santa Maria de Piatrã, situatã

dincolo de Mureº. Cu ce mijloace au
realizat dacii aceste lucrãri, în cât timp
ºi cu câþi lucrãtori, nimeni nu ºtie. Se
considerã cã volumul zidurilor din
cetãþile dacice este comparabil doar
cu piramidele. De altfel, în antichitate,
Dio Cassius scria cã dacii aveau
munþii întãriþi cu ziduri. În zonã au
fost descoperite vestigiile cele mai
valoroase ale civilizaþiei materiale ºi
spirituale ale dacilor (ca patrimoniu
mobil), astfel:

- sute de cuptoare de prelucrat
metale, în special fier, pentru unelte
ºi arme;

- vase ceramice de pãstrat cereale
ºi vin;

- cosoni de aur, în mare numãr,
înstrãinaþi de cãtre cãutãtori
braconieri;

- numeroase resturi de arme ºi
unelte de diverse tipuri.

Patrimoniul imobil îl constituie
zidurile cetãþilor ruinate ºi sanctuarele,
care reprezintã, de altfel, calendare
dacice de mãsurat timpul, pentru
calculul succesiunii anilor, durata lor,
cât ºi pentru stabilirea perioadelor
optime pentru efectuarea lucrãrilor
agricole. Sute de terase antropice
sprijinite cu ziduri de protecþie din
piatrã, având înãlþimi de la 3 metri la
15 metri asigurau spaþiul adecvat de
locuire ºi de apãrare al dacilor. Fiecare
masiv montan este apãrat de
fortificaþii radial- concentrice, care
asigurã observaia, apãrarea ºi oprirea
accesului agresiv pe toate direcþiile
posibile. Cu un astfel de sistem de
fortificaþii, se înþelege de ce regatul
lui Buerebista a rivalizat ca forþã în
Europa cu Imperiul Roman al lui
Cezar.

Un sistem tipizat de conducte de
alimentare cu apã, din ceramicã, cu
unele porþiuni încã funcþionale dupã
2000 de ani, împânzesc zona cetãþilor.
Printr-un sistem, creat ingenios de
naturã, de vase comunicante, apa este
prezentã în izvoarele existente chiar
pe vârful munþilor, în incinta cetãþilor,
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ceea ce le fãcea permanent locuibile
ºi inexpugnabile. La una din cetãþi se
vãd cu ochiul liber urmele conductelor
care aduceau apa din vârf cãtre
locuinþele din vale. Se întâlnesc de
asemenea ºi sisteme de drenare a
apelor meteorice, prin canale sãpate
în piatrã. Numeroase sunt vestigiile de
aici, care aºteaptã a fi descoperite. Din
pãcate, interese strãine de interesul
naþional, determinã atât investigarea
arheologicã total neconformã
normelor instituite, cât ºi distrugerile
deliberate provocate de cãutãtorii de
aur.

Arheologi strãini au vizitat deseori
zona ºi au prelevat fraudulos din
situl dacic pietre inscripþionate,
cum a fost dispariþia a circa 80 de T-
uri din marmorã, inscriptionate, ce
erau montate în rotonda mare a
calendarului dacic, aºa cum le descrie
academicianul C. Daicoviciu, cu doar
30 de ani în urmã. Dupã cunoºtinþele
unui specialist în patrimoniu, valoarea
unei astfel de pietre inscripþionate se
ridicã la costul unui tanc. Pânã ºi din
Muzeul Arheologic din Deva, ultimele
astfel de piese au dispãrut în mod
miraculos, rãmânând, se pare, un
singur martor, spre a se putea
confirma totuºi scrierile înaintaºilor.
Dupã aprecierile unui arheolog, aici,
în zona noastrã de obârºie, în Munþii
Orãºtiei, toþi au furat, inclusiv noi
ne-am furat trecutul istoric,
datoritã unor indivizi avari, fãrã moralã
si fãrã niciun Dumnezeu. În afara
cãutãtorilor de aur, arheologii au
distrus ºi ei prin faptul cã nu au
acoperit la loc gropile de sãpãturi
arheologice, spre a proteja vestigiile...
chipurile, din lipsã de bani. Nu poþi
avea respect ºi consideraþie pentru un
cercetãtor care sapã, face descãrcarea
arheologicã, dupã care lasã vestigiile
sã se distrugã. Zona cercetatã de
proiectanþii angrenaþi la studiul
menþionat nu a fost din pãcate
niciodatã cercetatã într-o manierã
globalã, interdisciplinarã, de cãtre

echipe mixte, conduse de cãtre un
generalist, care sã facã sinteza
cercetãrilor, pentru a fi în sfârºit scrisã
adevãrata istorie a timpurilor dacice.
Doar Maria Gimbutas a fãcut câteva
aprecieri globale, interesante, în cartea
sa �Civilizaþie ºi culturã�, apãrutã în
traducere ºi la noi, în anul 1989.

3. Planul de amenajare a
teritoriului zonal aferent cetãþilor
dacice din Munþii Orãºtiei ºi planul
urbanistic zonal al cetãþilor
Sarmisegetusa - Regia, Costeºti ºi
Blidaru.

Studiul Prodomus a fost analizat
ºi avizat de organele locale ale
judeþului Hunedoara ºi a primit în final
avizul tehnic (cu condiþii) al Consiliului
Judeþean, la 11 februarie 1998. Pentru
a se putea valorifica rezultatele
studiului realizat, care a perimetrat cu
aproximaþie aria de protecþie a
fiecãreia din cele trei cetãþi, pe baza
poziþionãrii vestigiilor descoperite, am
solicitat Consiliului Judeþean
Hunedoara sã se implice direct,
asigurând finanþarea elaborãrii unor
planuri urbanistice zonale aferente
cetãþilor. Aceste planuri au fost
preluate de cãtre Institutul Naþional de
Cercetare-Proiectare pentru Urbanism
ºi Amenajarea Teritoriului
URBANPROIECT. Elaborat pe
parcursul anului 1999, studiul a
obþinut în anul 2000, toate avizele
instituþiilor locale: Oficiul de Protecþia
Patrimoniului, Muzeul Deva, Comisia
Judeþeanã de Amenajarea Teritoriului
ºi Urbanism etc. ºi, ulterior, a
organismelor centrale, terminând cu
avizul Ministerului Culturii ºi al
Ministerului Lucrãrilor Publice ºi
Amenajãrii Teritoriului.

Pe aceastã bazã ºi în conformitate
cu legea, prin Hotãrârea nr. 11/ 2001,
Consiliul Judeþean Hunedoara, pe
teritoriul cãruia se aflã vestigiile
cetãþilor dacice, a aprobat Planul
Urbanistic Zonal pentru Cetãþile
Dacice Costeºti (Cetãþuia), Blidaru ºi
Sarmisegetusa-Regia (Grãdiºtea

Muncelului), precum ºi regulamentul
de gestiune cu toate regulile necesare
pentru protecþia ºi conservarea
patrimoniului, asigurându-se totodata
ºi menþinerea acestuia în circuitul
public de valori. În paralel cu acesta,
în colaborare cu Consiliul Judeþean
Hunedoara s-a solicitat ºi s-a obþinut
prin minister un fond de investiþii
pentru modernizarea drumului de
acces la Sarmisegetusa-Regia, aflat
într-o stare precarã ºi greu accesibil,
de regulã doar în câteva luni de varã.
Drumul nu a fost încã terminat, dar
regulamentul urbanistic a intrat în
vigoare. Ca o exemplificare a
Regulamentului, precizãm cã
delimitarea în planuri a zonelor
protejate s-a efectuat pe grade de
protectie, de la 0 la 3, rezultând
urmãtoarele suprafeþe totale ale
zonelor protejate:

- Cetãþuia Costeºti - 116,46 ha.,
- Blidaru - 127,11 ha.,
- Sarmisegetusa - Regia (Grãdiºtea

de Munte) 322,95 ha.
De remarcat este faptul cã marea

majoritate a ariilor protejate sunt
acoperite cu pãduri, fiind în
administrarea autoritãþilor silvice.
Limitele zonelor protejate au fost
stabilite prin raportarea la elementele
peisajului geografic din zonã, de
exemplu valea unor pârâuri, cum ar fi
cursul apei Grãdiºtea, culmile ºi ºeile
din apropiere etc., dupã cum se poate
vedea din planurile zonelor protejate
ale celor trei cetãþi. Desigur, în
perimetrul zonelor protejate este
interzisã construirea oricãror
obiective, cu excepþia consolidãrilor
ºi restaurãrilor necesare pentru
protecþia patrimoniului propriu-zis,
precum ºi pentru consolidarea albiilor
apelor curgãtoare prin lucrãri
hidrotehnice specifice. De remarcat
cã toate cetãþile dacice din Munþii
Orãºtiei sunt cuprinse în cadrul
Parcului Natural Grãdiºtea
Muncelului-Cioclovina, care are 10
000 de hectare ºi reprezintã o zonã
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protejatã cu patrimoniu natural, de
importanþã naþionalã, declaratã prin
Legea nr. 5/2000 a Zonelor Protejate.
În acest mod, prin suprapunerea celor
douã tipuri de zone protejate, valoarea
peisajului natural ºi cultural care
trebuie conservat, revigorat ºi pus în
circuitul public pentru cãlãtori ºi
turiºti, prezintã valenþe deosebite. În
cadrul zonelor protejate sunt admise
ºi funcþiuni complementare cercetãrii
ºtiinþifice arheologice nedistructive,
cum ar fi turismul controlat,
restaurarea vestigiilor, protecþia ºi
curãþarea terenului etc. Se interzic
permanent activitãþi, cum ar fi accesul
auto carosabil în incintã, amenajãri
pentru camping, extragerea din situl
arheologic a unor piese originale,
culegerea ºi comercializarea plantelor
ºi vânarea animalelor declarate
protejate, realizarea unor lucrãri care
afecteazã integritatea ºi stabilitatea
vestigiilor. Din pãcate, planul
urbanistic zonal aprobat, regulamentul
având putere de lege, nu este încã
utilizat de autoritãþile publice locale,
care au în grijã patrimoniul arheologic
respectiv, în principal din lipsã de
resurse.

O intervenþie cu sprijin pe plan
central a organismelor abilitate se
impune. O structurã instituþionalã,
care sã asigure cercetarea, dar ºi paza,
protecþia ºi conservarea vestigiilor
civilizaþiei dacice, concentrate în zona
Munþilor Orãºtiei s-ar impune.

Regulamentul urbanistic trebuie
transformat în regulament de gestiune
al zonei protejate, care însã trebuie
aplicat ºi urmãrit de o instituþie
specialã, conceputã la nivel central.
Nu pot fi lãsate, în continuare, la
dispoziþia organelor locale, valori
arheologice excepþionale, mai ales
dacã avem în vedere lipsa de
determinare, cunoaºtere ºi rãspundere
care s-a manifestat în perioada
anterioarã, conducând la degradarea
iremediabilã a ansamblurilor.

De aceea se impun o serie de

mãsuri în parteneriat, de cãtre toþi
actorii responsabili, interesaþi.

4. Mãsuri necesare pentru
conservarea vestigiilor civilizaþiei
dacice.

O þarã care are, ca România,
asemenea vestigii ale unui trecut ºi nu
ºtie a ºi le pune în valoare, are mult
de pierdut. Statul centralizat dac,
condus mai întâi de marele Buerebista,
care a unit la un loc triburile dacilor
ºi, mai apoi, de legendarul rege
Decebal, care s-a opus Imperiului
Roman în douã rãzboaie, au lãsat
mãrturii ample în Munþii Orãºtiei,
mãrturii care se cer descifrate, spre a
ne cunoaºte trecutul, începând din
perioada de început a formãrii noastre
ca popor, pe vremea când puþine erau
statele constituite ca Regatul Dac, în
Europa. De aceea, pe baza celor
relatate de arheologi ºi istorici în
descoperirile ºi în cãrþile lor, dupã
studiile realizate pentru planificarea
fizicã a teritoriului, spre a delimita aria
aproximativã a citadelelor dacice
pentru habitat ºi apãrare, în scopul
protecþiei acestora, se impun în
continuare mãsuri concomitente ºi
consecutive, astfel:

- realizarea unor proiecte de
restaurare a cetãþilor dacice, utilizând
elementele originale din siturile
arheologice ºi înlãturând toate
contrafacerile ºi elementele alogene,
strãine de concepþia originalã. Trebuie
avut în vedere faptul cã valoarea
monumentelor trebuie restabilitã,
oprind degradarea datoratã riscurilor
naturale ºi antropice. Aceste proiecte
trebuie sa fie promovate de cãtre
organismele naþionale abilitate cu
protecþia patrimoniului cultural, ca
proiecte prioritare;

- înfiinþarea unui Centru Naþional
pentru Investigarea, Protecþia ºi
Conservarea Patrimoniului Dacic,
care sa aibã un Secretariat Executiv
chiar la Orãºtie, urmând ca
funcþionarea sa sã fie alimentatã de o
Fundaþie, de bugetul central ºi de cele

locale. Centrul ºi secretariatul sãu
trebuie sã funcþioneze ca o
administraþie de gestiune a
patrimoniului istoric dacic, care sã facã
cercetarea arheologicã, lucrãrile de
pazã ºi restaurare ºi sã stabileascã
reguli pentru accesul turistic, astfel
încât punerea în valoare a
patrimoniului sã nu împiedice
conservarea acestuia;

- organizarea unor parteneriate cu
toþi actorii responsabili ºi interesaþi în
acest proces, care sã utilizeze
împreunã resursele puþine câte sunt
spre a salva patrimoniul de la
distrugere iremediabilã;

- schimbarea prioritãþilor în
alocarea fondurilor de restaurare,
concentrând resurse în primul rând
cãtre obiectivele cuprinse în lista
patrimoniului mondial UNESCO, între
care vestigiile dacice sunt cele mai
vechi ºi cele mai ameninþate,
reprezentând mãrturiile prime ale
formãrii noastre ca popor.

Aceste câteva mãsuri nu împiedicã
cu nimic asigurarea unei paze
militarizate, mergând pânã la
dislocarea în fiecare cetate dacicã a
unei unitãþi de vânãtori de munte care,
pe lângã o instruire militarã adecvatã,
pot determina atât educaþia patrioticã
a militarilor, cât ºi descurajarea
accesului neaveniþilor ºi a cãutãtorilor
de aur în zonã.

Repartizarea imediatã de cãtre
Prefectura judeþului Hunedoara a unor
unitãþi de gardieni publici ºi/sau de
jandarmi, care sã întãreascã Poliþia din
zonã, ar reprezenta, poate, o mãsurã
salutarã.

Personal, consider cã trebuie în
sfârºit sã se treacã de la stadiul de
campanii de presã ineficiente, de la
studii rãmase pe hârtie, la acþiuni
concrete de protecþie ºi de conservare
a patrimoniului celui mai semnificativ
care ne reprezintã ºi ca popor. Este ºi
motivul pentru care am adus în faþa
dumneavoastrã acest subiect.
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REGELE DECEBAL
ÎN VIZIUNEA LUI MIHAI EMINESCU

Prof. dr. Zenovie CÂRLUGEA

Dupã ce ideile cronicarilor ºi ale marilor noºtri
umaniºti (Ureche, Costin, Constantin
Cantacuzino, D. Cantemir) privind

romanitatea poporului ºi latinitatea limbii se îmbolnãviserã
de �elefantiazã�- cum zice Blaga - sub pana istoricilor
ºi filologilor ªcolii Ardelene, a venit rândul preromanticilor
ºi a romanticilor din secolul al XIX-lea sã restaureze
istoria naþionalã, aducând în prim-plan imaginea Daciei
legendare ºi eroice.

Dintre toþi scriitorii români de pânã atunci, Eminescu
este acela care, în vizionare ºi grandioase structuri ale
imaginarului romantic, �fusese fulgerat de ideea unei
epopei dacice�.1

Încã din perioada studenþiei, poetul schiþeazã proiectul
unei epopei sau drame daco-romane. Este o preocupare
constantã care vine încã din �epoca prestudenþeascã� 2 ,
aceea de a evoca, în ample cânturi, �creaþiunea pãmântului
dupã o mitologie proprie românã�. Acest proiect homeric
în 20 de Cânturi, în care urma sã fie prezent un Orfeu
geto-dac animat de goetheene idei privind eternele Mutter,
a rãmas nematerializat, doar sub titlul Genaia, compus
din puþine versuri.

Poetul plãnuia ,,o genealogie nãstruºnicã a României�,
imaginându-ºi cum �Vulturul gloriei romane� smulsese
inima �Romei murinde� pe care, readucând-o la
Dumnezeu, o face sã cadã �în pãmântul Bourului�. �Acel
pãmânt era Dacia�, precizeazã Eminescu în proiectul
�Horiadelor�, socotindu-i pe români drept întâii
pãmânteni în care s-ar fi întrupat �acest gând uitat al lui
Dumnezeu�.3

Precizãm cã, deºi epopeea mult visatã nu a putut fi
dusã la capãt, totuºi au rãmas unele fragmente care,
potrivit cronologiei, dar ºi viziunii romantice abordate,
pot dovedi, oricât de fragmentar, intenþia poetului. Aºa
sunt, bunãoarã, piesele Gemenii, Nunta lui Brig-Belu ºi
Sarmis, în care apare, la un moment dat, ca unul din
gemeni, Boerebist, o întruchipare hamletianã bizarã, apoi
Brigbelu ori Sarmis, disputându-ºi tronul Daciei, dar ºi
pe preafrumoasa Tomiris (romantism hieratic încãrcat
de trame ºi gesticulaþii shakespeariene, ba chiar de
meditaþii pesimiste asupra �rãului� din lume ºi din Istorie,
în general, accentuând unele lamentaþii budiste, precum

�Rugãciunea unui dac�).
E ceva �hamletian� în aceste poeme, întrucât de multe

ori întâlnim acel �stil ontolog opus stilului eleatic�, cum
ar zice Gilbert Durand în Structurile antropologice ale
imaginarului , prin care se exprimã o anumitã
problematizare filozoficã, în marginea mitului dacic. Poetul
urmãrea, în mod vãdit, sã insufle miturilor dacice acea
profunzime a unor meditaþii moderne, ba chiar fascinante
gesticulaþii shakespeariene (tipologia nebunului înþelept,
luptele fratricide, femeia necredincioasã, fatalitatea
destinului, agresivitatea istoriei, impactul mitologie-istorie,
resemnarea ºi �oroarea de nemurire�, adicã blestemul
propriului destin, dorul de extincþie ºi pulverizare
nirvanicã...). G. Cãlinescu îl aseamãnã pe dacul din
poemul �Rugãciunii...� cu un Iov biblic revoltat împotriva
egoismului de a trãi ºi cerând Demiurgului sã-l scoatã
din �serie� ºi sã-l arunce în abisala ºi pulverulenta
�nimicnicie� ori �liniºte eternã� � �un apel viguros la
suferinþã ºi la repaosul suprem�.4

În acest fel, �dacismul� eminescian este colorat de
un budhism de reverberaþie schopenhauerianã (cu
fantome shakespeariene ori sugestii goetheene), bãtând
cu toate semnificaþiile cãtre unele idei filosofice: asceza,
metempsihoza, avatarul, nirvana, revolta metafizicã,
spleenul romantic...

Epopeea daco-romanã a lui Eminescu înainta cãtre
epoca lui Decebal, prin câteva poeme, dedicând apoi nu
mai puþin de 104 strofe din totalul de 218 (câte are poemul
Memento mori), Daciei legendare ºi eroice. Va fi cântatã
imaginea Dochiei, a urmãririi acesteia de cãtre imperatorul
Traian (din care au rãmas puþine versuri), dar ºi figura
marelui poet roman relegat la Tomis, în proiectata dramã
�Ovidiu în Dacia�. Apoi epoca creºtinãrii Daciei într-o
dramã clasicã �Crucea-n Dacia sau Joe ºi Crist�, având
ca model piesa Polyeucte a lui Corneille.

 ªi epopeea nu s-ar fi oprit aici, cãci ar fi urmat epoca
Daciei creºtine supuse migraþiilor barbare (din care avem
integral frumosul poem Strigoii), apoi epoca primelor
formaþiuni statale (cnezate ºi voievodate), din care reþinem
poemul fragmentar �Arpad, regele ungurilor�.

Desigur, de aici Eminescu ar fi trecut la istoria
Moldovei, cãreia i se plãnuieºte, cu intenþie de tragedie
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greacã, aºa-zisul Ciclu al Muºatinilor, aglomerat de
elemente de istorie ºi mitologie autohtonã. Intenþia
explicitã a poetului era aceea de a realiza un
�Dodecameraon românesc�, adicã un ciclu de 12 piese
de teatru, având ca subiect dinastia Muºatinilor coborâtori
din marii Basarabi (conform teoriei lui Hasdeu), de la
Dragoº-vodã, Alexandru cel Bun, ªtefan cel Mare, la
Petru Rareº, Alexandru Lãpuºneanul, Despot-vodã ºi
alþii... Alte proiecte privesc pe Grue-Sînger, Dragoº,
Bogdan-Dragoº, Doamna Chiajna, pe Marcu-vodã ori
Dabija-vodã, dar ºi pe Doja, Horia, Iancu, pânã la obsesia
unui Mureºan cãruia îi împrumutã o filosofie pesimistã
asupra istoriei.

Între toate aceste ample proiecte de epopee naþionalã,
figura marelui rege-preot Decebal se pare cã l-a

obsedat pe poet, de vreme ce au rãmas, în manuscrise,
pagini întregi, dedicate unei epopei în patru cânturi
intitulate �Planul lui Decebal�, fie într-o dramã
�Decebal� (datând din epoca berlinezã) ori într-un ciclu
de zece poeme ce-ºi propunea sã evoce câteva
personalitãþi istorice reprezentative, de la Grachus
(episodul 1) la Napoleon (episoadele 9 ºi 10), între care
al doilea poem al ciclului era intitulat �Decebal�. Acest
poem, �Decebal�, urma sã-l reprezinte pe regele Daciei
supus unei autoreflecþii amare, un fel de personaj
hamletian, dezgustat ºi blazat, dupã înfrângere,

aruncându-ºi coroana ºi scrutându-ºi propriul sine într-
o oglindã de metal:

�Decebal � actul din urmã � a albit aºa de tare încât
seamãnã cu predecesorul sãu. Dupã ce ºi-a aruncat
coroana în abis � se uitã într-o oglindã de metal � Sunt
eu sau nu sunt eu? � Ideea metempsihozei. Acelaºi corp,
acelaºi suflet, reprezentant al aceleiaºi idei ca bãtrânul
Decebal. ª-acum alerg dezmoºtenit de tronuri,

Un biet bãtrân sãrac, necunoscut!
Unde-i mãrirea lumei? Unde-i?
Oare este?

E o mãrire sau e un vis negru ºi strãlucit ce-nvinge-
n existenþã, ca sã arate-n urmã cã-i minciunã?
Negaþiunea vieþii. Furtunã, fulger, trãsnete, codri
prãvãliþi, râuri umflate � sunt zeii Daciei ce se luptã cu
oºtile romane. Apostrof cãtre ei.�

Deºi schiþat în acest fel, ne putem, totuºi, da seama
cã poetul intenþiona sã realizeze un poem punând în
evidenþã o anumitã filosofie a istoriei universale,
introducând episodul �Decebal� în lanþul serial al unor
personalitãþi istorice reprezentative: �1. Grachus Baboef,
2. Decebal, 3. Solomon, 4. Nero, 5. Amor pierdut � viaþã
pierdutã, 6. ªtefan cel tânãr, 7. Isebart, 8. Histria, 9.
Napoleon, 10. Leul murind.�

Mult mai coerentã este intenþia epopeii din care s-a
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pãstrat �Planul lui Decebal� în patru cânturi. Aici poetul
urma sã evoce, conform conspectului lãsat în manuscris,
mai întâi Dacia legendarã (�Zeii Daciei � Dochia, vrãjitoare
tânãrã�) ºi pe Ogur cântãreþul, însufleþind la luptã �Poporul
Dacic� (�Cântul I�), apoi Roma, pregãtirile de rãzboi ºi
trecerea podului de peste Dunãre (�Cântul al doilea�),
rãzboaiele daco-romane ºi �Episodul: Traian ºi Dochia�
(�Cântul al treilea�) ºi, în sfârºit, imaginea cântãreþului
Ogur, care �povesteºte zeilor nordici nenorocirea Daciei�,
viziunea Walhallei, hotãrârea de rãzboi a Nordului ºi
�pornirea popoarelor barbare� (�Cântul al 4�).

În altã însemnare, poetul renunþã la viziunile ºi
împrumuturile mitologice ºi se axeazã strict pe
evenimentele istorice, consemnând, într-un conspect,
faptele de arme ale lui Decebal: nãvãlirea din anul 86 în
Moesia ºi uciderea generalului Oppius Sabinus, apoi
cunfruntarea cu Cornelius Fuscus (ucis) ºi dezastrul
armatei romane. Urmeazã, notatã, confruntarea cu Tertius
Iulianus ºi retragerea acestuia �prin pãdurile germanice�.
�Decebal capãtã-o pace nouã ca învingãtor � 90�, iar
împãratul Domiþian serbeazã la Roma un �triumf fals�.
Apare apoi zeiþa germanicã Freya, soþia lui Wotan, �care
aratã vasãzicã interesul Walhallei pentru treburile getice�
(G. Cãlinescu).

Primul rãzboi daco-roman este vãzut de poet astfel:
�102. Bãtut la Tapae. Sora lui Decebal e prinsã. Vulturii
legiunilor lui Fuscus luate. Pace. Tarabostii. Triumf.
Dacicus.�

Conspectul pentru �Al doilea rãzboi� menþioneazã:
figura ambiþiosului Traian, podul de peste Dunãre,
construit de Apollodor, o luptã a lui Decebal cu iazigii,
alianþa încheiatã cu regele parþilor (aliaþi ai dacior),
generalul roman Longin cãruia regele Decebal îi cere þara
pânã la Dunãre ºi despãgubiri de rãzboi, confruntarea
armatã la care iau parte germani, sarmaþi, mauretani din
Lybia liberã.

Apare �Duras, Diutpareu � fost rege � acum orb �
capul preoþilor daci� ºi Dochia � �fiica lui cea tânãrã �
iubind [pe] Dacio � urând ºi iubind pe Traian�. �La
cãderea Daciei, ea adunã restele poporului spre
emigrare.�

Rãmasã în urmã, Dochia �nu poate sã se despartã de
pãmântul ei, icoana lui Traian tot mereu era în naintea
� el apare � ea încremeneºte � O Niobe, conform
povestei.� 5

Drama proiectatã Decebal, din care (în mss. 2241,
f. 148-180) au rãmas pagini întregi de versuri

�foarte interesante ºi foarte frumoase�6 , ne dezvãluie atât
un plan bine documentat al scrierii, cât ºi o viziune poeticã
de ansamblu asupra epocii ºi personalitãþii regelui dac.

Dupã victoria asupra iazigilor (�Azi oastea noastrã a
învins iazigii�), în urma cãreia Iaromir este luat prizonier,
Decebal prevede ridicarea popoarelor lumii împotriva

Romei (�Popoarele pornesc în contra Romei�). Un mai
vechi pretendent la �coroana Daciei� îºi exprimã
solidaritatea cu Decebal, hotãrât a lupta împotriva Romei.
Pentru ca în alte pagini, ostatecul iazig Iaromir, care face
elogiul Romei, îi considerã pe trufaºii peninsulari de-a
dreptul coborâtori din zeii Olimpului:

�De-aceea cred cã zeii coborârã,
Cã ei trãiesc azi între oameni
Ca cezari, ca preoþi, ca senatori,
Ieri în Olimp� de azi-s pe pãmânt.�

Plãmãdiþi din aluatul unei mãreþii predestinate, romanii
considerã cã stãpânirea lumii întregi li se cuvine. În
orgoliul lor imperial, zice Iaromir, aceºti coborâtori din
zeii Olimpului afirmã cã �Pãmântu-ntreg n-are valoarea
/ Unui roman. De aici din ei oricare / Zice: Or Imperator,
ori nimic.�

Întâmpinând idolatria aliatului Iaromir (declarat
�amicul� ºi �supusul� Romei), cu rezerve, Decebal
constatã cã acesta ori nu-i cunoaºte cu adevãrat pe
romani, ori îi place sã se înºele, cãci romanii au rãmas în
istorie �neschimbaþi prin rãu ºi nici prin bine�.

Prizonierul iazig îi reproºeazã regelui dac cã ºi-a
încãlcat �jurãmântul� fãcut în primul rãzboi faþã de
Traian, iar rãspunsul neînfricatului Decebal reaminteºte
tuturor faptele sale de arme pe care, se pare, romanii le-
au uitat uºor, dar faþã de care Dacia nu poate capitula:

�Nebun admirator. El uitã cum cã
Am omorât pe Oppius Sabinus,
Cã Moesia a fost în mâna mea,
Cã pe Cornelius Fuscus l-am învins,
C-a Romei vulturi i-am avut în mânã.�

Împãraþii Domiþian ºi Nerva asigurau liniºtea Romei
plãtind tribut Daciei, de aceea Decebal nu se aratã
impresionat de discursul preotului Celsus, care-l previne
asupra pericolului la care se expune. Apare generalul
Longin, legatul Romei, cerându-i regelui dac sã elibereze
prizonierul ºi sã dea înapoi iazigilor prada de rãzboi. În
strigãtele de luptã ale neînfricaþilor daci înconjurând
cetatea, Decebal i se adreseazã trimisului imperial: �Roma
vrea, dar sã vedem acum dac-oi binevoi ºi eu.�

Deºi Dochia, mai înþeleaptã, încearcã sã tempereze
dârzenia regelui, invitându-l sã vadã cã �numai durere
este-n astã lume�, Decebal rãmâne credincios idealului
de a asigura mãreþia ºi liniºtea þãrii sale prin luptã: �Pe
cai, pe cai! Rãzboiul este gata!�

Deºi nearticulat estetic, în fragmentarismul sãu
dispersat, poemul Decebal rãmâne, în fond, o dezbatere
de idei, înnobilând personalitatea regelui Decebal cu aura
unui erou excepþional de epopee anticã, viziunea poetului
resimþindu-se atât de umbre ºi neliniºti romantice, cât
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mai ales de reflecþii asupra ideii de predestinare a
popoarelor ºi asupra acelui fatum ce dominã viaþa unor
individualitãþi exponenþiale.

Mult mai articulat este, însã, fragmentul epopeii
dacice din amplul poem Memento mori, în care

Dacia legendarã ºi eroicã este evocatã cu o debordantã
fantezie romanticã.

Peste �raiul� matriarhal al Daciei, în care regina
Dochia este învestitã cu atribute de mitologie sorinã,
nãvãleºte conchista romanã. Zeii celor douã popoare se
angajeazã într-o luptã pe viaþã ºi pe moarte, rãsculând
întreg Universul. Conducând �oastea zeilor� ivitã din
halele Mãrii Negre, uraganicul Zamolxe i se adreseazã
regelui Decebal:

� Decebal! El strigã-n nouri � îi detun, îi iau la goanã,
ªi Danubiul o sã beie a lor sacre legiuni.
Decebal s-aratã palid în fereastra naltã-ngustã
ªi coroana ºi-o ridicã cãtr-imaginea augustã
ªi se uitã cu durere la divinii sãi strãbuni.�

Acvilele romane iau cu asalt cetatea Sarmizegetusa.
Din carul sãu de foc, Joe îl fulgerã în coaste pe Zamolxe,
care, rãnit, se retrage cu zeii daci, coborând în halele
mãrii. Asediaþi, ducii ºi preoþii daci, aºezaþi la masa de
granit, îºi trec din mânã în mânã cupele (�þeste de
duºman�) pline cu otravã. Decebal, �palid ca murul vãruit
în nopþi cu lunã�, se aratã în cadrul ferestrei într-o posturã
hamletianã. Înverºunat în �hlamida neagrã� ºi
gesticulând cu �alba mânã�, el se adreseazã, spre uimirea
Cezarului care stã sã-l asculte, romanilor invadatori.
Discursul sãu e, de fapt, o meditaþie asupra istoriei ºi
naturii umane rãscolitã de ambiþii deºarte (încã o probã
de schopenhauerism metafizic), dar ºi un �blestem�
profetic la adresa Romei ºi a Cezarilor, prevestind cãderea
acestora ºi teribile vremuri de �sclavie� ºi �degradare�.
Dupã care, într-un gest de iluminare ataraxicã, îºi aruncã
în abisul vãii coroana, în vreme ce �blestemul� sãu,
repetat de stânci, ajunge la urechea cezarului, ºi el
meditând la destinul hãrãzit de zei poporului sãu ºi �Cetãþii
eterne�:

�Vai vouã, romani puternici, vai vouã, de trei ori vai!

Astfel zise. În blãstãmu-i mâna albã ºi uscatã

El o scoate pe fereastrã ºi coroana-ntunecatã
De pe frunte o aruncã în abisul vãii-adânci;
Palid, adâncit ca moartea, ca o umbrã stã în lunã,
Pãrul lui de vânt se îmflã, iarã vorbele-i rãsunã
ªi blestemu-i se repetã repezit din stânci în stânci!

ªi uimit stãtea cezarul�� Cugeþi tu, pãmânt? � el
zise �

Avem noi în mâni a lumei soarte sau cortegi de vise?
Hotãrâþi de-a ta gândire urmãm azi ziua de ieri?�
ªi în ordinele-eterne miºc-asupra-i universul
Ocèanele-i de stele. Ce ironic li e mersul!
Cezare! Cât pai de mare � ºi ce mic în adevãr!�7

Profeþia lui Decebal se va împlini, cãci, în vastele
hale ale Walhallei, zeii Nordului, în frunte cu Odin,
hotãrãsc distrugerea Romei (�sfântã ºi anticã�). Suliþa
aruncatã de Odin se preface în cruce de aur: �Odin moare
� Tibrul este a Credinþei lui sicriu.�

Este impresionantã aceastã imagine a Daciei legendare
ºi eroice, evocatã în ample registre epopeice, în care
bogata imaginaþie romanticã ºi poeticitatea textului
(imagini artistice, muzicalitate solemnã etc.) concurã la
realizarea unor sublime pagini de poezie. Din cele 218
strofe ale poemului, 104 strofe sunt dedicate Daciei, încã
o dovadã cã poetul intenþionase sã introducã, între marile
civilizaþii ale omenirii (Babilon, Asiria, Palestina, Egipt,
Grecia ºi Roma anticã � pânã la Franþa Revoluþiei ºi
împãratului Napoleon) ºi istoria strãveche a Daco-
României, în care freamãtã o debordantã mitologie,
întregul poem resimþindu-se de acel pesimism eminescian
caracteristic marilor sale poeme, de la Împãrat ºi proletar
la Scrisoarea III ºi Glossã.

Imaginea Daciei configureazã, în poezia lui Eminescu,
o adevãratã �obsesie� poeticã, iar în articolele sale
ideologice � o idee emergentã a concepþiei sociale, potrivit
cãreia �orice civilizaþie adevãratã nu poate consista decât
dintr-o parþialã întoarcere la trecut, la elementele lui
bune, sãnãtoase, proprii de dezvoltare.�8

Având în vedere �reacþiunea fondului istoric al þãrii,
ce trebuie sã se producã� (Blaga va scrie ºi el despre
�revolta fondului nostru nelatin�), concluzia ziaristului
era una categoricã: �Totul trebuie dacizat oarecum de-
ici înainte�.

Întoarcerea la trecutul patriei, începând cu vremurile
cele vechi, are, aºadar, la Eminescu o valoare
programaticã, ce va fi valorificatã din plin de ideologia
romanticã prin apelul la fondul originar al civilizaþiei, dar
ºi de creaþia poeticã, prin resurecþia unui dacism de
substrucþie mitologicã.

1 G. Cãlinescu, Opera lui Mihai Eminescu, I, Editura Minerva,
Bucureºti, 1976, p. 54.

2 Ibidem, p. 19.
3 A se vedea proiectele ºi fragmentele rãmase, în G. Cãlinescu,

op. cit., pp.19, 38-50, 54-60, 61-74, 75-149.
4 Ibidem, p. 12.
5 Cf. G. Cãlinescu, op. cit., p. 64
6 Ibidem, p. 67.
7 Eminescu, Poezii, vol. I, Editura Minerva, p. 203.
8 Art.  , II, în �Timpul�, VI, 1881, nr. 233, 15 oct.
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Pr. Dumitru BÃLAªA

Luând în considerare concluziile arheologilor
Constantin S. Nicolãescu-Plopºor, Vasile
Boroneanþ ºi, mai ales, precizarea Mariyei

Gimbutas din Los Angeles, dupã care centrul civilizaþiei
� numit VECHEA EUROPÃ � a fost în inima Daciei de
mai târziu, analizând cele trei tãbliþe de lut descoperite la
Tãrtãria, în judeþul Alba, am încercat sã jalonez
începuturile organizaþiei statale Daco-Române. Încredinþat
cã tãbliþele ceramice au fost mai multe, dar nu li s-a
cunoscut importanþa cuvenitã, am trecut la analiza
informaþiilor documentare scrise în greceºte ºi latineºte.

1. HESTIA (VESTA). Strãmoºii daco-românilor adorau

De la regina Hestia (Vesta) la împãraþii
Daciei, Galerius cel Bãtrân ºi Galerius cel

Tânãr (c.2000 î.H. – 311, d.H.)

Soarele. Dupã aceea, focul a devenit flacãra sfântã care,
în timpul iernii, înlocuia soarele. Era însã nevoie ca focul
sã fie menþinut în permanenþã. A apãrut Vatra Sfântã pe
care un grup de fecioare întreþinea flacãra vie de unde cei
din jur veneau ºi luau cãrbuni aprinºi pentru vetrele lor.

Cea dintâi fecioarã � cunoscutã documentar, care
îngrijea focul sacru la strãmoºii dacilor, a fost �Regina
Hestia (Vesta)�. Ea a organizat administrativ regatul
feminin, dupã Legile Frumoase, cunoscute sub numele
de Belagine.

2. REGELE ZAMOLXIS. Mult mai târziu, în jurul
anilor 1300, Statul Dac era condus de un rege al cãrui

Arcul de triumf al lui Galeriu
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nume nu se cunoaºte. El ºi-a asociat pe Zamolxis, care a
devenit rege plin. De unii dintre traci a fost socotit chiar
zeu. Sunt cunoscute evenimentele ce au urmat. Burebista,
Deceneu, Decebal ridicã
Regatul Dac pe o înaltã
treaptã a civilizaþiei. Dar
civilizaþia dacicã a fost parþial
strivitã de împãratul Traian.
Acesta a transportat tot
tezaurul dacic la Roma ºi timp
de 123 zile, Senatul ºi Roma
toatã au petrecut. Tezaurul
dacic a fost topit ºi moneda
turnatã a fost datã cadou
celor ce luaserã parte la
cucerirea Regatului Dac.
Cultura ºi elementele de
civilizaþie dacicã au fost
preluate de învingãtori. Geniul
dacic înfrânt, a renãscut.
Marele neam al tracilor,
condus de elementul dac, în
jurul anului 300 dupã Hristos,
ajunge la apogeu.

3. ÎMPÃRAÞII GALERIUS CEL BÃTRÂN ºi
GALERIUS CEL TÂNÃR. ÎNFIINÞAREA IMPERIULUI
DAC. Numele acestor doi împãraþi ai Daciei Mari a fost
considerau ca unul singur. De aceea voi vorbi despre
Galerius cel Bãtrân ºi despre Galerius cel Tânãr.

Galerius cel Bãtrân a fost numit de romanii peninsulari
Armentarius, adicã Vãcaru.

Galerius cel Tânãr a fost numit Galerius Maximinus
�nãscut din sora lui Armentarius ºi numit, înainte de a
ajunge împãrat, cu numele adevãrat DARA� (Petru Maior,
Istoria�, p.294 ºi 191).

Împãratul Galerius cel Bãtrân, feciorul Romulei (o
dacã autenticã din cetatea Recidava sau Recidina sau
Residina, cum apare în alte documente) înscrisese în
istoria universalã cea mai mare mutaþie la începutul
secolului IV dupã Hristos. Dupã ce a primit de la Senat
�titlul de împãrat, el (Galerius cel Bãtrân) a declarat cã
este duºmanul numelui de roman ºi cã vrea sã schimbe
titulatura Imperiului Roman în aceea de Imperiu Dacic�,
ceea ce a ºi fãcut (Fontes II, 6-7).

Într-adevãr, majoritatea populaþiei în imperiu era
formatã din daci, ca ºi armata ºi marina. Limba dacicã �
cunoscutã în istorie sub numele de latina vulgara, era
de fapt limba dacicã. Chiar ºi armatele regilor ºi
împãraþilor daci aveau un steag de luptã, steagul dacic,
un ºarpe (ºarpele gnostic-ofit) prins orizontal într-un
baston de corn. Cel care ne dã cele mai clare informaþii
cu privire la înfiinþarea Imperiului Dac ºi desfiinþarea

numelui de roman, este scriitorul Lactanþius. Acesta
spune cu tristeþe cã �toatã suita sa (a lui Galerius cel Bãtrân)
provenea din dacii nord-dunãreni ºi cã aceºtia �AU AJUNS

STÃPÂNII ROMANILOR =
în Romanos dominarentur�
(Fontes, II, 6-7).

Aceasta este concluzia
celui mai mare duºman al
dacilor: Lactanþius (+325).
Se pare cã decretele
îndreptate împotriva
creºtinilor pornesc numai de
la Dioelecþian, socrul lui
Galeriu cel Bãtrân, deoarece
împãrãtesele Prisea (soþia lui
Diolecþian) botezatã
Alexandra, ca ºi fiica ei,
Valeria (soþia lui Galeriu)
�aveau simpatie pentru
creºtini� (Ist. Bis. Universale,
I, 78). De fapt, cele mai
multe acte martirice vorbesc
de tiranul Dioeleþian.

Arcul de Triumf de la Salonic ridicat de cei doi
împãraþi, Galerius cel Bãtrân ºi Galerius cel Tânãr �
unchiul ºi nepotul de sorã � reprezintã apogeul ascensiunii
dacice. Acum Dacia nord-dunãreanã fãcea parte din
marele Imperiu Dacic � Dacia Mare. Lui Galerius cel
Tânãr îi urmeazã la conducerea Imperiului Dac,
Constantin cel Mare, cel care ridicã Arcul de Triumf de
la Roma, pe care apar o parte din figurile comandanþilor
daci. De acum, guvernatorul voievod, administra Dacia
nord-dunãreanã sub suzeranitatea Constantinopolului.

Împãratul Daciei, Galerius cel Tânãr, dã în 311 un
edict de toleranþã prin care acordã gnosticilor creºtini
�Libertate de cult cu condiþia sã se roage la Dumnezeu
pentru el ºi pentru stat� (Inst. Bis. Univ., I, 79). Bucuria
creºtinilor a fost extraordinarã. Ea a explodat în colindele
de Crãciun, cu Lerui-ler, care se pãstreazã pânã în zilele
noastre. Dimitrie Cantemir înregistra tradiþia despre
�Curþile lui Ler împãrat�, ale cãror ruine se vãd ºi azi pe
malul drept al Oltului. Sunt urme ale gloriei strãbune,
dacice.

În timpul celor doi Galerius � unchiul ºi nepotul �
Statul Imperial al Daciei se reorganizeazã în provincii
conduse de câte un duce numit voievod. Acesta este un
cuvânt dacic, cu sensul de luptãtor, rãzboinic. El
corespunde cuvântului slav cneaz.

Între daco-români, cel dintâi voievod, necunoscut
pânã în prezent, a fost Vlahernus, despre care voi vorbi
cu alt prilej.

Monedã cu chipul împãratului Galeriu
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SCRISOARE DESCHISÃ
ADRESATÃ PARLAMENTARILOR ROMÂNI

DISTINªI PARLAMENTARI AI ROMÂNIEI,

Vã adresãm aceastã scrisoare în
calitatea Dumneavoastrã de Înalþi
Aleºi ai Naþiunii în �Organul
reprezentativ SUPREM al Poporului
Român ºi unica autoritate
legiuitoare a Þãrii�.

Ne adresãm Dumneavoastrã în
calitate de iubitori ai Þãrii ºi ai
Istoriei sale adevãrate, în calitate
de Societate Culturalã ºi
ªtiinþificã a Românilor din
America, posesoare a unui numãr
de alte unsprezece filiale în:
România, Germania, Elveþia,
Spania, Macedonia, Australia ºi cu
un numãr cu mult mai mare de
simpatizanþi români în întreaga
Lume, care citesc revista noastrã,
DACIA MAGAZIN, urmãresc
emisiunile programului DACIA
TV de la New York sau
frecventeazã într-un numãr
impresionant site-ul nostru
Internet, www. Dacia.org.

Menþionãm cã Societatea
noastrã a fost principala
organizatoare a celor 7 (ºapte)
Congrese Internaþionale de
Dacologie desfãºurate pânã acum
în România; am ridicat prin
cheltuialã proprie statui ºi
monumente omagiale dedicate
strãmoºilor noºtri Geto-Daci; am
acordat burse de studiu unor
studenþi români, premii ºi
distincþii; membrii societãþii
noastre � din întreaga Lume �
urmãresc cu atenþie, cu deosebit
interes ºi participã activ la actuala
confruntare pe tãrâm istoric,
deosebit de importantã pentru
viitorul conºtiinþei noastre
naþionale, pentru demnitatea

numelui actual de ROMÂN:
bãtãlia dintre inerþia pseudo-
ºtiinþificã a unor concepte perimate
(atât politic cât ºi în planul
cercetãrii ) ºi afirmarea curajoasã
a noilor concluzii istorice ºi
lingvistice, pluridisciplinare, privind
istoria de început a etniei noastre.

Concluziile pluridisciplinare la
care ne referim � toate în favoarea
poporului nostru! - sunt
recunoscute ºi validate de foruri ºi
personalitãþi ºtiinþifice pe plan
internaþional; paradoxul îl
constituie pãtimaºa opoziþie la
cunoaºterea ºi recunoaºterea
acestor rezultate din partea unei
categorii de istorici ºi cercetãtori
români care aparþin, în majoritatea
lor, falangei de pseudo-universitari
ce au apucat sã publice (sau sã
predea de la catedre) în ultimele
cinci-ºase decenii, �concluzii
istorice� eronate, dezavantajoase
naþiunii noastre, izvorâte fie din
ignoranþã, fie dintr-un
cosmopolitism aducãtor de vagi
recompense personale, fie - cel mai
adesea - ca urmare a �Comenzii
de Partid� (Comunist), comandã
orientatã dupã cu totul alte
interese decât cele ale naþiei
noastre.

În contradicþie cu ceea ce
încearcã sã prezerveze �inerþia
tradiþionalã�, �Miºcarea
Dacologicã� (cum încearcã sã
denumeascã, depreciativ, acei
corifei ai inerþiei, noua orientare
istoricã la care ne afiliem!), în
esenþã, propune examinarea
temeinicã a tuturor dovezilor care

atestã cã:
Poporul Român de astãzi este

continuatorul autohton, în timp, al
Vlahilor care au locuit ºi au trãit
nu numai între �graniþele actuale
ale României�, ci � vecini altor
etnii ºi temporar aliindu-se cu
acestea întru supravieþuire � în
teritoriul întregului Centru ºi Sud-
Est European; la rândul lor, Vlahii,
aºa cum confirmã izvoarele
medievale, au fost urmaºii
nemijlociþi ai Geto-Dacilor, �tracii
nordici�. Habitatul Geto-Dacilor,
din Europa Centralã ºi pânã la
graniþa Esticã a Asiei, este
recunoscut astãzi de ºtiinþa
mondialã. Triburile �Traco-Geto-
Dacice�, denumite global încã în
secolul V î.e.n. de Pãrintele
Istoriei, Herodot, drept �Cel mai
numeros neam al lumii, dupã Inzi�,
continuau pe aceste întinse
meleaguri vieþuirea proto-
milenarã a Pelasgilor Danubieni,
Hyperboreii (�cei mai de Nord�,
vãzuþi astfel din perspectiva
Mediteranei ºi a Lumii Greceºti ).
Potrivit ultimelor cercetãri
pluridisciplinare, validate de
reputaþi specialiºti, savanþi de
internaþionalã autoritate
ºtiinþificã, �leagãnul seminþiilor
Indo-Europene� nu l-au constituit
� cum se credea! � stepele Asiei
sau mlaºtinile scitice din Nordul
Mãrii Negre, ci Bazinul Mijlociu
(Pannonic) ºi Inferior (Geto-
Moesiac) al Danubiului; aceasta era
zona de înflorire europeanã a
agriculturii ºi a creºterii vitelor, de
unde, prin roiri în valuri succesive
de-a lungul câtorva milenii, din
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Neoliticul Târziu ºi pânã dincoace
de Epoca Fierului, Danubienii au
originat întreaga mare miºcare
Indo-Europeanã.

 Geto-Dacii, consideraþi multã
vreme � (din pricina puþinãtãþii
dovezilor existente odinioarã, dar
ºi din motive de oportunism poli-
tic!) drept o etnie redusã la nivelul
câtorva triburi, cu o societate �încã
în formare� (în raport
cu�gãlãgioasele culturi
mediteraniene ºi ale Asiei Mici!),
s-a pretins cã s-ar fi pauperizat prin
înfrângerea temporarã suferitã în
faþa legiunilor lui Traian ºi cã au
încetat sã existe ca etnie distinctã, la
�impactul cu civilizaþia latinã�
care le-a fost �administratã� de
voie,de nevoie, cincisprezece�
decenii. Ca urmare, ºi-ar fi�
schimbat rapid limba, credinþele,
etnosul, devenind �o insulã latinã
într-o mare slavã�!�

Se ignorã cã opoziþia Daci-
Romani, începutã încã de pe
vremea afirmãrii imperialismului
Romei ºi continuatã mult dupã
pãrãsirea fragmentului de Dacie de
cãtre legiunile lui Aurelian, a fost,
în fapt, o confruntare de permanent
rãzboi (purtat, pe timpul
temporarei ocupaþii romane, de
�Dacii Liberi�, de �Carpi� ºi de
�Sarmaþi�, de celelalte seminþii
înrudite, pentru eliberarea ºi
redobândirea acelei �ºesimi din
teritoriul etnic de la Nordul
Dunãrii�, pe care � spulberate de
permanentele atacuri - legiunile
romane îl vor ºi pãrãsi definitiv
între anii 265-267 e.n.). S-a �uitat�,
în trecutul apropiat, cã Geþii sunt
socotiþi de mai toþi învãþaþii
premedievali ºi medievali
(Cassiodoorus, Iordanes,
Procopius, Isidor de Sevilla, Karl
Lundius etc.) drept matrice a
Goþilor ºi cã Goþii - de neam Getic!
- sunt cei care au plãtit strãvechea
datorie ruinând Roma ºi Imperiul
Roman de Apus!

Se ignorã cã �tangenþele ºi
coincidenþele cu limba Latinilor�,
� ca ºi în cazul Celþilor, al
Ibericilor, al Nordicilor sau al
Grecilor - se explicã nu printr-un
�act civilizator� al unor armate
temporare de ocupaþie ( în fapt: pe
cât de heteroclite ca obiective, pe
atât de eterogene etnic!), ci prin

sorgintea comunã a etniilor , cea
DANUBIANÃ, în care strãmoºii
direcþi ai daco-geþilor ocupau o
poziþie centralã! Un enorm volum
de date care atestã cã aceastã
etnie �central ºi estic-europeanã�
deþinea un impresionant nivel
cultual-ºtiinþific, pe o treaptã de
civilizaþie proprie, caracteristicã
Europei (ºi nu Sudului
mediteranian!) este încã ignorat cu
�superioarã�� stupiditate, într-un
moment în care auto-pretinºi
fãuritori de opinie vorbesc absurd
despre �intrarea României în
Europa�, uitându-se cã, prin
strãmoºii sãi ºi prin continuitatea
sa, România a fost ºi este în Europa
de la începuturile ei. Ba mai mult
chiar: cã, prin strãmoºii lor
Danubieni, Pelasgo-Tracii i-au
zãmislit Europei acest început!..

*
Când în anul 2005 sutele de

participanþi la sesiunile
Congresului Internaþional de
Dacologie de la Bucureºti au aflat
despre intenþia unor oficialitãþi
române de a sãrbãtori Anul 2006
drept cel al �Aniversãrii a 1900 de
ani de la� Cucerirea Daciei de cãtre
legiunile romane ale impãratului
Traian�, în unanimitate aceºtia au
cerut Preºedinþiei Þãrii,
Guvernului, Academiei Române,
Bisericii Ortodoxe ºi altor foruri
responsabile, evitarea unei
asemenea enorme gafe politice prin
care România ar lansa Lumii
mesajul cã îºi� sãrbãtoreºte
invadatorii ºi nu apãrãtorii
pãmântului strãbun! În vreme ce
Congresul de Dacologie din 2006 a
fost dedicat Regelui Decebal,
marele luptãtor cãzut eroic în lupta
pentru respingerea invaziei strãine
a legionarilor romani, la nivel
oficial aniversarea �Anului
Traian� a pãlit vizibil. Totuºi,
apãrãtorii înverºunaþi ai
interesului strãin naþiunii noastre,
(ai neadevãrului cã milioanele de
strãmoºi Geto-Daci ar fi pierit în
confruntarea cu cei o sutã cinzeci
de mii de militari romani ºi cã prin
�invadarea Daciei� dinspre Vest s-
au pus �bazele unui nou popor�,
care se... iveºte ca atare, abia� în
a doua parte a Evului Mediu, - adicã
dupã instalarea alogenilor bulgari,

slavi ºi maghiari în teritoriile Geto-
Dacilor!) - n-au renunþat la
îndârjita lor �demonstraþie�.

În organizarea (uimitoare prin
lipsã de control superior) instituþiei
care se pretinde a fi Muzeul
Naþional de Istorie a României, cu o
sponsorizare asiguratã � deloc
întâmplãtor! � de patru companii
italiene, una elveþianã ºi una
americanã, în cadrul unui pretins
colocviu ºtiinþific (�Dacia Augusti
Provincia�), la 13 octombrie,
simbolicul traseu de pe Calea
Victoriei, dintre Cercul Militar
Naþional ºi Muzeul de Istorie, cu
alte cuvinte inima Capitalei
României, a fost transformat în
paradã-parodie de cãtre niºte�
Maghiari din Ungaria, costumaþi în
�armuri romane� ºi auto-intitulaþi
�Legiunea XV Apollinaris�, chemaþi
pentru a reitera vizual ºi simbolic�
�Cucerirea Daciei�!...

Precizãm cã, în cadrul unui
vizibil proces de occidentalizare
binevenitã, nu criticãm apelarea
instituþiilor româneºti la investiþii
sau sponsorizãri strãine, ºi cu atât
mai mult colaborarea multi-etnicã,
principiu al iminentei prezenþe
oficiale a României în Uniunea
Europeanã ; dar contextul politic
în care a avut loc acest �circ�
apreciem cã merita atenþia sporitã
ºi analiza temeinicã a
Dumneavoastrã, ca reprezentanþi
ºi legiuitori supremi designaþi de
Poporul Român.

Se contureazã tot mai mult
ideea cã cineva, utilizând
implicarea ocultã într-o serie de
aspecte sociale româneºti, încearcã
sã declanºeze o nouã configurare,
provocatoare, a unor potenþiale
adversitãþi româno-maghiare,
tocmai în momentul în care o
asemenea periculoasã revenire ar
compromite obiectivul imediat al
politicii actuale româneºti:
Uniunea Europeanã. Nu e vorba
numai de agitarea aceloraºi
umilitoare sloganuri istorice
privind �civilizarea Vlahilor, ca ºi
a strãmoºilor lor, dinspre Vest�;
fapte concrete, inseriate elocvent,
trag un veritabil semnal de
alarmã. Aceiaºi �figuranþi
maghiari�, prezentaþi drept
�persoane particulare� ºi
costumaþi în armuri romane, au
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defilat în trecutul apropiat în oraºe ardelene în care
s-a încercat stârnirea ideii �autonomiei
Transilvaniei�. Defilarea ostentativã ºi umilitoare de
la Bucureºti � (transmisã de programele TV
româneºti pe trei continente!), avea loc�
concomitent cu comemorarea a cincizeci de ani de la
�Revoluþia din Ungaria� ºi cu sublinierea apãsatã, în
presa de limba maghiarã, a rolului �românesc� în
lichidarea liderului acelei revoluþii înãbuºite de
tancurile sovietice. Aceastã defilare avea loc, de
asemenea, concomitent cu�propunerea
Vicepremierului României (!), dl. Marko Bela, de �a
se introduce limba maghiarã, oficial, în întreg
Ardealul�! Asta, exact când, - (reflex al pretenþiilor
indolente, anti-constituþionale, ale extremiºtilor
naþionaliºti pentru afirmarea �autonomiei
Þinuturilor Secuieºti�!) - Facultatea de Medicinã din
Târgu-Mureº pretindea ºi ea� autonomia (o
autonomie �lingvisticã�, prin care acolo sã fie
pregãtiþi medici ºi farmaciºti doar pentru� populaþia
de limbã maghiarã?!).

Actuala conducere a Muzeului Naþional de Istorie
a României de la Bucureºti, apãrãtoare îndârjitã a
conceptelor istorice perimate, depãºite ºi defavorabile
intereselor româneºti, a fost atrasã cu aparentã
inconºtienþã în aceastã amplã acþiune. Spunem
�aparentã�, deoarece veritabilul purtãtor de cuvânt
al instituþiei, ºef al secþiei de Informaticã (ºi
realizator al site-ului pe Internet) , dr. Eugen S.Teodor,
acelaºi cu cel care denumeºte umilitor Limba
Româna drept, citãm: �suflet slav în spirit latin� (!!),
se vãdeºte chiar din aceastã prefaþã � (�Întâmpinare�)
- a sitului muzeului, drept un învederat
desconsiderator al valorilor tradiþionale româneºti:
� Muzeul - scrie d-sa � este locul unde o comunitate
vine sã se priveascã în oglindã� Fiecare comunitate
are oglinda pe care o meritã. Nu întâmplãtor, în þãrile
civilizate, care au ce privi în oglindã (!), la casele de
bilete este coadã!� �Asta, desigur, spre deosebire de
Muzeul Naþional de Istorie a României, care de decenii
a �cedat�� Muzeului de Istorie a Transilvaniei (!)
din Cluj întreaga comoarã istoricã a antichitãþii dacice
din Munþii Orãºtiei, inclusiv Kogaionul, cel mai im-
portant depozit de informaþie istoricã al vechimii
noastre europene, al prioritãþilor istorice, sociale,
ºtiinþifice ºi tehnologice dacice. Kogaionul din Munþii
Orãºtiei a devenit astfel culoarul contrabandiºtilor
de antichitãþi ºi locul de reconfortante excursii
estivale pentru palizii �arheologi clujeni�; asta - în
loc sã fie promovat de Muzeul Naþional (!) drept prim
obiectiv cultural ºi turistic, de interes mondial,
aducãtor de recunoaºtere internaþionalã ºi, nu în
ultimul rând, de însemnate venituri financiare! Dar
cum sã promoveze �Muzeul Naþional� o astfel de
politicã, de vreme ce punctul de vedere al conducerii
sale este expus în cuvintele aceluiaºi �cercetãtor�
ultra-cosmopolit, dl. Teodor (citãm din cuvântul de
prezentare al sesiunii �Dacia Augusti Provincia�):
�Comemorãm� victoria Împãratului Traian asupra
dacilor ºi transformarea spaþiului locuit de aceºtia
(!) în provincie romanã. �Aceastã încorporare a
Daciei în hotarele Imperiului Roman marcheazã

prima racordare a teritoriului de azi al României la
o civilizaþie cu valenþe universale� o primã integrare
în Europa!� (sã notãm, în treacãt, cã pânã ºi
fotografiile evenimentelor Dacia Augusti, din 13-14
octombrie, au fost concesionate fotografului Mihaly
Tanczos, cum aflãm de pe acelaºi site; fotograful e
din � aþi ghicit!� din Ungaria�)

Concluzia e aceea cã actuala conducere a Muzeului
Naþional de Istorie a României nu înþelege nici în al
doisprezecelea ceas cã a-i înfãþiºa Românului o
�oglindã� falsã, în care acesta sã se vadã slugãrind
înlãnþuit, umilit ºi batjocorit de armuri strãine, a-i
�baga pe gât� aceeaºi ºi aceeaºi �Columna Traiana�
care prezintã partizan ºi triumfãtor, din unghiul
nãvãlitorului, înfrângerea temporarã a strãmoºilor
sãi reali, a-i înfãþiºa copiile teazaurului �Cloºca cu
Puii de Aur� atribuitã � ca pe vremea lui Alexandru
Odobescu! � unui alt �neam nãvãlitor�, în vreme ce
agenþiile de licitaþie din Lumea Mare scot ºi scot
mereu la vânzare �Aurul Dacic� (pe care
contrabandiºtii - nu arheologii români - l-au adus la
luminã!), ºi asta în vreme ce în beciurile instituþiei
zãceau straºnic tãinuite de un secol ºi perseverent
decimate copiile de plumb ale uluitoarelor �Tãbliþe
de la Sinaia�, numai pentru a nu se �revela� ºi
altceva, superior, despre Lumea Geto-Dacilor! - ei
bine, conducerea acestui muzeu care pretinde a servi
intereselor româneºti, dar care procedeazã constant
împotriva acestor interese, nu înþelege cã trebuie sã
pãrãseascã timona unei instituþii care, din pretins-
educativã, se dovedeºte a fi devenit o otravã pentru
spiritul românesc!

Înalþi mandatari ai Poporului Român, Stimaþi
membri ai Senatului ºi ai Camerei Reprezentanþilor,
supunem atenþiei Dumneavoastrã aceastã foarte micã
parte dintr-un proces grav, în plinã desfãºurare, ºi
ale cãrui rezultate - pozitive sau negative � se vor
rãsfrânge cu siguranþã asupra noastrã, a Românilor,
a celor din România ca ºi a celor din întreaga Lume.
Balanþa deciziilor ºi a legilor pentru izvodirea ºi
împãmântenirea cãrora Românii v-au ales este în
mâna Dumneavoastrã!

Vã mulþumim respectuos pentru examinarea
responsabilã a memoriului nostru.

În numele membrilor filialelor Societãþii DACIA
REVIVAL INTERNATIONAL ºi al tuturor
simpatizanþilor acþiunilor noastre,

Dr. NAPOLEON SÃVESCU
Preºedintele Societãþii

ACEASTÃ SCRISOARE DESCHISÃ ESTE
ADRESATÃ PARLAMENTARILOR ROMÂNI PRIN
INTERMEDIUL MASS-MEDIEI DE LIMBA ROMÂNÃ
DIN ROMÂNIA ªI DIN STRÃINÃTATE






