


1

DACIAmagazinnr. 40, februarie 2007

cmyk
COLOR

EDITORIAL

de Vladimir BRILINSKY

Periculoasa nostalgiePericuloasa nostalgiePericuloasa nostalgiePericuloasa nostalgiePericuloasa nostalgie

La 81 de ani, dupã o
prodigioasã activitate în
domeniul numismaticii ºi al

arheologiei, un reputat cercetãtor în
retragere devine brusc expresia
neputinþei. ªocant! Opera sa, foarte
valoroasã acum 30 de ani, temã de
studiu pentru zeci de cercetãtori în
plinã formare, se clatinã din temelii
odatã cu apariþia pe scena arheologicã
româneascã a brãþãrilor de aur. ªi ce
face octogenarul cercetãtor? Se sperie
cã opera sa ar putea fi trecutã la
capitolul �arhivã�, cã va trece în
eternitate ca un ºtiinþific depãºit, ºi cã
în istoria numismaticii ºi a arheologiei
româneºti va rãmâne ca un simplu
capitol deschizãtor de drum, dar cu
multe carenþe. ªi, din aceastã
sperieturã, trânteºte un articol de mirul
lumii, care îi îngrozeºte pânã ºi pe cei
mai dogmatici istorici. Ce reþinem din
acest articol?

Cã opera domniei sale este unicã
ºi ea nu poate fi clãtinatã, cã oricine
încearcã sã o conteste este un
incompetent, cã brãþãrile nu puteau fi
descoperite la Sarmisegetusa, cã
descoperirile întâmplãtoare ºi
investigaþiile întreprinse de peste douã
secole nu au scos la ivealã niciun
obiect de aur, cã tezaurele de kosoni
gãsite sunt niºte invenþii, cã aceºti
kosoni aparþin, de fapt, Renaºterii

transilvãnene, cã geto-dacii n-au
prelucrat ºi utilizat în vreun fel aurul,
cã în tezaurele de argint descoperite
mai ales în Transilvania nu a apãrut
niciun obiect de aur, cã brãþãrile de
argint cunoscute au doar 4 spirale, cã
existã diferenþe de greutate între cele
de argint ºi cele de aur. Acestea ºi
multe altele sunt afirmaþiile unui
reputat istoric, incluse într-un articol
de doi bani, scris sub un impuls de
moment, pe de o parte justificat de
gelozia nostalgicã a unei cariere la
apus, pe de altã parte de condamnat
pentru elucubraþiile pe care le
debiteazã. Aceste afirmaþii, sunt lipsite
de logicã sau inventate fãrã nicio
dovadã ºtiinþificã. Nu este acum cazul
sã demontãm acest articol punct cu
punct. Însã, toate aceste afirmaþii
enumerate � alãturi de o introducere
mai mult decât tendenþioasã, care duce
cu gândul spre articolele comandate
din ultima perioadã � pot fi
caracterizate, în cel mai politicos mod
cu putinþã, drept prostii. Nu un
gazetar, care poate fi luat (pe bunã
dreptate) drept subiectiv partizan al
dacilor, spune acest lucru, ci o
mulþime de personalitãþi din lumea
arheologicã contemporanã. O spun
excelentele studii ale regretatului dr.
Florin Medeleþ, ale probului cercetãtor
Aurel Rustoiu sau ale reputatului

arheolog clujean Eugen Iaroslavschi.
O spun toþi acei cercetãtori care au
avut în mânã aceste brãþãri ºi le-au
studiat, indiferent cã ei aparþin ºcolii
istorice din Cluj sau celei din
Bucureºti.

Dacã � ºi din respect faþã de cititori
repet � dacã acest articol a fost scris
în întregime de acelaºi autor este grav.
Avem de a face cu o elocventã
demonstraþie despre cum se poate
scrie istoria ºi cum, dintr-un orgoliu
nemãsurat, un cercetãtor cautã sã-ºi
impunã puncte de vedere deja depãºite.
Avem de a face cu un cercetãtor care
nu poate în ruptul capului sã admitã
cã o lopatã de pãmânt poate rescrie
istoria ºi care vrea cu tot dinadinsul
sã þinã timpul în loc, spre gloria eternã
a operei sale.

Profesorul doctor Constantin
Preda este cel care a semnat articolul
cu pricina, acum, într-un moment
sensibil în care orice afirmaþie ieºitã
pe piaþã, cântãreºte considerabil atât
în mersul celebrului proces al aurului
dacic, cât ºi în stabilirea adevãrului
istoric despre brãþãrile de aur. Pânã
în acest moment, afirmaþiile domniei
sale au determinat exprimarea în
lumea ºtiinþificã a unor pãreri împãrþite
între mirare, compasiune ºi revoltã.
Iar asta trebuie sã dea de gândit.

P.S. Aflãm din �Jurnalul Naþional�,
numãrul 4242, ziarul care a gãzduit
articolul, cã dr. Constantin Preda a fost
director al Institutului de Arheologie
Bucureºti. Acelaºi institut unde au fost
depozitate, fãrã a fi inventariate,
celebrele de acum, plãcuþe de plumb
de la Sinaia. O bunã parte dintre
acestea au dispãrut fãrã urmã. Sã fi
dispãrut oare chiar în perioada în care
director era distinsul cercetãtor? Greu
de spus.
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Argumente care fac istoria

Brãþãrile sunt ale dacilor !!!
Vladimir BRILINSKY

Ne aflãm în faþa unui moment
în care, vrem-nu vrem, trebuie

sã ne aplecãm atent asupra a ceea ce
s-ar putea numi pe bunã dreptate o
gaurã neagrã a istoriei. La capãtul
ei, spre disperarea unora ºi spre
bucuria altora, a început sã
strãluceascã o luminiþã aducãtoare de
speranþã. Aurul dacilor este un
capitol din istorie care nici mãcar nu
a fost scris. Respins cu vehemenþã de
unii cercetãtori, ignorat de alþii, dar
ºi intuit în unele lucrãri, aurul dacilor
a devenit acum o realitate palpabilã.
Brãþãrile de aur sunt acum într-o
vitrinã de muzeu ºi îºi aºteaptã
verdictul. Specialiºtii, dar nu cei care
le-au descoperit, au obligaþia sã le
confere un certificat de naºtere
credibil ºi întocmit ºtiinþific. Din
pãcate, ca de atâtea ori, pripa sau
pãrerea preconceputã a unor savanþi

care se cred stãpâni ai adevãrului
absolut, acest certificat începe a fi scris
cu bâjbâieli. Acum 6 ani, nimeni din
lumea ºtiinþificã nu dãdea importanþã
existenþei unor brãþãri de aur din
vremea dacilor. Doar regretatul
profesor Florin Medeleþ presupunea în
cercetãrile sale de acum 30 de ani cã
astfel de brãþãri trebuie sã fi existat.
Astãzi, unii cercetãtori dintre aceiaºi
care, la vremea respectivã, tratau cu
indiferenþã ºi scepticism acest subiect
devin, brusc, experþi ºi îºi dau cu
pãrerea emiþând teorii, uneori pripite,
nedovedite ºtiinþific, teorii ce pot fi
preluate de cãtre discipolii lor ºi
transformate mai departe într-o istorie
a dacilor, în care vor persista
inexactitãþi. La fel, o mare parte a
presei, fãrã sã înþeleagã la adevãrata
valoare acest fenomen numit
�brãþãrile dacilor�, se face

purtãtoarea de cuvânt a unor
neadevãruri care vor rãmâne ca
certitudini în minþile multor cititori
de bunã credinþã. Nu sunt puþine
cazurile în istorie când un fals, repetat
obsesiv, devine adevãr de valoare. De
aceea, îndemnãm la o atentã ºi
pluridisciplinarã studiere a acestor
brãþãri. Îndemnãm pe specialiºtii de
bunã credinþã sã lase la o parte
orgoliile ºi pãrerile preconcepute ºi
sã-ºi aducã o contribuþie cel puþin
onestã la rescrierea corectã a istoriei
dacilor. La fel, îndemnãm presa avidã
de senzaþional, la raþiune, la o
documentare onestã ºi la o exprimare
lipsitã de interese dictate sau plãtite.
Iorga spunea cã un adevãr care a fost
odatã adevãr, va fi adevãr pe vecie.
Iar aurul dacilor a fost un adevãr la
acea vreme.

Începuturi
Fãrã putinþã de tãgadã, pe

continentul european, aurul, sarea ºi
petrolul s-au exploatat pentru prima datã
pe teritoriul actual al þãrii noastre.
Lucrãrile ºi cercetãrile istoricilor români
ºi strãini, descoperirile arheologice ºi
rapoartele geologice, fãcute în vechile
aºezãri miniere, vin sã confirme acest
fapt. Potrivit lui Vasile Pârvan, prin
descoperiri arheologice s-a ajuns la
concluzia cã exploatarea aurului în
Transilvania a început cu 1000 de ani î.
Chr. De la Pârvan încoace, un secol de
cercetãri face ca atestarea exploatãrii au-
rului sã coboare mult mai mult. Este greu
de stabilit care au fost primele populaþii
care au exploatat aur în acest areal. Sunt
pomeniþi agatârºii. Despre ei cronicarii
declarau cã sunt oameni înstãriþi ºi poar-
tã mult aur, iar prezenþa lor pe malurile

Mureºului de astãzi este stabilitã cu 500
de ani î. Chr. La rândul sãu, Herodot,
pãrintele istoriei, vorbeºte despre o pre-
zenþã semnificativã a aurului în viaþa
cotidianã a populaþiilor dintre Balcani ºi
Carpaþi în acea perioadã. La fel celþii, în
peregrinarea lor vremelnicã pe locurile
transilvane, sunt iarãºi pomeniþi ca pur-
tãtori de podoabe de aur. Dar odatã cu
atestarea populaþiei dacice în aceste lo-
curi, avem de a face cu una dintre cele
mai strãlucitoare explozii de metal gal-
ben din Europa anticã. Pe lângã agricul-
turã ºi apiculturã, mineritul face din Da-
cia o zonã nu numai deosebit de bogatã
dar, în acelaºi timp, ºi una râvnitã de
cotropitorii avizi de îmbogãþire. ªi, cum
drumul aurului a fost în toate timpurile
drumul civilizaþiei, Dacia dobândea, în
paralel cu prosperitatea economicã, o,
pe cât de strãlucitoare, pe atât de enig-
maticã civilizaþie. Cu timpul ºi, în spe-
cial, în a doua jumãtate a secolului I,
ambele au devenit un real ºi serios peri-

col pentru romani, care jinduiau de mult
la bogãþiile de peste Istru.

Bicilis, trãdãtor sau
pion otrãvit?

Odatã încheiat rãzboiul din 106,
lãcomia romanilor a fost fãrã margini.
Învingãtorul ia tot, ca în orice rãzboi, cu
atât mai mult cu cât aurul lui Decebal
trebuia recuperat ºi dus la Roma cât mai
grabnic. Abilul conducãtor îºi asigurase
tezaurul, îngropând în albia râului
Sargetia aurul ºi argintul visteriei dacice.
Cu toate mãsurile de precauþie luate de
Decebal de a-i înlãtura pe cei care ºtiau
secretul locului cu pricina, romanii l-au
gãsit pe faimosul Bicilis, cel rãmas în
istorie ca trãdãtor al dacilor. Acesta le-a
indicat romanilor locul unde era ascunsã
comoara cea râvnitã. Pe îndelete, comoa-
ra a fost încãrcatã în care, pe cai sau pe
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mãgari ºi dusã la Roma. Se pare cã acea
comoarã era mult mai mult decât îºi în-
chipuiserã romanii cã vor gãsi. Lãcomia
cotropitorului, graba de a-ºi vedea pra-
da cât mai repede la Roma, se pare cã au
fost de bun augur pentru zestrea nedes-
coperitã a dacilor. ªi, dacã este sã dãm
crezare izvoarelor istorice ºi mai ales
analizelor geologice, care indicã o pre-
zenþã a aurului în filoanele Munþilor
Apuseni însutit mai mare decât în orice
zãcãmânt european la acea vreme, atunci
se pune firesc întrebarea dacã nu cumva
Bicilis a fost acel pion otrãvit al lui
Decebal, care a indicat romanilor doar o
parte din comorile acestuia. Cea mai des
vehiculatã cantitate a bogãþiilor cãrate
din Dacia reiese din afirmaþiile lui
Ioannes Lydus (dupã Criton) care
pomeneºte de 1650 de tone de aur ºi
dublul cantitãþii de argint. În repetate
rânduri istoricii au redus de 10 ori
aceastã cantitate care, chiar ºi aºa
decimatã, reprezintã una din cele mai mari
prãzi de rãzboi ale antichitãþii. Dacã
Bicilis ar fi indicat romanilor doar o micã
parte a tezaurului dac, devin logice
descoperirile întâmplãtoare sau cele ca
rezultat al braconajului. Dacã ar fi sã
trecem în revistã toate descoperirile de
comori, mai mult sau mai puþin
întâmplãtoare, cunoscute pânã acum, ar
trebui sã-i redãm lui Bicilis onoarea de
care a fost vãduvit aproape 2000 de ani.

Goana dupã aur
Istoria descoperirilor de aur dacic se

pierde în timp. O consemnare concretã
apare abia pe la jumãtatea secolului XVI
sub pana cronicarului Mathesius Sarep-
ta. Acesta face pentru prima datã o de-

scriere a monedelor de tip Koson ºi Lisi-
machos. Cercetãtoarea clujeanã Iudita
Winkler asociazã însemnãrile cronicaru-
lui cu faimoasa descoperire de la 1543,
atunci când niºte pescari transilvãneni
au descoperit într-o boltã ziditã în albia
râului Strei, o comoarã formatã din 40
000 de monede de aur, se pare Lisima-
chos. Cardinalul Martinuzzi, unul dintre
conducãtorii transilvani, le-a confiscat
pescarilor întreaga pradã ºi a ordonat
cercetarea acelui loc de unde, spun cro-
nicile vremii, a mai scos multe mii de gal-
beni. O nouã descoperire în zona Mun-
þilor Orãºtiei mai apare consemnatã abia
în 29 septembrie 1803 ºi declanºeazã o
isterie fãrã precedent. Arimie Popa, un
þãran din Ocoliºu Mic, gãseºte 264 de
monede de aur Lysimachos pe Dealul
Anineºului, la câþiva kilometri de Sarmi-
segetusa. În zilele urmãtoare, el mai scor-
moneºte acel loc ºi mai scoate alte mo-
nede a cãror numãr nu poate fi precizat.
Cert este cã fiscul imperial l-a obligat, în
urma mãrturisirilor sale, la un impozit de
280 de monede. Urmeazã invazia cãutã-
torilor de comori din tot þinutul. Atraºi
de importanta descoperire a lui Arimie
Popa, sute de oameni au nãvãlit în Mun-
þii Orãºtiei în cãutarea aurului lui Dece-
bal. Arãtau acei munþi, spun cronicile
vremii, asemenea unui mare bâlci. Des-
coperiri notabile sunt consemnate în
aceastã perioadã doar cele ale preotului
Gheorghe Popa care gãseºte 400 de ko-
soni, a unui grup de þãrani care desco-
perea 35 de kosoni ºi, puþin mai târziu, a
unui grup de bocºeri care s-au pricopsit
cu 987 de kosoni. Pe lângã aceste con-
semnãri, trebuie luate în calcul ºi multe
alte descoperiri care nu au fost declara-
te ºi nici descoperite de fisc. Euforia
aurului se stinge încet, dar sigur, în zonã,

datoritã mai ales acþiunii ferme a fiscului
de la Viena care a impus mãsuri eficiente
de stopare a fenomenului. Odatã cu în-
ceperea sãpãturilor sistematice în Mun-
þii Orãºtiei, cãutãtorii de comori par sã fi
dispãrut din atenþia autoritãþilor ºi nu
sunt consemnate descoperiri nici mãcar
întâmplãtoare. Nu dispar însã legendele
aurului lui Decebal, nu dispar poveºtile
despre aurul care arde, despre bleste-
mul pe care îl poartã, ºi nu dispar bârfele
despre cutare sãtean îmbogãþit peste
noapte de nu ºtiu ce comoarã. La mijlo-
cul anilor 90, apele Sargetiei se tulburã
din nou. Legendele ºi poveºtile încep
sã devinã realitate. Cei îmbogãþiþi peste
noapte sunt tot mai mulþi. Apar cãutãto-
rii de comori ai epocii moderne. Aproa-
pe totdeauna cãlãuziþi de localnici, foar-
te bine documentaþi ºi utilaþi cu ultimele
cuceriri ale tehnicii � în materie de de-
tecþie � ei scanau minuþios pãdurile ºi
plaiurile unde bãnuiau cã dacii ºi-au
ascuns comorile. Într-o piramidã a
fenomenului aurului dacic se pot aºeza
la bazã legendele, poveºtile ºoptite pe
la cârciuma satului, îmbogãþirile bruºte
ºi vizibile ale unora, iar în vârf
senzaþionala mãrturie a doi localnici din
Grãdiºtea de Munte care, în toamna lui
2000 ºi primãvara lui 2001, gãsesc �
împreunã cu alþi cãutãtori de comori
veniþi �de la oraº� � 15 brãþãri spiralice
de aur. Despre primele 10, ei spun cã le-
au dezgropat la câteva sute de metri de
Incinta Sacrã a Sarmisegetusei, în locul
numit Cãprãreaþa. Erau depozitate pe
douã nivele, într-o niºã fãcutã din lespezi
de piatrã, îmbinate douã câte douã, trei
perechi sus ºi douã jos, despãrþite între
ele de o altã lespede. Sunt acestea
elemente deosebit de importante care,
la timpul potrivit, vor da brãþãrilor
certificatul de naºtere parafat de regele
martir Decebal. Drumul pe care au apucat
aceste brãþãri este lung ºi sinuos. O
echipã de anchetatori lucreazã la
recuperarea lor de mult timp ºi, probabil,
capãtul acestei anchete este destul de
departe. Primele rezultate sunt aceste
brãþãri, care acum stau într-o vitrinã de
muzeu, aºteptându-ºi suratele. Despre
brãþãrile de aur se va scrie mult de-acum
înainte, într-o paletã completã, de la
senzaþionalul mediatic, la rigoarea
ºtiinþificã. Scriind despre acest subiect,
încercãm sã menþinem un echilibru între
cele douã îndemnând la cumpãtare ºi de
o parte ºi de cealaltã.Încãrcat pe cai aurul dacilor este gata de drumul spre Roma cotropitoare.
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Cui aparþineau
brãþãrile?

Aºa cum nici acum nu cunoaºtem
semnificaþia pietrelor din sanctuarele
Munþilor ªureanu, care ascund în mod
misterios întreaga spiritualitate a dacilor,
tot aºa nu cunoaºtem încã felul în care
Decebal a ºtiut sã-ºi protejeze � se pare
� cele mai importante comori. Unii
cercetãtori gândesc logic atunci când
atribuie aceste brãþãri marilor preoþi care
slujeau la Sarmisegetusa ºi care deþineau
cheia secretului spiritualitãþii dacice. În
tezaurul de la Cioara, descoperit în
secolul XIX, se aflã o plãcuþã de argint
care înfãþiºeazã doi preoþi în poziþie de
invocare ºi care poartã pe braþe astfel
de brãþãri. Pe lângã brãþãri, dacã este sã
dãm crezare reprezentãrii de pe aceastã
plãcuþã, preoþii daci erau ºi deþinãto-
rii unor alte artefacte folosite în liba-
þiuni precum ºi a unei consistente
averi în bani, o visterie probabil pa-
ralelã a clerului dac. Cel mai atent ºi
meticulos, dacã nu ºi cel mai compe-
tent cercetãtor al lumii dacice, regre-
tatul Florin Medeleþ, a studiat în amã-
nunþime cele 25 de brãþãri dacice de
argint descoperite în arealul dacic
pânã în anii �70. Asemãnarea lor cu
cele de aur este izbitoare, fiind pro-
babil realizate în acelaºi atelier, iar

descrierea pe care distinsul cerce-
tãtor a fãcut-o se potriveºte per-
fect cu ce avem astãzi în faþã. Vor-
bind despre semnificaþia economi-
cã a tezaurelor de acest fel, el avan-
seazã o ipotezã de lucru privind
caracterul ritual al tezaurelor daci-
ce cu excepþia celor care s-au do-
vedit a fi ateliere de meºteri. În acest
caz, semnificaþia economicã a te-
zaurelor de acest fel, în care sunt
acumulate ºi monede, alãturi de
podoabe, ar trebui revizuitã, susþi-
ne Florin Medeleþ. Aceastã ipote-
zã de lucru devine ºi mai plauzibilã
dacã sunt cercetate ºtirile referitoa-
re la casta preoþilor existentã la
daci, preoþi care au avut, poate, în
folosinþã aceste podoabe drept în-
semne ale demnitãþii ºi rangului lor.
Dupã pãrerea sa, semnificaþia aces-

ora aceasta, unii cercetãtori iau în
calcul doar cele 5 brãþãri, grãbindu-
se sã tragã concluzii. În discuþie
sunt 15, ba se pare cã 16, din mo-
ment ce trebuiau sã fie pereche.
Este, probabil, doar o chestiune de
timp pânã vor fi toate laolaltã. Iar ce
mai ascunde pãmântul Sarmisege-
tusei vom afla negreºit, fiind tot o
chestiune de timp. Se estimeazã,
astfel, la câteva mii de astfel de mo-
nede, captura braconierilor auriferi
din epoca modernã, neincluzând ºi

faimoasa goanã dupã aur dintre 1802 �
1804. ªi, de aceea, în acest context tre-
buie privite aceste brãþãri, ºi nu izolat.

Brãþãrile sacre
Dar poate cea mai interesantã

remarcã pe care Florin Medeleþ o face
este cea referitoare la numerologie, în
ceea ce priveºte brãþãrile de argint.
Aceste brãþãri spiralice sunt
ornamentate la capete cu palmete
ºtanþate ºi protome zoomorfe. La fel sunt
confecþionate ºi brãþãrile de aur
prezentând aceleaºi caracteristici. Dacã
protomele au diferite reprezentãri
animaliere de la un caz la altul sau de la o
grupã la alta, palmetele au mai multe
puncte comune dintre care, cel mai
important ar putea fi numerologia. Din
cele 25 de brãþãri de argint studiate,

Componentã a tezaurului de la Cioara în care apar brãþãri ca fãcând parte
din costumaþia  preoþilor

Realã asemãnare între o brãþarã de argint descoperitã în tezaurul de la
Feldioara ºi una de aur din tezaurul de la Sarmisegetusa

tor brãþãri depãºeºte sensul strict
al podoabelor cotidiene, ele înca-
drându-se în domeniul ritualico-
magic.

Nu trebuie omis, în acest sens,
faptul cã în preajma locului de
unde au fost dezgropate
inestimabilele brãþãri, pe o arie
relativ restrânsã în preajma
Sarmisegetusei, cãutãtorii de
comori au descoperit importante
depozite monetare din aur de tip
Koson ºi Lysimachos (nedovedite
încã, dar probate de literatura oralã
deosebit de bine dezvoltatã în
jurul acestui subiect, precum ºi a
mãrturiilor celor care, sub adãpos-
tul unei legislaþii lipsite de coeren-
þã, au sãpat ºi gãsit aur în siturile
din Munþii ªureanu). Mai mult, la
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majoritatea au ºtanþate câte 7 asemenea
palmete. Acest modul numeric, spune
Medeleþ, este frapant prin identitatea sa
cu modulii numerici constataþi la
sanctuarele dacice din Munþii Orãºtiei.
De altfel, cercetãtorul remarcã ºi la alþi
autori care au studiat aceste brãþãri de
argint, o accentuare a valorii
semnificaþiei religioase, deþinute
probabil de aceste brãþãri. Or, una din
asemãnãrile frapante ale brãþãrilor de
argint cu cele de aur aflate în discuþie,
sunt tocmai aceste palmete. La toate cele
5 brãþãri recuperate pânã în prezent se
remarcã cele 7 palmete de care amintea
Florin Medeleþ. Despre numãrul 7,
prezent în spiritualitatea dacicã, Dan
Oltean, autor al cãrþii Religia Dacilor,
spune cã este numãrul sacru, deosebit
de prezent atât în arhitectura religioasã,
cât ºi în spiritualitatea dacicã. Credinþa
în cele 7 divinitãþi planetare îºi gãseºte
cele mai vechi rãdãcini în Mesopotamia.
De acolo este preluatã în primul rând de
populaþiile învecinate ºi ulterior se
rãspândeºte în aproape tot Orientul
Mijlociu, inclusiv la perºi, evrei,

pãtrunde chiar ºi la romani, stã la baza
cultului lui Mithra ºi influenþeazã apoi
creºtinismul. La Sarmisegetusa au fost
gãsite mai multe semicalote din calcar
amplasate pe unul din zidurile de
susþinere ale Incintei Sacre, care redau
imaginea universului. În partea frontalã,
central, pe fiecare din aceste semicalote
este sculptatã o pasãre care reprezintã
pasãrea sufletului. Deasupra ei sunt
sculptate 7 benzi în relief, paralele,
înfãþiºând orbitele astrelor. Cercul
numãrul 2 al sanctuarului mare circular
este alcãtuit din 210 blocuri de andezit,
grupate în cele 30 de formaþiuni a câte
6+1 stâlpi. ªase stâlpi sunt înguºti ºi
înalþi, iar al 7-lea este lat ºi scund... Luând
în considerare cã aceastã formaþiune
arhitecturalã este exterioarã cercului
Lunii ºi cã cei 6 stâlpi înalþi constituie
piesele care se repetã de 30 de ori, se
deduce cã cercul este dedicat planetelor.
Anticii cunoºteau, pe lângã Pãmânt, alte
7 planete: Mercur, Venus, Soarele, Mar-
te, Jupiter ºi Saturn. Ceea ce pe blocuri-
le sculptate este simbol, în temple era
rit. Deºi existau 7 sfere cereºti ºi 7 zei

(tot atâþia câte sanctuare existã la Sarmi-
segetusa), aceasta nu înseamnã cã fie-
care muritor se putea iniþia în misterele
tuturor zeilor. ªi la Sarmisegetusa, ca
oriunde în lumea anticã, se desfãºurau
misterele mici � accesibile unui numãr
mare de oameni � ºi misterele mari, þinute
doar pentru elite. Tocmai elitele religioase
puteau fi deþinãtoarele acestor brãþãri,
susþine Dan Oltean. Tocmai faptul cã s-
au descoperit pe rând � ºi în alte locuri
decât Sarmisegetusa � brãþãri din bronz,
din argint, iar acum, aici, în capitala
dacilor, brãþãri de aur, ne duce cu gândul
spre o ierarhie religioasã care purta
aceste brãþãri probabil în funcþie de
gradul de iniþiere, de vârstã sau de
depãrtarea de Sarmisegetusa Sacrã.

Arheologul Cristi Plantos, specializat
în cercetarea istoriei dacilor, a studiat
aceste brãþãri de aur la Alba Iulia. Fãrã a
se hazarda în declaraþii fãrã acoperire ºi
fãrã a intra în dispute legate de
apartenenþa acestor brãþãri,
concluzioneazã scurt ºi la obiect cã ele
aparþineau fãrã îndoialã elitelor din Dacia
preromanã.

Controversele
aurului dacic

Nu puþini sunt aceia care, în
vâltoarea creatã de apariþia brãþãrilor, au
reînviat cu tãrie dogma primitivismului
dacic, copios cultivatã de unii
cercetãtori care minimalizeazã atât
spiritualitatea cât ºi viaþa economicã a
dacilor. Ca sã definim o culturã a aurului,
ar trebui sã ne gândim la o paletã care ar
cuprinde tot ce þine de preþiosul metal
galben: de la extracþie la prelucrare, de la
baterea de monedã la orfevãrie ºi, mai
apoi, la arta de a purta podoabele
rezultate. Teza conform cãreia nu putem

Pe fiecare dintre brãþãri sunt ºtanþate câte 7 palmete exprimând numãrul sacru al dacilor

Semicalotã de calcar reprezentând pasãrea sufletului ornatã
cu ºapte benzi în relief
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vorbi de o culturã a aurului la daci pen-
tru simplul ºi comodul motiv cã nu exis-
tã dovezi, a reînviat, chiar cu dovada în
mânã. Din pãcate pentru cei care îi con-
siderã pe daci doar un popor barbar ºi
primitiv, dovezile existã, dar ele sunt
ignorate, uneori cu bunã ºtiinþã, alteori
din diletantism. Brãþãrile de aur dacice
existã, chiar dacã pânã în acest moment
ele au fost anticipate doar în lucrãrile lui
Florin Medeleþ. Cu atât mai bizare apar
declaraþiile venite din partea unor cer-
cetãtori cel puþin tendenþioºi, precum dr.
Mircea Babeº sau dr. Criºan Muºeþea-
nu. Ei susþineau public, odatã cu recu-
perarea brãþãrilor, cã aurul din care sunt
confecþionate acestea este de prove-
nienþã romanã ºi cã dacii nu prelucrau
aur, ei având o tradiþie în prelucrarea
bronzului ºi argintului. Mai mult, minis-
trul Culturii, Adrian Iorgulescu, pripit
sfãtuit de specialiºtii din subordine, de-
creteazã cã aceste brãþãri aparþineau re-
gilor daci. Chiar dacã aceste declaraþii
date cam pripit, nu se pot substitui unor
studii aprofundate, ele vin din partea
unor cercetãtori consacraþi ºi nu fac de-
cât sã confirme faptul cã istoria se poate
scrie ºi din scãpãri sau din rea intenþie.
Astfel de afirmaþii neadevãrate, lansate
pe piaþã prin intermediul unei prese, de
multe ori iresponsabile, pot cãpãta, re-
petate fiind, statut de dogmã. Afirmaþii-
le cercetãtorilor în cauzã sunt însã sus-
þinute ºi de cercetãrile de la Roºia Mon-
tanã din care, în mod cu totul bizar, reie-
se cã exploatãrile de aur din zonã datea-
zã de pe vremea romanilor specificân-
du-se, la fel de tendenþios, cã nu s-au
gãsit vestigii dacice în acele locuri. Dupã
cercetãri arheologice în care s-au chel-
tuit peste 9 milioane de dolari, concluzii-
le trase de cei de la Roºia Montanã apar
ca pripite ºi mânate tributar, mai degra-
bã de dorinþa lor de a demara cât mai
repede vastul ºi controversatul proiect
de exploatare. Este adevãrat cã ceea ce
a ieºit la ivealã pânã acum nu indicã pre-
zenþa dacilor în acele exploatãri, dar lo-
gica faptelor obligã la o ºi mai vastã cer-
cetare pentru a descoperi ceea ce se pare
a fi o evidenþã. Tot Iorga spunea cã ade-
vãr fãrã ºtiinþã existã, dar ºtiinþã fãrã
adevãr nu se poate. Iar dovada aurului
exploatat de daci existã, este acolo în
minele de la Roºia sau în haldele de ste-
ril. Ea trebuie doar cãutatã.

Dacã privim însã ºi pãrerile altor spe-
cialiºti, situaþia se schimbã radical. Dr.
Horia Ciugudean, cercetãtor la Muzeul
Unirii din Alba Iulia, afirma în urmã cu
trei ani cã �Burebista ºi Decebal au îm-
bogãþit tezaurul Daciei cu aur din mi-
nele de la Cârnic� (Roºia Montanã). El
se bazeazã concret, pe rezultatele anali-
zelor fãcute de cercetãtorii francezi care
indicã prezenþã dacicã în acele mine cu
mult înaintea rãzboaielor. Eminentul ar-
heolog o aminteºte în acest sens pe cer-
cetãtoarea Beatrice Cauet care a demon-
strat, prin analize cu C 14 pe o bucatã de
lemn prelevatã din interiorul unei gale-
rii, cã exploatarea de aur în acele locuri
este atestatã cel puþin în prima jumãtate
a secolului I î.Chr. Alãturi de acest solid
argument, Ciugudean este ºi beneficia-
rul unei vaste ºi deosebit de meticuloa-
se experienþe acumulate de-a lungul în-
tregii sale cariere.

El relateazã cã, în 2004, lumea arheo-
logicã europeanã era bulversatã de o
descoperire senzaþionalã ºi anume dis-
cul de la Nebra din sudul Germaniei. Este
vorba despre un disc de bronz cu apli-
caþii de aur reprezentând bolta cereas-
cã, fiind considerat cel mai vechi docu-
ment astronomic din Europa, având o
vechime de 4000 de ani. Potrivit cercetã-
torului albaiulian, ceea ce este cu ade-
vãrat important este faptul cã, în urma
analizelor extrem de sofisticate, s-a sta-
bilit cã aurul folosit la ornamentarea aces-
tui preþios artefact este de provenienþã

transilvanã, mai precis din filoanele
Apusenilor.

Aceste evidenþe nu fac decât sã în-
tãreascã ideea cã, înainte de a fi emisã o
teorie, ea trebuie sã aibã în spate o cer-
cetare ºtiinþificã serioasã nebazatã pe
dogme sau pe pãreri preconcepute.
Avem, din pãcate, de a face uneori cu
cercetãtori care cautã ceea ce vor ei sã
gãseascã ºi nu interpreteazã onest ceea
ce gãsesc. ªi asta dãuneazã în primul
rând progresului ºi cunoaºterii istorice.

Analizele de
laborator

Dr. Bogdan Constantinescu, fizician,
doctor în fizica nuclearã, cercetãtor la
Institutul Naþional de Fizicã ºi Inginerie
Nuclearã �Horia Hulubei�, având 12 ani
de experienþã în arheometrie, a fãcut ana-
liza brãþãrilor ºi a declarat pentru �Dacia
Magazin� cã respectivele artefacte au
fost confecþionate din aur aluvionar ºi
din aur de filon. Folosind la cel mai înalt
nivel fluorescenþa de raze X � XRF în
studiul compoziþional al brãþãrilor, con-
cluziile trase de specialistul Bogdan
Constantinescu sunt clare ºi fãrã dubiu:
aurul din compoziþia brãþãrilor este aur
nativ din zona de la Est�Sud-Est de Brad,
o combinaþie de aur aluvionar � obþinut
din nisipul pâraielor din zonã � cu aur
de filon, proporþiile fiind încã în evalua-
re. Neexistând nicãieri în lume metode

Aur aluvionar din zona Brad purtând o amprentã inconfundabilã
ºi greu de contestat
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de datare a aurului, nu se poate spune
când a fost extras (din pâraie ºi filon)
aurul respectiv, dar se poate dovedi
amprenta acestuia dupã filonul de pro-
venienþã. Compoziþia brãþãrilor este di-
feritã de la una la alta, omogenã însã
pentru fiecare în parte, variind între 19 ºi
22 carate, compoziþia finalã cuprinzând
ºi elementele minore ºi urme aflate încã
în proces de calculare. Ipoteza cã brãþã-
rile ar putea proveni din topirea unor
monede de aur de epocã (aurei romani,
stateri balcanici sau kosoni cu mono-
gramã gen Târsa Luncani) nu se susþi-
ne, cãci titlul acestor monede (peste 23.8
carate la aurei ºi peste 23 carate la sta-
teri ºi kosoni) este mult superior titlului
brãþãrilor. Existã o oarecare asemãnare
între compoziþia brãþãrii celei mai boga-
te în aur (în jur de 22 carate) ºi cea a unui
tip foarte rar de koson, zis �fãrã mono-
gramã� � moneda de tip stater de aur �
(cca. 7�8 exemplare în muzee din Româ-
nia � toate fãrã sã li se ºtie locul de pro-
venienþã, din motive istorice, intrate în
colecþii înainte de 1914 � ºi cam 9, scoa-
se la licitaþii internaþionale în ultimii 7
ani), excluzându-se, practic, din aceastã
cauzã, ideea confecþionãrii brãþãrilor din
asemenea monede extrem de rare.

 Aceste concluzii, deocamdatã pre-
liminare, sunt întãrite ºi de specialiºtii
geologi de la Deva Gold care afirmã la
unison cã tipul de analizã abordat de
Bogdan Constantinescu nu poate da
greº în niciun caz iar rezultatele enunþa-
te pânã la acest moment sunt exacte; mai
mult, cã este vorba aici despre cel mai
mare filon de aur din Europa anticã � ºi

anume cel de la Brad � exploatat intens
cu mult înaintea cuceririi romane. În plus,
o datã cu aceste analize, toate afirmaþiile
apãrute în presa de scandal despre topi-
rea unor monede Koson pentru produ-
cerea brãþãrilor rãmân doar niºte specu-
laþii ieftine, fãrã substanþã ºi, mai ales,
fãrã credibilitate.

Traian, un martor
important

Nu numai unii cercetãtori atenþi ºi
probi vin sã întãreascã faptul cã dacii
extrãgeau aur ºi îl prelucrau. Este exclus
ca aurul dacilor sã fi provenit numai din
acþiuni militare de jaf, cum susþin unii.
Se cunosc destul de puþine rãzboaie
ofensive ale dacilor, iar de prãzi de rãz-
boi importante nu se vorbeºte în croni-
cile vremii ºi nici mai târziu. Se vorbeºte,
în schimb, despre ce bogãþie au gãsit ºi
jefuit romanii odatã cu cotropirea Da-
ciei. O metopã a columnei ilustreazã di-
mensiunea jafului, în realitate greu de
estimat. Cert este cã 123 de zile a fost
cântec, joc ºi voie bunã la Roma, acolo
unde au avut loc cele mai mari serbãri
cunoscute în istorie, organizate pe au-
rul dacilor. Cetãþenii romani au fost scu-
tiþi un an de taxe, iar construcþiile impu-
nãtoare ale Romei s-au completat cu im-
punãtorul for ºi cu opulentele hale ale
lui Traian în a cãror temelie zace acelaºi
aur din Dacia. Toate aceste surse ºi mul-
te altele au fost tratate de unii cercetã-
tori, mai degrabã ca parabole sau ca le-

gende nemuritoare, din moment ce sunt
unii care mai susþin cã dacii nu prelu-
crau aur.

Împotriva lor vine, paradoxal, tocmai
Traian, împãratul cotropitor. Ajuns în
Antiochia, prin 114, la 8 ani de la cotro-
pirea Daciei, a poposit la templul lui Zeus
de pe muntele Cassios, aducând drept
ofrande obiecte de preþ jefuite din Da-
cia. Pe lângã aceastã depunere ritualã,
împãratul lasã ºi o dedicaþie care vor-
beºte de la sine: Traian din neamul
Eneazilor, stãpânul oamenilor, a dedi-
cat aceastã ofrandã lui Zeus Casios
(Jupiter Casius), stãpânul nemuritor.
Douã pocale mãiestrit lucrate ºi un
corn de bour decorat în aur strãluci-
tor, alese din prada de curând luatã,
dupã ce neobosit i-a zdrobit sub lovi-
turile lãncii sale pe trufaºii geþi. Tra-
ian a luat din Dacia aur, o spune chiar el.
Obiecte mãiestrit lucrate care nu puteau
fi la rândul lor prãzi de rãzboi. Ele erau
fãcute în atelierele dacilor din locuirea
civilã de la Sarmisegetusa Regia, cum
spune profesorul Vasile Moga de la
Muzeul Unirii din Alba Iulia, bazându-
se pe descoperiri concrete. Mãrturia scri-
sã a lui Traian este însã una care nu mai
lasã loc de interpretãri ºi care vine toc-
mai de la cel pentru care jaful aurului
dacic reprezenta o trufaºã mândrie.

În loc de concluzii
Firesc, se pune întrebarea nu dacã

brãþãrile sunt pregãtite sã intre în isto-
rie, ci dacã istoria este pregãtitã sã le
primeascã. Datã fiind latura încã penalã
a acestui subiect, s-au gãsit ºi se vor
gãsi cu siguranþã condeieri sau cercetã-
tori care sã-ºi întoarcã faþa de la adevãr,
mânaþi fie de interese, fie de nepricepe-
re. Dar lumea ºtiinþificã serioasã are da-
toria sã judece, cu rãbdare, cu probitate
ºi, mai ales, cu pasiune acest adevãrat
fenomen numit �Brãþãrile de aur ale da-
cilor�. Sigur cã cercetarea onestã poate
aduce ºi surprize, dar important este ca
adevãrul sã iasã la ivealã. Însã acela tre-
buie sã fie adevãrul-adevãrat ºi nu cel
care este dorit de unii sau de alþii. Abia
atunci istoria îºi va putea deschide por-
þile pentru a primi, triumfal, ceea ce dacii
au îngropat de furia romanã acum 1900
de ani.

Analizele de laborator demonstreazã cã monedele tip Koson cu
monogramã, din tezaurul Târsa, nu putea fi materie primã pentru

confecþionat brãþãri
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Fig. 1 Coiful ,,de la Silivaº�, foto M. Egri.

Civilizaþii antice
ale Europei temperate

Iosif Vasile FERENCZ

Argument

CELÞII (VIII)

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 anumite zone aflate pe teritoriul
României, prezenþa celticã este

semnalatã prin descoperiri
arheologice.

Transilvania ºi unele dintre pãrþile
aflate în vestul ºi nord-vestul României
de astãzi au fost colonizate de cãtre
celþi, pe parcursul mai multor etape.
Sosirea primelor contingente pare sã
fie atestatã în cea de a doua jumãtate
a secolului al IV-lea. Încã de la
început, componenþa acestor grupuri
nu a fost omogenã. Aºa cum s-a
petrecut în toate zonele menþionate pe
parcursul numerelor anterioare, ºi în
aceste teritorii au sosit rãzboinici
însoþiþi de familiile lor. Aceºtia
aparþineau mai multor triburi, iar
descoperirile arheologice indicã
provenienþa unora dintre ei din zonele
alpine central-europene ºi din teritorii
aflate în estul Peninsulei Italice
(senonii, menþionaþi anterior de cãtre
izvoare, în zona Golfului Ionic ºi care
erau prezenþi, dupã toate
probabilitãþile, ºi în componenþa
celebrei ambasade în tabãra lui
Alexandru).

Menþiunea lui Trogus Pompeius,
conform cãreia ,,�Galii [celþii, n. n.]
au supus pe panoni ºi timp de mai
mulþi ani au dus rãzboaie cu sorþi
schimbãtoare cu vecinii lor��,
rãmâne singurul izvor care, dupã toate
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probabilitãþile, se referã la
evenimentele desfãºurate în zona de
care ne ocupãm, la puþin timp dupã
apariþia noilor sosiþi.

Prezenþa ceramicii lucrate cu mâna
în inventarele arheologice din aceastã
epocã este consideratã o dovadã a
convieþuirii dacilor cu celþii nou veniþi.
Contextele cercetate sunt deosebit de
omogene dovedind contactele ºi
influenþele reciproce. Pentru a înþelege
mai bine modul de viaþã din acest
spaþiu, în perioada în care celþii au
fost prezenþi, vom încerca sã
descriem, sintetic, principalele
trãsãturi ale culturii materiale, aºa cum
e cunoscutã din descoperirile
arheologice.

Complexe de
locuire

Toate aºezãrile au un pronunþat
caracter rural, situarea lor în zone
prielnice pentru cultivarea solului fiind
fireascã, dacã þinem seama cã avem
de a face cu o populaþie de agricultori
ºi crescãtori de animale. Ele sunt

dispuse în lunca sau pe terasele fertile
ale principalelor râuri sau ale unor
afluenþi. În unele cazuri, au fost alese
pentru a fi locuite ºi grinduri situate la
confluenþa unor râuri sau în locuri
mlãºtinoase. Aºezãri fortificate nu
sunt cunoscute din acest interval
cronologic.

Locuinþele descoperite pânã în
prezent în zona de care ne ocupãm
sunt în totalitate adâncite în pãmânt,
planul lor având în unele cazuri o
formã cvasi-rectangularã, dar nu
lipsesc nici locuinþele circulare.
Construcþiile erau, în general, puþin
adâncite în pãmânt ºi unele aveau
pereþii realizaþi din împletiturã de
nuiele, lipitã cu lut, în timp ce altele ar
fi putut sã aibã pereþi din scânduri sau
din bârne. Acoperiºurile, realizate din
trestie, stuf, papurã sau din paie, se
sprijineau pe o structurã din lemn ºi
aveau formã conicã. Este posibil ca
unele sã fi fost ,,în douã ape�, iar
streaºina sã ajungã, în fiecare caz,
pânã la pãmânt. Materialele de
construcþie utilizate sunt cele aflate la
îndemânã, situaþie comunã întregului

areal locuit în antichitate de cãtre celþi.
Materiile prime din categoria celor
vegetale (lemn, nuiele, stuf etc.)
precum ºi lutul au avut ponderea cea
mai mare în utilizate.

Pe baza datelor de care dispunem
în acest stadiu al cercetãrii, putem
presupune cã încãperile erau încãlzite,
în unele dintre cazuri, cu ajutorul unor
instalaþii construite din piatrã, din lut
ºi poate, uneori, prin intermediul unor
vetre cu marginile înãlþate.

Materialele arheologice descoperite
în cadrul aºezãrilor ºi locuirilor izolate
sunt reprezentate în special de
ceramicã (lucratã la roatã ºi cu mâna),
dar nu lipsesc nici obiecte confec-
þionate din metal, os sau sticlã.

Descoperiri cu
caracter funerar
În interiorul Arcului Carpatic, cât

ºi în zona de nord-vest a þãrii noastre,
necropolele celþilor sunt plane ºi
birituale. Ele conþin atât morminte de
inhumaþie, cât ºi de incineraþie. Între
acestea din urmã, se disting cazuri în
care resturile cinerare au fost depuse
direct în groapã iar altele în care,
pentru aceasta, a fost folosit un vas,
ca urnã. Biritualismul caracterizeazã
civilizaþia La Tène încã din faza iniþialã
ºi este specific ºi pentru necropolele
celtice din Transilvania ºi din Ungaria
orientalã. El este atestat încã din
momentul implantãrii civilizaþiei celtice
în aceste spaþii ºi persistã pânã la
dispariþia lor din regiunile menþionate.

Nu de puþine ori, printre
materialele arheologice provenind din
inventare funerare se numãrã piese
deosebite ca aspect ºi valoare. Între
acestea meritã enumerate: coifuri,
spade, unele recipiente realizate din
material ceramic precum ºi alte
categorii de obiecte. Prezenþa în
inventarele funerare a unor astfel de
obiecte indicã prestigiul de care se
bucura defunctul în cadrul
comunitãþii.

Fig. 2 Coiful din mormântul cãpeteniei de la Ciumeºti,
dupã M. Rusu ºi O. Bandula.
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Rãzboinicii
Componenþa garniturilor de

armament din inventarele funerare
ilustreazã existenþa unei elite echipate
pentru a lupta cãlare, susþinutã de
formaþiuni mobile de luptãtori
pedeºtri, echipaþi uºor, care practicau
hãrþuirea inamicului.

Vestimentaþia
Accesoriile vestimentare ºi

podoabele care provin din aºezãri, dar

mai ales din inventare funerare, sunt
singurele piese care ne furnizeazã
informaþii asupra costumaþiei
populaþiilor în perioada studiatã.
Particularitãþile costumului reflectã nu
numai rangul, ci ºi apartenenþa socialã
la o comunitate etnicã.

Aºa cum am ilustrat ºi pentru alte
teritorii, ºi în Transilvania au fost
descoperite obiecte având o mare
valoare istoricã, dar ºi artisticã. Dacã

ar fi sã enumãr numai câteva dintre
piesele mai deosebite, voi începe cu
menþiunea coifului ornamentat cu
reprezentarea unei pãsãri de pradã
aparþinând unei cãpetenii celtice de la
Ciumeºti (Fig. 2). Acestuia i se adaugã
un alt coif, provenind dintr-un lot de
piese cunoscut ca ,,mormântul de la
Silivaº� (Fig. 1) sau vasul cu torþi
antropomorfe de la Blandiana. (Fig.
3).

Încetarea prezenþei
celþilor în Transilvania

Aºa cum izvoarele istorice nu au
înregistrat date privind debutul
prezenþei celtice pe aceste meleaguri,
nici sfârºitul nu a fost consemnat.
Pentru a putea sã fixãm în timp
momentul dispariþiei lor, va trebui sã
ne raportãm la o serie de materiale
arheologice a cãror datare este fixatã
la începutul secolului al II-lea î. Chr.

Despre motivele plecãrii lor, destul
de bruºte, s-au emis, de-a lungul
timpului, mai multe ipoteze. Astãzi, pe
baza cunoºtinþelor de care dispunem,
cea mai probabilã este presupunerea
care vizeazã alungarea lor, ca urmare
a creºterii puterii dacilor. Probabil cã
în legãturã cu aceste evenimente
trebuie redatã menþiunea lui Trogus
Pompeius privind acea ,,incrementa
dacorum per Ruboboste regen�� din
prologul cãrþii a XXXII-a.Fig. 4 Verigã pentru picior provenind de la Uroi

Fig. 3 Vasul de la Blandiana.
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Prof. dr. Zenovie CÂRLUGEA

O noua „periodizare“

În istoria literaturii române se impune:

În prefaþã la monumentala �Istorie
a literaturii române de la origini pânã
n prezent�, G. Cãlinescu, punând
tranºant problema �începuturilor�,
sesiza, mai întâi, cã existã trei feluri
de specialiºti angajaþi în a scrie istoria
literaturii: primii ar începe cu literatura
veche (de la Macarie la Conachi), alþii
�o iau de la Cârlova, dezinteresându-
se cu totul de epoca anterioarã�,
pentru ca o a treia categorie de
cercetãtori  literari (�singurii
cercetãtori ai esteticului�) sã se ocupe
numai cu epoca modernã, de la 1900
încoace: �Discuþiile au forma cea mai
fantezistã pentru cã nici una din pãrþi
nu se sprijinã pe documente
incontestabile.

În definitiv, tradiþie nu înseamnã
altceva decât înaintare organicã dupã
legi proprii ºi nu este îndoialã cã
organicul existã în literatura românã.
Se cade doar sã-l descoperim, fãrã
prejudecãþi, ºi mijlocul nimerit este a
scrie o istorie literarã bine informatã,
însã de substanþã, nu de nume proprii
ºi de cifre�� 1

Cu ce elemente ºi fapte de culturã
(integrate într-o concepþie de
ansamblu)  trebuie  sã înceapã, aºadar,
o istorie a literaturii române? Cu
recunoaºterea a priori a unei literaturi
populare, în care identificabile sunt
motivele, temele, figurile, miturile
specificitãþii naþionale (v. Tratatul
Academiei)? Cu evocarea spiritualitãþii
geto-dace2  ºi a complexului de
etnogenezã sau cu acea culturã
feudalã timpurie (sec. X-XII), cum
procedeazã G. Ivaºcu în Istoria
literaturii române (vol. I, 1969) cu
care îºi începea George Cãlinescu
memorabila operã?

Prejudecata conform cãreia o
istorie a literaturii nu trebuie sã
pãrãseascã sfera esteticului (v.
obiecþiile fãcute �Istoriilor� lui Iorga!),
fãcând concesii culturalului,

funcþioneazã încã, ºi din aceastã cauzã
o periodizare completã a literaturii
române, într-o sintezã reprezentativã,
rãmâne un deziderat. Se ºtie cã
suportul oricãrei literaturi e cultura
(popularã ºi scrisã) ºi cã o istorie a
literaturii unui popor nu poate ignora
niciunul din aspectele devenirii sale
cultural-istorice ºi spirituale.

Aºadar, întrebarea-problemã este
aceasta: Când începe literatura
românã?

Începe ea, conform unei concepþii
organiciste, o datã cu literatura
popularã, cu marile mituri ale
spiritualitãþii româneºti?

Începe ea la 1521, data redactãrii
în limba românã a primului document
pãstrat - Scrisoarea lui Neacºu, ori cu
textele maramureºene?

Avem, se ºtie, pânã la aceastã datã,
o epocã întinsã pe câteva secole de
slavonism cultural, o limbã a
Rãsãritului ortodox, în timp ce latina
funcþiona ca limbã oficialã a
Occidentului catolic�

 Dar, la Dunãrea de Jos, fuseserã
redactate scrieri cu o mie de ani în
urmã, în limba latinã, de câþiva
ecleziaºti, în Dacia postaurelianã (o
parte din scrierile acestea vor fi
traduse, mai târziu în cultura de limba
slavonã de la Dunãrea de Jos,
confirmând astfel spiritul organic al
unei culturi, tradiþia neîntreruptã a
acesteia în spaþiul balcanic, prezenþa
strãromânã nefãcând altceva decât sã
probeze �europenitatea fundamentalã
a literaturii române în cadrul unei
tradiþii strãvechi a unui mod de
culturã endogen�).

Studii solide ºi conjugate, uneori,
au lãmurit aceastã problemã � este
vorba de perioada strãromânã  a
literaturii noastre, neconsemnatã încã
de  istoriile literare (între romanizare
ºi perioada slavonismului cultural
întinzându-se �mileniul alb�, cum a

fost numit acest interval / hiatus în
cultura românã).

În ultimele douã decenii au avut
loc cercetãri solide care au lãmurit �
ºi nu numai pentru noi � perioada aºa-
zisului  �mileniu alb�.

Ioan G. Coman începe în 1957
despre Niceta de Remesiana, un
studiu care pune în luminã contribuþia
acestui scriitor ecleziast la
consolidarea unei doctrine de expresie
strãromânã, atât de necesarã într-un
moment când la orizont se profilau
umbrele atâtor schisme ºi erezii ce au
împânzit Evul Mediu la Dunãrea de
Jos.

În 1968, acelaºi I. G. Coman
publicã opul de uluitoare demonstraþie:
Contribuþia scriitorilor patristici din
Scythia Minor, iar în 1975 lucrarea
Sciþii Ioan Casian ºi Dionisie cel Mic
ºi legãturile lor cu lumea
mediteraneanã, pentru ca în 1979 sã
publice impunãtoarea sintezã: Scriitori
bisericeºti din epoca strãromânã, care
nu va fi nicidecum o �monografie
patristicã regionalã� de la Dunãrea de
Jos, ci o retrospectivã calmã de
acumulãri erudite ce evidenþiau o
moºtenire culturalã, necesitând o
imperioasã operaþie de recuperare
istoriograficã.

�Ipoteza�  literaturii strãromâne se
ivi, aºadar, pe un teren de amãnunþitã
erudiþie ºi ea nu avu decât soþi de
izbândã în câteva intervenþii gãzduite
de unele publicaþii de la noi, în perioada
de dupã 1980, când încep sã aparã
discuþii organizate, seriale de exegezã,
pagini tematice ilustrative3 , în care se
susþine ideea cã �literatura românã de
mâine� trebuie �sã împingã materia de
studiu în teritoriul producþiilor
strãromâne�(A. Silvestri).

Ideile  privind ipoteza strãromânã
vor circula apoi în presa culturalã

româneascã, în pagini tematice
destinate, prin intervenþii istoriografice
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la obiect.4

Alãturi de I. G. Coman si Nestor
Vornicescu, trebuie amintiþi ºi autorii
unor studii de erudiþie amãnunþitã peste
care nu se mai poate trece astãzi în
ceea ce se cheamã epoca strãromânã
(Nicolae Corneanu, E. Norocel, D.
Stãniloaie, V. ªtefãnescu-Drãgãneºti,
Ciprian Zaharia).

Aceastã epocã strãveche a
literaturii române este investigatã în
ultimii ani de strãlucitul cãrturar
Nestor Vornicescu (Mitropolitul
Olteniei), autor al unor compacte
studii: Scrierile patristice la Dunãrea
de Jos (ed. I, 1983; ed. II, 1985),
Primele scrieri patristice în literatura
noastrã, sec.IV-XVI, 1984; Un filosof
strãromân de la Histria dobrogeanã:
Aeticus Histricus, 1986.

Cine sunt aceºti
�strãromâni� care ilustreazã prin
scrierile lor (comentarii de texte sacre,
epistole, prefeþe, dialoguri, omilii,
polemici, traduceri�) o etapã ce
confirmã evoluþia organicã a unei
culturi, în primul rând o timpurie
medievaliate doctrinarã?

Aceºti �strãromâni� sunt:
Vetranion al Tomisului (cca. 335�
414), pedagog doctrinar ºi imnolog
strãlucit, supranumit �apostolul
dacilor�, autorul celebrului �Te Deum
laudamus�, Laurentius de Novae

(cca.401-417), Ioan Cassian (350-
420), autorul �Dialogurilor�
cunoscute în lumea ecleziastã a
timpului, Ioan al Tomisului, Teotim
II, Dionisius Exiguus (cca.465-
545), întemeietorul cronologiei
creºtine pe care o numim �era
noastrã�, enciclopedist de formulã,
desigur, �pre-renascentistã�.

În aceeaºi ordine de idei,
interesantã ne apare ºi lucrarea
Creºtinismul daco-român în nordul
Dunãrii în sec. al IV-lea, de Mircea
Pãcurariu (1972), care venea sã
consolideze convingeri, intuiþii, fapte
ºi repere de domeniul evidenþei.

În lumina acestor cercetãri, se
impune o nouã periodizare a literaturii
române.

Desfãºuratã pe circa douã sute de
ani, ºcoala de literaturã ecleziasticã de
la Tomis rãmâne încã un ºantier
deschis pentru cercetãtorii
specializaþi. Oricâte �revelaþii� ar mai
surveni, e limpede cã avem de a face
cu o perioadã culturaliceºte distinctã,
a cãrei reverberaþie ecleziasticã se
simte peste veacuri în cadrul culturii
ºi literaturii române. Nu este vorba de
fantezii interpretative, ci de concluzii
pertinente, solide, rezultate în urma
unor examinãri minuþioase. Cãci, dacã
peste o mie de ani vorbim de o
�literaturã religioasã în limba

slavonã� (pe care istoricii literari au
considerat-o parte integratã a literaturii
române), de ce sã nu vorbim ºi de o
literaturã religioasã în limba latinã
(ºi nu numai religioasã), nãscutã la
Dunãrea de Jos în primele secole ale
mileniului dintâi� Istoria literaturii
române are datoria de a recupera în
întregime aceastã perioadã de culturã
ecleziasticã (vom întâlni ºi aici �specia
liricã a rugãciunii�), mai ales astãzi
când, înlãturate fiind inerþiile ideologiei
totalitare, se impune un examen atent
al recuperãrii ºi reconsiderãrii noastre
culturale.

Cu literatura strãromânã de la
Dunãrea de Jos ne atestãm prezenþa
în spaþiul mediteranean, cât ºi într-o
Europã a spiritului.

1 G. Cãlinescu, Istoria literaturii
române de la origini pânã în prezent,
Ediþia a II-a, revãzutã ºi adãugitã, Editura
Minerva, Bucureºti, 1982, pp. 3�4.

2 Mihail Diaconescu, Istoria
literaturii daco-române, Editura Alcor
Edimpex, Bucureºti, 1999.

3 Luceafãrul, nr. 15,16,17,19,21 ºi 32/
1982.

4 Slast, nr. 16/1983; Sãptãmâna, nr.
36/1984; Ateneu, nr.2/1987, Secolul XX,
1988; Argeº, nr. 6/1985, 1/1989, Ramuri
6/1985.
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Kogaion: Hic sunt leones!…
prof. Timotei URSU

Pileaþii lui Deceneu

Iordanes (dupã cum precizeazã nu
numai el însuºi, dar îl confirmã ºi
autori bine cunoscuþi din Evul Mediu
timpuriu: Procopius, Isidor din Sevilla
etc.) preia compilativ informaþii din
scrierile � multe astãzi pierdute ori
salvate numai în copii fragmentare �
ale antecesorilor sãi: Cassiodorus,
Ablabius, Ptolemaios, Dexippus,
Cassius Dio, Josephus, Pompeius
Trogus, Mela, Priscus, Strabon ºi
Symachus. în celebrul sãu citat (�DE
GETICAE GENTIS ORIGINE...�,
69�71; originalul se aflã la Madrid),
Jordanes atribuie sacerdoþilor �geþi/
goþi� instruiþi de Dekeneu preocupãri
astronomice ºi cu �proiecþie
geodezicã� surprinzãtoare, chiar dacã
aceste proiecþii sunt înþelese, din
exterior, doar la nivelul de percepþie
al unui ecleziast din secolul al VI-lea:
...�(Dekeneu) demonstrându-le
ipotezele, cele douãsprezece semne ºi,
prin aceasta miºcarea planetarã, i-a
instruit pe de-a întregul în examinarea
astronomicã ºi cum suferã o creºtere
discul Lunii sau se înjumãtãþeºte în
descriere prevãzutã; ºi le-a înfãþiºat
de câte ori discul incandescent al
Soarelui întrece în mãrime suprafaþa
Pãmântului ºi le-a înfãþiºat cât se
înclinã polul ceresc al semnelor sau
se înalþã cele 346 de stele, grãbind
de la Rãsãrit la Apus. (...)...unul
explorând dispunerea boltei cereºti,
altul conformaþia plantelor ºi a
roadelor pãmântului; acesta creºterea
ºi descreºterea Lunii, acela urmãrind
lucrarea Soarelui ºi cum rapida rotire
a cerului revine deandoaselea la
Apus, dupã ce se grãbeºte repezit la
Rãsãrit, cunoaºterea înþelegându-i

(continuare din numãrul trecut)

odihna. Aceasta ºi multe altele din
ºtiinþa sa  (s.n.) le-a încredinþat
Dicineus Geþilor/Goþilor...�

Urmãrind conformaþia concentricã
a �cercurilor� Marelui Sanctuar
Rotund de la Dealul Grãdiºtei (MSR),
ca ºi remarcabila construcþie
numericã (inclusiv a celorlalte
sanctuare, cu probabilitate în
corespondenþã numericã unele cu
altele!), raportarea la fragmentul lui
Jordanes conduce firesc înspre
întrebarea: este cumva rotunjimea
celor trei sanctuare de pe terasa XI-a
o �reprezentare�, o apelare a corpu-
rilor celeste care traverseazã etern
cerul de deasupra Dealului Grãdiºtei?!
Discul Lunii, mai ales vãzut la orizont
(unde difuzia straturilor de aer mãresc
aceastã imagine, ca o lupã) sã fi fost
considerat dublu ca diametru, cel pu-
þin sub raportul vizibilitãþii, faþã de cel
al discului Soarelui? O anume propor-
þie posibilã ar exista între diametrul
Micului Sanctuar Rotund (msR), de
aproape 13 m., ºi cel al Soarelui de
Andezit (SA), de aproape 7 m.; m-
am întrebat dacã acei constructori ai
sanctuarelor au intenþionat o �suge-
rare pragmaticã a celor mai vizibile
corpuri cereºti�?! ... De aci a apãrut
ºi ideea cã Marele Sanctuar Rotund
(MSR) ar putea fi nu numai un uimi-
tor �memorator-calculator� dar, tot-
odatã, ºi o reprezentare (la o anume
scarã?!) a... Pãmântului?!

De aici întrebarea: aveau sacerdo-
þii daci cunoºtinþe geodezice?!

...Nu este o întrebare adresatã
arheologilor. |n majoritatea lor aceºtia
au fost formaþi în facultãþi în care se
profesa ideia falimentarã cã nivelul
cultual-ºtiinþific al Dacilor era unul

primitiv ºi... barbar, în raport cu
�sclipitoarea culturã a latinilor�:
�...Gândindu-mã la pileaþii lui Bure-
bista mi-i închipui mai curând ca pe
niºte rãzboinici trufaºi, dar neciopliþi
ºi analfabeþi, decât ca pe niºte cãrtu-
rari!�, declara textual Hadrian Daico-
viciu � ( vezi: DACII, 1965, pag. 184;
iar arheologul, în acelaºi timp confe-
renþiar universitar, fiu al celebrului
Constantin Daicoviciu, trecea drept
unul din cei mai avizaþi cercetãtori ai
nivelului dacic...!)

Contrar unei astfel de idei
preconcepute, potrivit ipotezei Siste-
mului numeric K (Kogaion) rãspun-
sul � oricât de surprinzãtor ar pãrea �
este: dupã toate probabilitãþile, sacer-
doþii daci nu numai cã deþineau infor-
maþiile astromico-geodezice curente,
vehiculate în etajul lor istoric, dar au
consemnat (codificat) în sanctuarele
rotunde date geodezice ºi astronomi-
ce de o uimitoare exactitate, foarte
aproape de o �incredibilã� cvasi-per-
fecþiune.

Voi expune mai jos o parte din
calculele prin care am ajuns la aceastã
concluzie. E o �concluzie personalã�
care rãmâne, evident, o ipotezã, ofe-
ritã analizei tuturor specialiºtilor ºi ci-
titorilor; (în urmãrirea practicã a cal-
culelor, recomandãm utilizarea, para-
lel cu lectura, a unui minicalculator).

Un numãr �de serviciu�: 432 !?

Este necesar, înainte de toate, sã
reamintim cititorilor capitolelor ante-
rioare cã sintagma numericã de bazã a
�Sistemului K�, aºa cum l-am dedus
din studierea sanctuarelor de la Dealul
Grãdiºtei, este exprimatã de: produsul
dintre �pãtratul lui 6� ºi �pãtratul lui
17�, împãrþit la �pãtratul lui 10�. Aces-
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te numere (6, 10, 17) sunt termeni de
bazã, atestaþi numeric (morfologic) în
formulele constructive ale sanctuare-
lor Marele Sanctuar Rotund ºi Soarele
de Andezit, iar rezultatul �combinaþii-
lor� (sintaxei) dintre aceste numere �
cu colaborarea unor sugestii numeri-
ce din celelalte sanctuare � a condus la
rezultate a cãror acceptare sau negare
obligã la urmãrirea operaþiilor respec-
tive.

Pentru uºurarea parcurgerii calcu-
lelor acestui capitol, rememorând re-
zultatele la care am ajuns în ansamblul
Sistemului K, precizez cã folosim un
�numãr de calcul� al blocurilor A ale
MSR, nu de 104 �câte se vãd cu ochiul
liber�, ci de... 104,04 ; diametrul MSR,
calculat prin reconstituire, a condus la
dimensiunea de 29,478 m, cuprinzând
de 17 ori probabilul modul de lungime
utilizat de sacerdoþii daci (acesta cu o
dimensiune de 1.734 m.), iar constan-
ta? cu care operau constructorii sanc-
tuarelor în calcularea �cercului� era,
dupã toate probabilitãþile � 3, 1416�.
Demonstrarea modalitãþilor prin care
am ajuns la aceste date s-a fãcut în an-
terioarele capitole ale studiului.

La conturarea �Sistemului Nume-
ric K�, în multitudinea de calcule efec-
tuate a apãrut � cu o frecvenþã re-
marcabilã � numãrul �432�.

Evident, numãrul este divizibil cu
baza 6 (vezi numãrul de stâlpi al fie-
cãreia din cele 30 �grupe� ale Cercu-
lui B), prin urmare am putea sã-l so-
cotim �înrudit� cu Sistemul K, unul
din factorii esenþiali ai dezvoltãrii aces-
tuia fiind multiplii cifrei 6.

�432� este, de asemenea, un �nu-
mãr generos�, fiind divizibil cu un în-
semnat numãr de cifre ºi numere: 2,
3, 4, (6), 8, 9, 12, 16, 18, 24 etc.

Corespunde ºi unor multiplicãri �de
familie�:

2 x (6 la puterea a 3-a) = 2 x 216
= 432 ...etc.

Însã, ceea ce corespunde morfo-
logic SISTEMULUI K, este faptul cã
432 este numãrul total al pieselor
erecte, vizibile, care alcãtuiesc Ma-

rele Sanctuar Rotund (blocuri +
stâlpi), în cercul exterior cu blocuri
A (Bla), cercul alipit din stâlpi ºi bor-
ne de andezit (B), cele patru grupe de
stâlpi ai cercului C ºi cei 34 stâlpi ai
Absidei:

104 Bla + 180 stâlpi B + 30 bor-
ne B + 84 stâlpi C + 34 stâlpi ai Ab-
sidei = 432 piese

S-ar putea obiecta ca aceasta este
o �simplã coincidenþã numericã�.

Este ºi aceasta o modalitate de a
aborda faptele. Dar �coincidenþele� au
o altã structurã, una absolut aleatorie
(întâmplãtoare), chit cã ºi o astfel de
� scuzaþi tautologia aparentã! � �coin-
cidenþã întâmplãtoare� poate �suge-
ra� uneori o apropiere indirectã, dar
productivã, îmboldind mintea spre o
acþiune sau alta...

*(În capitolul dedicat Calendarului
Dacic am reiterat ºi informaþia privind
�Ciclul lui Meton�, cel potrivit cãruia
la 19 ani-sinodici solari se �potrivesc�,
mai mult sau mai puþin exact, 235 luni-
sinodice ale Lunii. Evident, nu existã
absolut nicio legãturã între... totalul
pieselor Marelui Sanctuar Rotund ºi...
calculul creºtin, folosit destul de larg
astãzi pe plan mondial, care numãrã
anii �viitorului� de la convenþionala datã
atribuitã naºterii lui Christos ºi, de la
aceeaºi datã, dar în sens invers, cei ai
�trecutului dinainte de Christos�. To-
tuºi, preocupat de posibilele semnifica-
þii ale numãrului 432, am... tresãrit
aflând cã Meton a introdus �ciclurile�
sale în Calendarul Athenian începând
din anul... 432 �înainte de Christos
(BC)�! Aceasta, da, era o veritabilã coin-
cidenþã; totuºi, tocmai ea a fost cea care,
fie ºi aleatoriu, ea m-a �îmboldit� pen-
tru examinarea mai atentã a totalului
de 432 piese ale MSR: totalul coloane-
lor (sau al pieselor componente) al unui
sanctuar, potrivit concepþiei cultuale
sud-europene, nu putea fi întâmplãtor.
Experimentarea numãrului grupelor
componente prin �jocul alternanþei pi-
tagoreice� � a condus la rezultatul pe
care l-am expus în capitolul respectiv,
� obþinerea unui �ciclu� extrem de
apropiat de valorile estimate de Meton).

Treptat am ajuns la concluzia cã
valorile numerice ale MSR sunt mul-
tifuncþionale, ca... tastele unui mini-
calculator (sau cum, prin utilizarea
sintacticã a aceloraºi cuvinte, se pot
realiza fraze cu sens diferit).

Prin urmare: era posibil ca numã-
rul �432� sã aibã ºi alte �implicaþii�?!

** Notã: Ipoteza �reprezentãrii Pã-
mântului la o anumitã scalã� (rotun-
dul Marelui Sanctuar Rotund ispitind
înspre aceastã idee!), am expus-o în co-
municarea susþinutã pentru membrii
AOS, la Academia de ªtiinþe Sociale ºi
Politice (Bucureºti, 1984). Relativa
rezervã a auditorilor acelei comunicãri
era de înþeles: s-a mai încercat desci-
frarea unui �calendar� la Marele Sanc-
tuar Rotund; s-au admis ipotezele unei
coerente organizãri numerice ºi ale
unei �orientãri� paleo-astronomice.
Dar �cunoºtinþele geodezice ale Daci-
lor� li s-au pãrut, celor din audienþã, în
conflict mult prea flagrant cu ceea ce
erau pregãtiþi sã accepte (!). ªi, în plus,
datele de care dispuneam atunci, încã
nu erau coroborate cu toate mãsurãto-
rile moderne necesare unei confirmãri
convingãtoare. Totuºi, ipoteza � aºa cum
au precizat în cadrul discuþiilor acade-
micianul prof. dr. Nicolae Teodorescu
ºi cercetãtorul dr. N. Copoiu � nu putea
fi exclusã din plecare, oricât de �fan-
tasticã� ar fi pãrut. ªi apoi, diametrele
semnificativ apropiate, cu valoarea de
�în jur de 30 metri� ale mai multor
sanctuare strãvechi europene, consti-
tuia un argument suplimentar al... is-
pitei!

Respectând datele la care am
ajuns, ºi pornind de la concluzia cã
Raza marginii exterioare a Mare-
lui Sanctuar Rotund (adicã REA:
Raza Exteriorului cercului A), potri-
vit Sistemului K, este de 8,5 y, res-
pectiv de 14.739 m., am încercat mai
multe �valori numerice� care, even-
tual, ar fi putut juca în sistem rolul
unui factor de �ridicare la scalã�.

***Reamintesc cã, potrivit calcule-
lor Sistemului K, modulul probabil de
lungime utilizat la Kogaion , pe care l-
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am denumit Y ( printr-o surprinzãtoa-
re coincidenþã: cu aceeaºi iniþialã, Y,
pe care a folosit-o anterior în estimãri-
le sale � dar cu o dimensiune subdivi-
zatã, întrucâtva diferitã � cercetãtorul
britanic Alexander Thom) � are dimen-
siunea de 1,734m. Vezi în acest sens
capitolul �Modulul de lungime�.

Înspre ideea unei mai ample func-
þionalitãþi a MSR, inclusiv cu o pro-
iecþie geodezicã, stimulative sunt ºi
rodnicele cercetãri ale lui Florin Stã-
nescu, cel care a demonstrat în 1984,
� îndatã dupã cercetãrile studiului meu
asupra sistemului numeric � cã Soa-
rele de Andezit funcþiona, potrivit
probabilitãþilor, ca un astrolab antic
de mare �productivitate�.

**** Aceasta nu înseamnã cã Flo-
rin Stãnescu ar accepta cu inimã uºoa-
rã ipoteza �proiecþiei geodezice�! Chiar
dacã tendinþa pragmaticã este aceea de
a socoti preocuparea pentru miºcãrile
Soarelui ºi rotirii Pãmântului, în ve-
chime, doar pentru... probabilele apli-
caþii practice (agricole sau, adiacent,
de celebrare cultualã), asta nu exclude
aprioric � cred eu � ºi un �interes teo-
retic� mai nuanþat al operatorilor unui
astfel de dispozitiv. Când Eratostene a
efectuat experimentul sãu de estimare
a circumferinþei Pãmântului, nu a fã-
cut-o pentru a stimula cunoaºterea ca-
lendarului... revãrsãrilor periodice ale
Nilului!...

Una din cele mai surprinzãtoa-
re constatãri ale cercetãrilor nu-
merice pe care le-am efectuat a
fost aceea cã numãrul total al pie-
selor Marelui Sanctuar Rotund, 432,
înmulþit cu cubul valorii numerice
apelatã de cele zece �raze� ale Soa-
relui de Andezit (10 x 10 x 10), adi-
cã �zece la puterea a treia� (una
din funcþiile pitagoreice considerate
�sacre�) devine un posibil numãr
operativ:

432 x 1000 = 432 000

IPOTEZÃ: Ar putea fi �numãrul

total al pieselor erecte ale MSR x
1000� un... posibil �factor de ridi-
care la scalã�, cu valoarea de 1: 432
000!?...

Rezultatul unei astfel de �ridicãri
la scalã� a mãrimii razei Marelui
Sanctuar Rotund, mãsuratã me-
tric, adicã 14,739 m x 432 000, con-
duce la valoarea unei �raze� de 6 367
248 m (respectiv un �diametru� de
12 734 496 m ºi o �circumferinþã�,
calculatã cu �PI-ul dac� de 3.1416,
= 40 006 692.63 m.)

Aceste mãrimi �seamãnau straniu�
cu dimensiunile, consacrate de mã-
surãtorile moderne ale razei, diame-
trului ºi circumferinþei Pãmântu-
lui, mediatizate în dicþionare ºi... in-
clusiv cu acel �aproape 40 000 000
m� obþinut de Eratostene: dar depã-
ºindu-i rezultatul cu mult, în exactita-
te!

Deoarece, cam grãbiþi, o serie de
critici spontani ai rezultatului nostru
au denumit acest produs drept o �pro-
babilã coincidenþã�, propunem citito-
rului sã ia în considerare cartea de
identitate a planetei Pãmânt, aºa cum
a fost aceasta configuratã modern,
prin multiple mãsurãtori-satelit ºi prin
raportãri astronomice de exactitate, în
jurul anilor 1980, când acurateþea
acestor date a fost incontestabil con-
firmatã prin succesul misiunilor de
zbor cosmic. ***** (Datele sunt re-
produse, rezumativ, dupã excelenta
monografie �Pãmântul ca planetã,
de ªtefan Airinei, Ed. Albatros, Bu-
cureºti 1982, pag. 160�168).

Deºi îl denumim curent �Globul
Pãmântesc�, Pãmântul nu este un
glob, ci un corp planetar �turtit la
poli�, ca efect al miºcãrii de rotaþie.
Mai mult chiar, din cauza maselor
continentale care depãºesc diferit
marile suprafeþe oceanice, din pri-
cina inegalei distribuþii a acestora ºi
din pricina unor tendinþe centrifu-
gale, Pãmântul este � în realitate �
un �ovoid asimetric�, cu o formã
destul de neregulatã, cu o �adânci-

turã� mai marcatã cãtre Polul Sud,
datoritã cãreia � exagerând � am pu-
tea spune cã Pãmântul se aseamã-
nã mai degrabã cu o... parã, decât
cu o portocalã!

Aºa s-a ajuns la definirea acestei
forme speciale drept �teroid� sau
GEOID.

Pentru considerarea unei forme
cât de cât geometrice, deci calcula-
bile, s-au propus mai multe formu-
le. Una dintre acestea este reducerea
matematicã a geoidului la �nivelul
zero, al suprafeþei Oceanelor�, func-
þionalã mai ales pentru stabilirea
înãlþimilor de teren, ca nivel de re-
ferinþã.

Pentru uºurarea calculelor geo-
dezice se recurge, însã, la o formã
mai simplã din punct de vedere ma-
tematic, ºi care � în acelaºi timp �
sã difere doar minimal faþã de for-
ma, diferitã din loc în loc, a Pãmân-
tului: ELIPSOIDUL DE ROTAÞIE
(sferoidul de rotaþie), reprezentare
care respectã referenþial dimensiu-
nea razelor Pãmântului, descrescã-
toare ca lungime de la Ecuator în-
spre Poli.

În ceea ce priveºte dimensiunile în
care suntem interesaþi, s-a ajuns la
urmãtoarele mãrimi considerate �ºtiin-
þific corecte�:

RAZA ECUATORIALÃ (A) = 6
378 160 m

RAZA POLARÃ (B) = 6 356
774.7 m

Dacã am vrea sã generalizãm ºi sã
apreciem o �razã medie� a Pãmân-
tului, prin adunarea celor douã raze
(A +B : 2), mãrimea rezultatã este de
6 367 467.35 m

Dacã raportãm ceea ce pare a fi
�Raza Pãmântului reprezentatã la scala
1:432 000 pe Marele Sanctuar Ro-
tund�, � cu o valoare de 6 367 248 m
� la �media� de mai sus, ar rezulta cã
aceasta e mai scurtã cu circa... 220
metri (!): o diferenþã �aproape insig-
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nifiantã� la o dimensiune care depã-
ºeºte... ºase milioane de metri!.,. (Re-
zultatul ar trebui sã satisfacã setea de
senzaþional a celor mai puþin familia-
rizaþi cu... detaliile, adesea uimitoare,
ale Sistemului K...)

În ce mã priveºte, pornind de la
premisa cã MSR a fost iniþial un cerc
perfect, deteriorat excentric doar de
amintita alunecare a terenului terasei
a XI-a, am acceptat ca premisã deri-
vatã ideea cã dimensiunea exterioarã
a acestui sanctuar ar sugera o repre-
zentare a Pãmântului ca cerc, aºa cum
alte corpuri astrale (Soarele, Luna) îi
apar privitorului de pe Pãmânt. O su-
plimentare a ipotezei o constituia în-
trebarea dacã nu cumva, din motive
care ne scapã la prima vedere, con-
structorii sanctuarului au ales anume
punctul Dealul Grãdiºtei (KOGAION)
? Drept �ce anume�?! Reprezintã raza
Pãmântului în acel loc, o �medie a
dimensiunii razelor Pãmântului�?!...

Dacã într-adevãr mãrimea circum-
ferinþei MSR repetã, la o anumitã sca-
lã, mãrimea circumferinþei Pãmântu-
lui �ca glob (mediu!)� ºi reprezentat
prin cerc, ºi dacã într-adevãr cifrele
rezultate din calculele Sistemului K
sunt corecte, mai rãmâne drept o ne-
cunoscutã termenul de referinþã la care
s-ar fi putut raporta aceastã �razã re-
prezentatã�. Deoarece dispunem con-
cret, ca nivel de referinþã, doar de mã-
surãtoarea actualã a mãrimii celor douã
semi- axe, A ºi B, vom continua, fi-
reºte, prin raportarea la aceste date.

Dealul Grãdiºtei, respectiv: centrul
MSR, este situat � pe jumãtatea de
meridian de �glob� � începând de la
Ecuator ºi pânã la Polul Nord � la la-
titudinea de 45 grade, 37 minute
ºi 17,21 secunde (mãrime stabilitã de
specialiºtii topografi militari ai Echi-
pei de Studiu Pluridisciplinar a AOS,
1984; se vehiculeazã în unele publi-
caþii, chiar pe Internet, ºi alte mãrimi
ale latitudinii; dar preferãm sã operãm
cu cea fixatã de specialiºtii autorizaþi).

******Totodatã, � pentru acurate-
þea matematicã � vom continua sã nu

�rotunjim� calculele, operând cu un
calculator TI-30xa, de 10 digits. Citito-
rii vor putea verifica aceste mãrimi ºi
doar utilizând minicalculatoare cu nu-
mai 8 digits, acceptând rotunjirile au-
tomate pe care, eventual, acestea le efec-
tueazã).

Transformând minutele ºi secun-
dele poziþiei pe latitudine în zecimale
de grad, valoarea acesteia pe arcul
elipsoidal (ºi consideratã drept �unghi
la centru�) este de:

45. 62144722... grade = respec-
tiv un total de 164237.21 secunde
(faþã de Ecuator)

Cum cele 90 grade ale arcului de
cerc înseamnã 324 000 secunde, în-
seamnã cã:

324 000 � 164237,21 = 159
762.79 secunde de la K la Pol (Po-
lul Nord).

La întrebarea �de ce calculãm
aceste distanþe în secunde?�, rãspun-
sul este: raza Pãmântului, evoluând de
la Ecuator la Pol, devine tot mai scur-
tã, pas cu pas; iar unitatea cea mai
micã de calcul curent este secunda
de latitudine�. Ceea ce ne intereseazã
este lungimea razei Pãmântului la po-
ziþia K ºi o vom calcula în secunde.
(Se fac calcule matematice ºi mai
complicate, foarte binevenite; dar pen-
tru a uºura un acces general la acest
calcul ne rezumãm la unul aritmetic).

Diferenþa totalã de lungime dintre
Raza Ecuatorialã ºi cea Polarã ( A-B)
= 21 385.3 m.

21 385.3 : 324 000 =
0.06600401235 m / secunda de la-
titudine. La fiecare aprox. 30 m. par-
curºi de meridian dinspre Ecuator spre
Pol, raza Pãmântului � acesta consi-
derat ca elipsoid de rotaþie, uniform �
va scãdea cu circa 6,6 cm.; respectiv
cu atât creºte, la fiecare secundã de
latitudine dinspre Pol înspre Ecuator,
raza Pãmântului.

Aceastã razã va avea la punctul

K al Marelui Sanctuar Rotund di-
mensiunea de:

Raza Polarã (B) 6 356 774.7 m +
(159 762.79 x 0.06600401235) = 6
367 319,68516 m

CONCLUZIE: Dacã mãrimea rezul-
tatã din �ridicarea la scara 1: 432 000�
a razei MSR: 6 367 248 m o raportãm
la mãrimea rezultatã pentru raza Pã-
mântului (ca elipsoid de rotaþie) la
punctul central al terasei a XI-a, cu
valoarea de cca. 6 367 320 m, rezultã
cã diferenþa este doar de... aproxima-
tiv 72 metri, deci cu un indice de exacti-
tate de: 99,99887082 %.

******** Cum �arcul elipsei� pe
care îl parcurge curbura Pãmântului
de la Ecuator la Pol, raportat la �un-
ghiul la centru�, creºte proporþional,
din secundã în secundã de latitudine, a
apãrut întrebarea dacã nu cumva �po-
ziþia Dealului Grãdiºtei� ar fi fost alea-
sã �geografic� pentru a se situa exact
la jumãtatea drumului, pe curburã, de
la Ecuator la Pol. Calculele infirmã o
astfel de ipotezã.

Nu e de mirare cã o asemenea
cvasi-identitate cu rezultatul mã-
surãtorilor moderne ale razei Pã-
mântului surprinde, pânã la a-i deter-
mina chiar ºi pe cei înclinaþi sã acor-
de �oarecare credit� Sistemului K, sã
clatine capul a nedumerire. Singurul
sfat posibil pentru aceºtia, este sã
amplifice calculele, pentru a ajunge la
propriile concluzii. Important rãmâne
faptul cã elementele de bazã cu care
a operat Sistemul K (mulþimile nume-
rice efective indicate de sanctuare ºi
�concluziile interelaþiilor� dintre aceste
mulþimi), nu se �potrivesc� numai
acestui calcul geodezic, ci �funcþio-
neazã� constant pentru toate rezulta-
tele (cu indici de exactitate cuprinºi
între 99,94 ºi... 100%!) pe care le
propune sistemul în ansamblul sãu. ªi
cum descifrarea completã a tuturor
rezultatelor posibile este departe a se
fi încheiat, concluzia cã ne aflãm în
faþa unei realitãþi absolut revelatoare
nu poate fi decât stimulatoare.
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Ce este Societatea Dacia Revi-
val ºi care sunt scopurile sale edu-
cative?

�DACIA REVIVAL INTERNA-
TIONAL� este astãzi cea mai
cunoscutã asociaþie de largã audienþã
dedicatã studiului istoriei vechi a
României. Societatea, pe care am
înfiinþat-o la New York în anul 1999, a
crescut astfel încât astãzi deþinem
filiale active în România, Germania,
Elveþia, Spania, Macedonia, Australia.
Iubitori ai istoriei noastre vechi ºi din
alte þãri ale lumii ºi-au exprimat recent
intenþia de a-ºi constitui propriile lor
filiale. �Dacia Revival International� a
fost � ºi este în continuare �
principalul organizator al Congreselor
Internaþionale de Dacologie, care au
loc în România, unde 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. Editãm revista cu distribuþie
internaþionalã �DACIA MAGAZIN�,
avem o staþie de televiziune, Dacia TV,
la New York (vezi ºi www.dacia.tv )
ºi deþinem un foarte frecventat site
internet, www.dacia.org. Activitatea
filialelor noastre o constituie studiul
istoriei noastre vechi pe baza ultimelor
cercetãri, rezultate ºi ipoteze ºtiinþifice,
corelate pluridisciplinar. Aceastã
corelare o opereazã atât cercetãtori
voluntari cât ºi consacraþi profesio-
nal: arheologi, istorici, sociologi, ar-
hitecþi, lingviºti, bibliologi, ingineri con-

„Scrisul dacic este unul din aspectele cele mai sensibile ale„Scrisul dacic este unul din aspectele cele mai sensibile ale„Scrisul dacic este unul din aspectele cele mai sensibile ale„Scrisul dacic este unul din aspectele cele mai sensibile ale„Scrisul dacic este unul din aspectele cele mai sensibile ale
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preºedintele Fundaþiei Dacia Revival International
Interviu preluat din publicaþia Meridianul Românesc din Los Angeles

structori ºi metalurgiºti, astronomi ºi
matematicieni, topografi ºi geologi,
profesioniºti în geodezie, chimie, ana-
lizã spectralã ºi magnetometricã, doc-
tori ºi biologi. Pe scurt: un foarte va-
riat evantai de profesii care pot cola-
bora productiv la reexaminarea fon-
dului de informaþie absolut necesar
validãrii sau infirmãrii unor concluzii
vechi, de cele mai multe ori net
depãºite de actuala informaþie
ºtiinþificã. Caracterul �pluridisciplinar�
al actualei cercetãri justificã prezenþa
unor lucrãtori din profesii diferite, dar
care pot contribui revelator la stabilirea
adevãrului istoric, specialiºti nu numai
ignoraþi, dar chiar marginalizaþi
ostentativ de �istoricii tradiþionaliºti�
ai ultimelor douã secole din mileniul
trecut, care socoteau cã domeniul
cunoaºterii trecutului este o moºie
personalã ce le aparþine exclusiv iar
�biletul de intrare� în acest univers l-
ar constitui doar diploma de absolvent
al Facultãþii de Istorie. În aceastã nouã
erã a computerului, nu numai
informaþia cursurilor universitare, ci
un enorm volum informativ se aflã,
prin internet, la dispoziþia oricãrui
intelectual interesat de acest domeniu.
ªi, cum relatarea istoriei României,
mai ales a istoriei ei vechi, a fost
mutilatã ºi rãstãlmãcitã nu numai dintr-
o ignoranþã determinatã de complexe
de inferioritate dar, cel mai adesea,
prin servituþi solicitate de caleidosco-
pul geopolitic, este astãzi o chestiune
de demnitate naþionalã prioritarã scoa-
terea de sub obroc a acelor dovezi (ºi

ele sunt multe, nu numai arheologi-
ce!) care demonstreazã cã strãmoºii
noºtri au fost autohtoni autentici în
vatra Europei ºi nu niºte nimeni pur-
taþi într-acolo de cine ºtie ce vânturi
ºi furtuni ale vremurilor. Cu alte cu-
vinte: cã noi, strãnepoþi ai pelasgilor
danubieni, ai marelui ºi respectatului
neam al traco-daco-geþilor, locuim cu
îndreptãþire în propria noastrã casã.

Recent, guvernul României a
organizat ºi sãrbãtorit �1900 de ani
de la formarea poporului român�.
De ce este aceastã sãrbãtoare, de
fapt, o ocazie de comemorare
tristã?

 
 În întrebare, dumneavoastrã

preluaþi o sintagmã care cu siguranþã
nu vã aparþine, ci este expresia nefe-
ricitei formulãri cu privire la eveni-
mentul pe care guvernul român îºi
propusese sã-l� omagieze (!!) în
acest an: nu �formarea poporului ro-
mân acum 1900 de ani�, cãci un po-
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por cu o asemenea întindere ºi vigoa-
re nu se putea �forma� peste noapte
(fie ea ºi cea a Evului Mediu!), doar
într-o ºesime din teritoriul geto-dacic,
chiar ºi în aceasta dacii rãmânând
copleºitor majoritari! Ceea ce niºte
suspecþi consilieri de moment ai aces-
tui guvern au propus (ºi erau cât pe
ce sã realizeze!), era celebrarea naþi-
onalã ºi, atenþie: internaþionalã (!), a�
invadãrii unei ºesimi din pãmântul strã-
bunilor noºtri de cãtre legionarii lui
Traian. Cred cã ar fi fost o premierã
mondialã: un popor care-ºi omagiazã
nu eroii luptãtori pentru libertatea pã-
mântului strãmoºesc, ci� invadato-
rii! Toate filialele societãþii noastre (ºi,
elocvent, acþiunii noastre i s-au alãtu-
rat o serie de alte asociaþii ale iubitori-
lor adevãratei istorii a României, in-
clusiv din media scrisã, audiovizualã
ºi internet) au protestat la nivel prezi-
denþial, guvernamental, ºtiinþific ºi de
conducere religioasã al þãrii; iar al 7-
lea Congres Internaþional de Dacolo-
gie, care a avut loc la sfârºitul lui iu-
nie în Bucureºti � urmat de o come-
morare publicã la Orãºtie � a fost de-
dicat eroicei lupte pentru neatârnare
conduse de regele dacilor, Decebal.
Comemorare, ºi nu celebrare! O �ce-
lebrare� ºi-ar fi dorit fie niºte bãrbi
academice care au apucat în secolul
trecut sã-ºi ridice piedestale lãudând,
sub semnãturã proprie, toate perioa-
dele de succesive ºi temporare ocu-
pãri strãine ale pãmânturilor acestui
neam, fie megieºi ºi interpuºi intere-
saþi în strãvechea tezã cã dacii au pie-
rit sub cãlcâiul latinilor iar vlahii �s-au
format� târziu, mai târziu, cam dupã
ce strãmoºii acestor megieºi s-au �
descãlecat�� în þinuturile carpato-ba-
cano-danubiene!� Parodia tropãirii la
Bucureºti, în toamnã, pe capãtul Cãii
Victoriei, a unei trupe de figuranþi
invitaþi din Ungaria (!) îmbrãcaþi în
platoºe romane � umilitoare bazaconie
organizatã, incredibil, de actuala
direcþie a Muzeului Naþional de Istorie
a României (!?) � n-a fost decât un
palid ºi ridicol icnet de vanitate în

numele celor care preferã sã se pre-
tindã, slugarnic, urmaºii prostituate-
lor din coasta celor vreo ºapte-opt
castrum-uri romane înfipte pentru un
secol ºi jumãtate în fragmentul bogat
al Daciei. Romanii imperiali au jefuit,
un secol ºi jumãtate, Dacia, de însem-
nate bunuri materiale. Unii conaþionali
ai noºtri, astãzi, ar vrea sã continue
sã o jefuiascã ºi de istorie!...

Ce este limba românã ºi în ce
mãsurã pãstreazã conotaþii dacice
în vocabular?

 
 Din nou, întrebarea aduce

involuntar ecoul erorilor tradiþionale:
limba noastrã nu �pãstreazã conotaþii
dacice�, ea este � (precum noi suntem
urmaºii în linie dreaptã, prin veriga
vlahã, ai strãmoºilor geto-daci!) �
strãnepoata vechii limbi, limba
gentilicã de pe cursul mediu ºi inferior
al Dunãrii, vorbitã între Carpaþi,
Balcani, Dinarici ºi Alpi. Se ajunge
treptat la concluzia cã exista o limbã
comunã a acestei arii, în neolitic,
denumitã în vremurile moderne, ba
�arianã�, ba �indo-germanicã� ori, mai
recent : �indo-europeanã�, pe care mai
corect ar trebui s-o numim
�DANUBIANÃ� (aºa cum propune
profesorul Timotei Ursu, consilierul
ºtiinþific al societãþii �Dacia Revival�,
al cãrui punct de vedere îl preþuiesc
ºi îl împãrtãºesc). Este limba pe care
astãzi lingviºtii � unanim pe plan
internaþional � o considerã idiomul
ancestral al �vetrei indoeuropene�.
Dupã numeroase studii comparative,
a devenit tot mai evident cã aceste aºa
numite (impropriu!) limbi indo-
europene nu au o origine asiaticã sau
nord-ponticã, ci sunt derivate
centrifugal dintr-o �zonã centralã�
situatã chiar în mijlocul Europei: o
zonã de înfloritoare dezvoltare
autohtonã a agriculturii ºi creºterii
vitelor, un centru de difuzie cu o mare
densitate de locuire, care se dovedeºte
arheologic a fi cel al cursului mediu ºi
inferior al Vãii Dunãrii. Pe parcursul

a trei-patru milenii, o datã cu extinde-
rea periodicã a excesului de populaþie
în toate direcþiile cardinale, s-au �des-
prins� � în etaje diferite de timp! �
familii ligvistice. Acestea s-au dezvol-
tat apoi � prin slãbirea contactului cu
vatra, prin autoproces al evoluþiei lin-
gvistice, dar ºi prin asimilarea de ele-
mente lexicale ale populaþiilor peste
care s-au aºezat � ºi au devenit, în
timp, cunoscutele grupe ale limbilor
�indo-europene�: indo-iranice (în Est),
greco-anatolice (în Sud), romanice (în
Sud-Vest), celtice ( în Vest), aglo-ger-
manice (în Nord-Vest), balto-slave (în
Nord-Est). Nu trebuie sã ne mire cã
un idiom fundamental, situat în cen-
trul danubian al acestui evantai lingvis-
tic, cum este limba românã, ( urma-
ºã, ºi ea, a Danubienei iniþiale!) deþine
mai toate cuvintele lexicului de bazã,
ba ºi structuri gramaticale, cu cores-
pondente în absolut toate grupele
amintite mai sus! Situaþia era atât de
frapantã, încât în perioada� tinereþii
lingvisticii, când domina ideea unei
limbi �indo-europene� importatã din
Asia, lingviºtii români au cedat cos-
mopolit sugestiei lingviºtilor strãini
(care, de fapt, nu cunoºteau limba
romanã!) încetãþenindu-se ideea pro-
fund eronatã cã româna este formatã
dintr-un amalgam de �împrumuturi�
din� latinã, din limbile slave din Sud,
din cele slave de Est, ba ºi din� ger-
manã, maghiarã, turcã ºi greaca mo-
dernã. Lipsa de informaþie, ca ºi �mo-
delul� acceptãrii mecanice a descen-
denþei actualilor români din � legiu-
nile romane, a fãcut sã se ignore sis-
tematic probabilitatea pãstrãrii comu-
ne, din Limba Danubianã Centralã, a
unui impresionant volum de cuvinte
ºi structuri lingvistice, atât în limbile
astãzi învecinate nouã cât ºi în actua-
la limbã românã! Evident, ne referim
la limbile din familia indo-europeanã.
În structura acestora, de la caz la caz,
apar ºi �conotaþii� ale unor idiomuri
ºi mai strãvechi, ale unor triburi
autohtone, pre-neolitice, anterioare
dezvoltãrii explozive a limbii
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danubiene. Probabil cã aceasta este
explicaþia existenþei în românã ºi al-
banezã (ca ºi în idiomul danubian geto-
dac!) a circa douã sute de cuvinte �ili-
re�, care nu se regãsesc în celelalte
limbi �indo-europene�. În cazul vor-
bitorilor unei alte grupe de limbã, cum
sunt maghiarii ori turcii, precum ºi
bulgarii originari (din familia limbilor
fino-ugro-turcice), dincolo de câteva
împrumuturi reciproce, fireºti unei
�convieþuiri�, este o chestiune de lo-
gicã elementarã cã, la imigrarea do-
veditã a acelor strãmoºi ai lor � fie în
Pannonia, fie în profund tracica Ana-
tolie � au preluat nu numai pãºuni,
ogoare, pãduri, sate, oraºe ºi supuºi,
ci ºi cuvinte gãsite acolo, în special
cele cu caracter �tehnic� denumind
realitãþi care nu le aparþineau. Este, de
pildã, ridicol sã derivãm românescul
�oraº� din� maghiarul �varos� (ci-
tiþi: waroº), de vreme ce vorbitorii de
maghiarã veche, proveniþi din zona
stepelor nomadismului, nu aveau aco-
lo oraºe; dar aveau, pasãmite� cu-
vântul care sã le denumeascã ?! Spre
deosebire de vlahi, care aveau oraºe
dar, nu-i aºa?, aºteptau alogenii ca sã
înveþe cum sã le spunã acelor �îngrã-
mãdiri de case�?!� Ei, acest exem-
plu e doar o picãturã din marea de
probleme care îºi reclamã reexamina-
rea ºi recalificarea temeinicã.

Care a fost influenþa dacilor în
Roma ºi în Imperiul Roman, pe ce
duratã s-a extins aceasta, cum s-a
manifestat acest lucru în arta
romanã ºi unde se mai pot vedea
opere din acea epocã?

 
 N-ar trebui sã spuneþi �influenþã�,

ci prezenþa geto-dacilor la Roma.
Istoricii italieni sunt, în cvasi-
totalitatea lor, de acord cã latinii vechi
au fost un trib, se pare bine înarmat
militar, dar ºi cu tradiþii agricole certe,
care a coborât din zona Dunãrii, mai
exact din sudul Pannoniei, parcurgând
cursul Dravei ºi Savei ºi �nãvãlind�
peste o lume etruscã, etruscii fiind

autohtoni � sau, oricum, anteriori �
în mãnoasa vale a râului Po. Emigrarea
a avut loc prin zona actualului oraº
Trieste. Nici mãcar n-au avut de par-
curs un drum prea lung: priviþi harta
ºi veþi vedea cã, de pe cursurile celor
douã râuri amintite pânã în zona Tries-
te-Goriþia, au avut de mers mai puþin
decât le-a trebuit oºtenilor lui� Dra-
goº Vodã pentru a �descãleca� pe apa
Moldovei!.. Mai lung � de câteva se-
cole! � a fost drumul Dorienilor, pe
Morava ºi Vardar (din actualul Banat
pânã în Macedonia ºi Tessalia), ca sã
nu mai vorbim de exodul, mult mai
vechi, al Indo-Iranicilor sau cel al
Cimerienilor ºi Hittiþilor; ba chiar
extensia spre Nord-Vest, mai recentã
(cãtre sfârºitul neoliticului) a proto-
celþilor, peste izvoarele Dunãrii. Prin
urmare, strãmoºii latinilor ºi ai geto-
dacilor s-au aflat iniþial în aceeaºi Vatrã
Danubianã (amintiþi-vã ºi simbolul
�natal� al Romei, celebra Lupoaicã
Capitolinã, totem danubian bine
cunoscut!). Aºa se ºi explicã acuzata
apropiere (ºi nu �derivare�!) a lexicului
ºi structurii gramaticale între latinã ºi
românã sau între românã ºi celelalte
limbi romanice, ba chiar cele �celtice�,
�anglo-germanice� ºi �balto-slave�. În
timp, (ºi anume atunci când latinii
Romei au început sã devinã o forþã
invadatoare ºi dincolo de pensinsula
italicã, cu vãdite tendinþe imperiale),
geto-dacii au intrat într-un conflict
devenit treptat cvasi-permanent cu
�pericolul roman�. Dar cei doi
veriºori, neamuri mai apropiate decât
s-ar crede, nu s-au ignorat: au existat
o serie de contacte atestate ca atare.
Statuile (pe care le-am socotit, din
inerþie, ale unor �sclavi geþi�, în fapt:
ale unor luptãtori sau sacerdoþi
danubieni) sunt mãrturii ale acestui
contact social, la Roma ºi în alte
colþuri ale Peninsulei; ºi n-au apãrut
acolo numai dupã conflictul lui
Decebal cu Traian! Acest conflict a
devenit acut mai ales dupã ocuparea
Greciei, a Macedoniei ºi a �geticelor�
Moesii de la sudul Dunãrii. Dar

contactul cultural ºi economic, din-
colo de conflictele uzuale în antichi-
tate, a fost o certitudine, pe care o
dovedeºte inclusiv bogatul inventar
monetar roman gãsit în Dacia, ca ºi
contrafacerea monedelor romane pe
plan local! Probabil cã mulþi vor trebui
sã mediteze serios la imaginea �
insuflatã lor artificial � a �primitivei
Dacii�, dacã le vom reaminti cã cel
mai puternic împãrat roman,
Augustus, a fost la un pas de a se
încuscri cu regele dac Cotiso! Trebuie
foarte serios examinatã ipoteza cã aºa-
numita �Sarmisegetusa Romana� a
fost adevarata capitalã a geto-dacilor
iar construcþiile �romane� de acolo au
fost ridicate � inclusiv cu meºteri
romani ºi dupã planuri
�mediteraniene�, cum sugereazã Dio
Cassius! � mult anterior apariþiei
legiunilor lui Traian în Þara Haþegului
(probabil cã numai într-o astfel de
capitalã urbanã ºi confortabilã se
pregãtea împãratul Augustus sã-ºi dea
de soþie fiica, regetului dac!). Trebuie
apoi temeinic examinatã ipoteza �
bazatã pe referinþele lui Iordanes,
Isidor din Sevilla ºi ale unui
impresionant numãr de învãþaþi
medievali � aceea cã �gotzii�erau, de
fapt, de neam getic; ea ar putea sã ne
conducã la constatarea cã dacii,
încrengãturã a aceluiaºi neam get,
situatã cel mai aproape de Imperiul
Roman, au avut un important cuvânt
de spus nu numai prin implicarea
militarã a lui Burebista în conflictul
politic intern al imperiului, sub Caesar,
apoi în formarea unor �cohorte� în�
armata romanã, în furnizarea de
împãraþi ºi generali romani de origine
danubianã între secolele II � V, dar
pânã ºi în prãbuºirea Romei,
datoratã� goþilor! Subiectul însã e
prea vast ca sã-l putem comprima
într-un astfel de rãspuns rezumativ.

A existat un scris �dacic�? Se
poate încã vedea acesta în ziua de
azi? Existã vreo continuitate între
tãbliþele de la Tãrtãria ºi plãcuþele
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de plumb de la Sinaia?

�Scrisul dacic� este unul din as-
pectele cele mai sensibile ale cercetã-
rii contemporane. Pe de o parte, deþi-
nem dovada �Tãbliþelor de la Tãrtã-
ria�, care s-au dovedit anterioare cu
douã milenii apariþiei scrisului în Sum-
mer; pe de altã parte, au ieºit la ivealã,
recent, � graþie hãrniciei �neprofesio-
nistului� dar îndrãgostitului de istorie
inginer Dan Romalo � uimitoarele co-
pii (în plumb) ale �Tãbliþelor de la Si-
naia�. Acestea au fost nu numai tãi-
nuite, dar ºi jecmãnite barbar vreme
de un secol, în beciurile Institutului
bucureºtean de� Arheologie (!).

Sã nu uitãm inscripþia de trei cu-
vinte de pe colanul de aur de la Pie-
troasa � interpretatã eronat drept go-
ticã � sau acea aºa-zis illiricã din �Ne-
cropoli di Komani�: ANA OHOHI-
CER, interpretatã în mod comic drept
un rebus de limbã greacã (vezi Dacii
vorbesc - Iordache Moldoveanu p.
15)

Sã mai amintim inscripþia pelasgã,
de 14 propoziþii, de la Camina din
Lemnos, care aºteaptã în Muzeul din
Atena, de mulþi ani de zile, sã fie
interpretatã corect; literele ei nu pot fi
greceºti, fiindcã neamul ce va rãmâne
cu acest nume, �grex, gregis� nici nu
apãruse încã în Europa pe vremea
când a fost scrisã aceastã inscripþie
în alfabetul geto-pelasgo-trac.

Ce putem spune despre inscripþia
geto-dacã de la Kiolmen, gãsitã pe o
piatrã în anul 1965 ºi care stã pripãºitã
la Preslav, din cauza citirii ei eronate
de cãtre bulgarii Beºevlev ºi Georgiev!

Inelul de la Ezer, de pe valea
Hebruliu, având trei propoziþii deosebit
de interesante în conþinut, scrise în
limba daco-getã, nu înþelege de ce
filologii români nu îl iau în
consideraþie. Pe când pe inelul de aur
de la Celei , Sucidava- Oltenia se scriau
rugãciuni în proto-latina priscã (latina
arhaicã) �Populi romani� era PÃSTOR
ºi practica o agriculturã rudimentalã
în Latium.

Toate cele menþionate mai sus sunt
gata sã spunã foarte multe despre lim-
ba pelago-geto-Dacã, limbã cãreia i se
refuzã dreptul de a fi avut un alfabet,
deºi primele alfabete au fost create ºi
promovate de cãtre pelasgo-geto-daci
(vezi Iordache Moldovan). Oare chiar
trebuie sã-l aºteptãm pe italianul Mar-
co Merlini sã ne spunã cã scrisul a
apãrut prima oarã în lume la noi ?

Îmi amintesc cã atunci când, la al
39-lea Congres Internaþional de la
Kalamazoo (Western Michigan
University, SUA, 6-9 mai 2004) am
spus: �When no one read, who
started to write�, lumea în salã a
aplaudat. Când însã le-am vorbit la
români, la Bucureºti, despre acelaºi
subiect: �Când nimeni în lume nu
citea, la Tãrtãria se scria�, ºtiinþificii
de acolo s-au grãbit sã mã taxeze drept
protoconist!

Sã aºezãm între aceste extreme
tradiþia documentarã a existenþei unui
celebru Kogaion hiperboreic (care s-a
dovedit astãzi a fi marele centru al
sanctuarelor de la Grãdiºtea, din
Munþii Orãºtiei, un veritabil unicat
mondial recunoscut ca atare de
UNESCO!) ºi apelarea expresã, de
cãtre Iordanes, a existenþei unor
misterioase �înscrisuri de legi ale
Geþilor� intitulate Legile Belagine.
Chiar dacã tradiþia culturalã a Europei
antice, centrale ºi de Nord,
�transmontanã� (spre deosebire de
tradiþia Peri-mediteraneeanã!), cultiva
�secretul comunicãrii sacerdotale� ºi
metodele de învãþare memotehnicã
prin memorizarea unor imnuri � ca în
practica cultualã druidicã � tot mai
multe dovezi se acumuleazã astãzi
pentru identificarea unor forme de
scris strãvechi, paralele sau anterioare
celor tradiþional recunoscute: etrusc,
sumero-accadian, egiptean, fenician,
linear A ºi B etc... Forme de scris
similare, ca metode de comunicare
sau �înregistrare�, au apãrut spontan
ºi relativ concomitent, or sunt într-o
relaþie care aºteaptã încã sã fie
relevatã. Aºa, de pildã, existã o vizibilã

asemãnare între �alfabetul Ogham� din
Irlanda secolelor VI-VII e.n., �inciziile
pe bâtele ciobãneºti� în Carpaþi, o
parte a semnelor de pe tãbliþele de la
Tãrtãria ºi extrem de interesantul � ºi
puþin studiatul! � alfabet clasificat
astãzi drept al� �runelor maghiare�,
în fapt transilvan, utilizat pânã târziu
în Evul Mediu în þinuturile secuieºti,
zonã care a fost în antichitate vatra
agatarºilor!

 Întrebarea dumneavoastrã asupra
�plãcuþelor daco-gete� îºi gãseºte un
prim rãspuns chiar pe situl
www.dacia.org , articole/Rom : �Se
furã ca în codru la Institutul de
Arheologie ?�. Vã pot spune cã în anul
1875, cu ocazia construcþiei castelului
Peleº din Poina Vãcãria, Sinaia, s-a
descoperit un tezaur de aur compus
din mai multe tablete de aur scrise în
relief ºi alte obiecte de aur. Din
ignoranþã (sau din...?), tezaurul a fost
cedat de guvernul procarlist Lascãr
Catargiu, lui Carol I. Acesta, în mare
tainã , decide sã topeascã aurul ºi, cu
banii obþinuþi, sã continue ridicarea
castelului. S-au efectuat însã niºte
copii în plumb la o fabricã de cuie din
Sinaia. Am înþeles cã unele copii au
ajuns la profesorul Niculescu-Plopºor.
În 1978, a fost trimis la Muzeul
Mânãstirii din Sinaia cercetãtorul
ºtiinþific M.Dogaru de la Institutul de
Studii istorice ºi Politice care se pare
cã a luat de acolo douã tãbliþe
conþinând aceastã scriere dacicã. Ce
a fãcut el cu ele nu am aflat. În salutara
lucrare a lui Dan Romalo, �Cronicã
apocrifã pe plãci de plumb�, premiatã
de Societatea �Dacia Revival�, vedem
fotografiate ºi publicate, împreunã cu
o încercare de descifrare, aceste
uimitoare �plãcuþe de plumb�, tãinuite
atât de suspect în beciurile Institutului
de Arheologie din Bucureºti ºi taxate
(de incapacitatea sau de frustrarea
unor cercetãtori care îºi vãd
ameninþate mai vechile lor teorii!)
drept� falsuri. Cele 79 de
extraordinare �falsuri� sunt, în
realitate, copiile în plumb, foarte îngrijit
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realizate, dupã originale care � ne asi-
gurã inginerul Romalo � nu puteau fi
decât din aur, cu o tehnologie pe cât
de originalã, pe atât de dificilã, recla-
mând un înalt nivel de pricepere mes-
teºugãreascã. (Am reprodus fotogra-
fiile acestora, cu acordul autorului
cãrþii, pe site-ul www.dacia.org unde
le pot consulta toþi utilizatorii de com-
puter). Faptul cã originalele � de aur?!
� au dispãrut, probabil topite, este re-
gretabil; dar existã copiile elocvente
ale acestor înscrisuri în care, reþineþi:
numele lui Burebista este pomenit vi-
zibil de 37 de ori, al dacilor de 22 ori,
al lui Decebal de 21 de ori, al Sarmi-
segetusei de 31 de ori, al lui Zalmoxis
de 8 ori. Aº dori sã menþionez ºi lu-
crarea lui Iordache Moldoveanu �Da-
cii vorbesc�( anul 2000, editura Sem-
ne) unde, la paginile136�137, sunt
redate douã dintre aceste tãbliþe îm-
preunã cu o descifrare a lor.

Nu vi se pare doar ºi numai acesta
un argument zdrobitor pentru care
aceste tãbliþe, redactate în trei alfabete
diferite, ar fi trebuit sã devinã un
obiectiv de cercetare primordial, nu
numai pentru diferiþi cutezãtori
individuali, ci pentru un puternic
colectiv pluridisciplinar, organizat ºi
finanþat de însãºi Academia Românã?!
Ei bine, dupã ce doi �academici� �
asupra cãrora planeazã bãnuiala cã au
fost pãrtaºi la condamnabila tãinuire
în beciuri a acestei comori! � au
declarat bâlbâit într-o emisiune tv. cum
cã ei le considerã (fãrã niciun temei!)
falsuri, iatã cã au trecut trei ani de la
publicarea fotografiilor referenþiale de
cãtre Dan Romalo fãrã ca forumul
ºtiinþific, finanþat din bugetul naþional,
sã fi imaginat un astfel de colectiv de
cercetare colectivã ºi exhaustivã; iar
Muzeul Naþional de Istorie a României
îºi cheltuieºte fondurile în transportul,
cazarea ºi hrãnirea unor �invitaþi din�
Europa� costumaþi în armuri
legionare romane ºi chemaþi sã
mãrºãluiascã în inima capitalei
românilor pentru a le �reaminti� cã �
în lipsã de documente elocvente! � ei

nu sunt nimic altceva decât, cel mult,
copii din flori ai centurionilor abãtuþi
cândva pe aceste meleaguri!�
Referitor la conecþia Daciei cu textele
vedice, cu posibila conecþie între
lumea tracilor ºi Asia, precum ºi cu
�Auraicept ma N-Eces�, opera în
limba gaelicã a învãþatului irlandez
Longarad, din secolul al VII-lea al erei
noastre ºi redactatã într-o variantã a
alfabetului Ogham, pentru a nu lungi
excesiv acest interviu, vã propun sã
le socotim subiecte ale unor discuþii
ulterioare. Cu atât mai mult cu cât
zilnic apar noi descoperiri, dovezi
materiale sau ipoteze plauzibile,
justificate ºtiinþific. Când, pe baza unui
fond de informaþii disponibile atunci,
am scris � în urma cu un deceniu ºi
jumãtate � cartea �Noi nu suntem
urmaºii Romei!� am totalizat,
argumentând, o concluzie iniþiatã de
Nicolae Densusianu, de Nicolae
Miulescu, parþial de Hasdeu, ba chiar
intuitã corect de Petru Maior ºi de o
serie de alþi cercetãtori. În acest
deceniu ºi jumãtate care s-a scurs de
atunci, principiul enunþat în însuºi titlul
volumului nu s-a modificat; dar o serie
de date de referinþã s-au completat,
s-au modificat, or s-au impus
preponderent. Ne aflãm în faþa unui
câmp ºtiinþific abia desþelenit care,
cum spuneam, devine teritoriul unor
complexe colective de cercetare inter
ºi pluridisciplinare, nu numai al unor
intuiþii individuale. Pas cu pas,
rãspunsurile apar etalate pe internet ºi
sunt identificabile prin porþile Google,
Vikipedia sau cele peste 1000 site-uri

cu profil de istorie. Între acestea se
aflã ºi site-ul Societãþii �Dacia Revi-
val International�: www.dacia.org
deschis atât pentru informare cât ºi
pentru comentariile celor care îl frec-
venteazã. Nu posed �rãspunsuri� su-
plimentare, iar preocupãrile mele de
bazã (de doctor, de director de poli-
clinicã, de preºedinte al Societãþii
Medicilor Români de la New York ºi,
nu în ultimul rând, de preºedinte ac-
tiv al �Daciei Revival�) nu îmi îngã-
duie, ca timp material, sã port înde-
lungi discuþii individuale, chiar dacã
apreciez în mod deosebit interesul
pentru istorie al unor semeni ai mei.
Le recomand frecventarea site-ului ºi
abonarea la revista noastrã �DACIA
MAGAZIN�. ªi, pentru cã suntem la
început de nou an, îl doresc tuturor
plin de bucurie ºi, mai ales, aducãtor
de adevãr. Sã nu uitãm apoi cã 2007
este ºi anul celui de al VIII-lea Con-
gres Internaþional de Dacologie dedi-
cat, apelativ de astã datã, anticei regi-
ne a massageþilor nord-pontici, To-
myris; ca de obicei însã, congresul
va fi prilejul anual de etalare a celor
mai noi ipoteze ºi dovezi dedicate efor-
tului de descifrare a mult prea multe-
lor �taine� ale trecutului nostru!�
Sperãm cã cele douã importante or-
ganisme care ºi-au exprimat interesul
de a sprijini acest congres � Departa-
mentul Românilor de Pretutindeni din
Ministerul Afacerilor Externe ale Ro-
mâniei ºi Academia Oamenilor de
ªtiinþã din România � sã îºi materiali-
zeze în fapt aceastã intenþie.

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.
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ANUNÞ
Al 8-lea Congres International de Dacologie

„ Tomiris 2007 “

20–21 Iulie, 2007
Dacia Revival International Society

21-26 Broadway, New York, NY 11106, U.S.A.
Phone: (718) 932- 1700 or 031 810 6172; FAX: (718) 728- 7635;

E- mail: mail@dacia.org, tomiris2007@gmail.com  Website: http://www.dacia.org/2007

Doamnelor ºi domnilor,

«DACIA REVIVAL INTERNATIONAL SOCIETY» are deosebita onoare de a vã invita sã participaþi cu
lucrãri ºtiinþifice la cea de-a 8-a ediþie a Congresului Internaþional de Dacologie «Tomiris 2007», ce va avea loc
în zilele de 20�21 iulie 2007 la Centrul Cultural al MAI din Bucureºti, strada Mihai Voda, nr. 17.

Aºa cum v-am obiºnuit din anii trecuþi, sesiunile ºi programele asociate Congresului vor acoperi multiple
aspecte ale istoriei Daciei. Aceste multe ºi variate oportunitãþi de schimb intelectual vor marca stadiul actual al

tineri un forum de a-ºi prezenta lucrãrile.

Programul ºtiinþific al Congresului include urmãtoarele secþiuni:
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� Personalitatea ºi simbolismul legendarei regine massagete Tomiris.
Moderator:  Napoleon Sãvescu ºi Timotei Ursu

2 � Alte aspecte ale istoriei Daciei.
Moderator: G. D. Iscru

3 � Cultura ºi civilizaþia dacicã reflectatã în mitologie, credinþe, tradiþii, folclor, medicinã, literaturã
ºi artã.

Moderator: Viorica Enachiuc

Se aºteaptã participarea oamenilor de ºtiinþã din Bulgaria, Canada,  Elveþia, Germania, Italia, Israel,  Macedonia,
Serbia, Slovacia, Rusia, SUA ºi alte þãri.

Limbile în care se vor desfãºura lucrãrile congresului sunt româna ºi engleza.

DATE IMPORTANTE:
Termenul limitã pentru trimiterea rezumatelor lucrãrilor: 15 Mai 2007
Anunþarea lucrãrilor acceptate: 1 iulie 2007

Foarte important: Termenul limitã pentru primirea lucrãrilor acceptate, în varianta completã, la
Fundaþie este 15 Iulie 2007. Numai lucrãrile primite pânã la aceastã datã vor putea fi prezentate la
Congres, fãrã nicio excepþie! Mulþumim pentru înþelegerea dumneavoastrã.

Vizitaþi www.dacia.org pentru noutãþi, schimbãri ºi adãugiri.
Aºteptãm confirmarea participãrii dumneavoastrã, împreunã cu un rezumat al prezentãrii pe care doriþi sã o

susþineþi la Congres, care sã nu depãºeascã 2 pagini (font Times New Roman, preferabil cu diacritice) în format
electronic pe adresa:   tomiris2007@gmail.com sau mail@dacia.org, sau sub formã de CD/dischetã/mate-
rial dactilografiat prin poºtã, pe adresa:

Dacia Revival International
Attn. Andrei Banica
Str. Orzari nr. 15,
Bucureºti, cod 021551

Telefon :     +40 726 113 151
                   +40 21 315 7282
Fax:            +40 21 321 5354

Rezumatul prezentãrii trebuie sã se conformeze regulilor stabilite de cãtre organizatori:

1. Lucrãrile trimise trebuie sã fie în esenþã noi ºi nepublicate.

2. Trebuie completat un �Formular de participare� (pe care îl gãsiþi la http://www.dacia.org/2007) ºi trimis
împreunã cu rezumatul prezentãrii. Vã rugãm sã includeþi urmãtoarele informaþii: numele autorului, instituþia cu
care este afiliat, adresa completã, numãrul de telefon/ fax, e-mail.

3. Rezumatul trebuie sã fie dactilografiat conform indicaþiilor din Ghid, nu trebuie sã conþinã mai mult de 300
de cuvinte, ºi trebuie sã indice clar conþinutul tezei, metodologia ºi concluziile.

4. Rezumatul prezentãrii (în douã copii dacã este dactilografiatã pe hârtie), via poºtã, e-mail sau pe dischete/
CD trebuie sã fie trimis pânã pe 15 mai 2007.

Lucrãrile prezentate la congres pot ocupa un spaþiu de 10�15 pagini, pentru publicare, însã citirea lor nu
trebuie sã depãºeascã 20 de minute. Moderatorul secþiunii va limita timpul de prezentare la strict cele 20 de
minute.

NOTA: Trimiterea rezumatului va fi consideratã ca un angajament din partea autorului acestuia de a participa
la Congres, în cazul în care lucrarea va fi acceptatã de cãtre comisia ºtiinþificã.

Dacã aveþi nelãmuriri cu privire la cel de al 8-lea Congres Internaþional de Dacologie �TOMIRIS 2007� vã
rugam sa ne contactaþi, fie direct fie via e-mail.

Vom fi onoraþi sã vã avem alãturi de noi la acest Congres ºi sã împãrtãºim cu dumneavoastrã impresiile ºi
concluziile academice care îl vor urma

Cu stimã,
Directorul comitetului de organizare,

Andrei Bãnicã
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Teoria încercuirii ºi asedierii
Munþilor Orãºtiei

(Partea a treia)
Dan OLTEAN

Vladimir BRILINSKY

Fortificaþiile de la Boºorod-VâlceleFortificaþiile de la Boºorod-VâlceleFortificaþiile de la Boºorod-VâlceleFortificaþiile de la Boºorod-VâlceleFortificaþiile de la Boºorod-Vâlcele

1) Fortificaþiile descoperite în
anii 2005 ºi 2006

În ultimii ani am avut posibilitatea
de a descoperi în Munþii Orãºtiei noi
fortificaþii dacice ºi romane. Mai întâi,
în timpul excursiilor pe care le-am
fãcut în munþii de mare altitudine din
sudul Sarmizegetusei, au ieºit la ivealã
zidurile de piatrã de pe Culmea ªureanu
ºi ºanþurile, împreunã cu valurile, de
la Dealul Negru. Primele aveau
menirea de a bloca accesul romanilor,
cantonaþi în castrul de maximã
altitudine, spre capitala Daciei.
Romanii de la Vârful lui Pãtru trebuiau
sã treacã pe lângã prãpastia de la
Curmãtura ªureanu. Acolo i-au
aºteptat dacii, barându-le calea prin
intermediul a douã ziduri de piatrã
aºezate perpendicular pe calea de atac.
Aproape pe acelaºi traseu urcã sau
coboarã ºi astãzi povârniºul
Curmãturii ªureanu turiºtii ori ciobanii
cu turmele lor.

La Dealul Negru, în acelaºi peisaj
muntos, au apãrut, aºa cum era ºi
firesc, valuri ºi ºanþuri aºezate pe
acest uriaº stei de piatrã care bareazã
accesul spre Sarmizegetusa. Dealul
Negru este ºi mai greu de traversat
decât Curmãtura ªureanu. Are, de o
parte, abrupta vale a Cugirului, iar de
cealaltã parte prãpastia ce se cascã
deasupra izvoarelor Streiului. Romanii
nu au trecut de acest uriaº baraj
natural pe care dacii l-au fortificat atât
pe flancuri, cât ºi în partea frontalã.

Romanii din cele patru castre de la
Comãrnicel � munte situat dincolo de
culmea de ape a Cugirului ºi Streiului
� nu au trecut de Dealul Negru.
Dovadã este absenþa oricãrui castru
în munþii dintre Sarmizegetusa Regia
ºi Dealul Negru.

O datã cu descoperirea acestor
fortificaþii, oarecum atipice, devenea
din ce în ce mai clar cã teza �atacului
surprizã� emisã de C. Daicoviciu, H.
Daicoviciu ºi, mai ales, de I. Glodariu
trebuie revizuitã. Aceºtia postulau, fãrã
sã efectueze periegheze serioase în
munþii de la sudul Sarmizegetusei, cã
dacii au fost surprinºi în primul rãzboi
(101�102) de un atac fulger purtat de
generalul maur Lusius Quietus,
dinspre Oltenia, asupra capitalei lui
Decebalus. Aceastã teorie se baza, în
esenþã, pe douã tipuri de argumente:
în primul rând pe inexistenþa oricãrei
fortificaþii dacice pe acest front ºi, în
al doilea rând, pe situarea la
Comãrnicel a celui mai impresionant
(la acea datã) complex de castre romane
din întreg spaþiul Munþilor Orãºtiei.

Teoria atacului surprizã, prin cele
douã componente ale sale, ºi-a dovedit
neviabilitatea în momentul descoperirii
zidurilor de la Curmãtura ªureanu ºi
a valurilor cu ºanþ de la Dealul Negru.
Urma sã mai dovedim cã ºi în alte
locuri de pe teritoriul Munþilor Orãºtiei
romanii au atacat cu trupe tot atât de
numeroase ca la Comãrnicel-Dealul
Negru. Ocazia a venit o datã cu
descoperirea castrului de la Chitid, de

pe Valea Luncanilor (numitã ºi Valea
Boºorodului). Apãrea, iatã, încã un
castru important pe frontul nordic,
dinspre Valea Mureºului, alãturi de cel
de la Orãºtioara de Sus. Aceastã
descoperire anula cu totul teoria
atacului surprizã lansatã de istoricii
clujeni acum mai bine de trei decenii.
Era clar cã romanii au atacat Munþii
Orãºtiei din sud, dovadã fiind castrele
de la Vârful lui Pãtru ºi Jigorul Mare,
situate pe primul aliniament. În al
doilea aliniament, pe frontul sudic, era
concentrarea de trupe de la
Comãrnicel, unde gãsim nu mai puþin
de patru castre.

Pe frontul nordic, romanii au
atacat cu trupele de la Orãºtioara de
Sus ºi Chitid, iar pe frontul vestic,
dinspre Þara Haþegului, au fost masate
trupe importante în cele 4�5 castre
de la Pui. Aceiaºi romani din Valea
Streiului, ale cãror castre au fost
distruse fie de apele râului, fie de
lucrãrile agricole, au urcat spre
Ponorici unde avem pe teren, bine
conturate, patru castre (situate în faþa
fortificaþiei dacice).

Ultima dovadã despre atacul
concentric executat de romani asupra
Munþilor Orãºtiei este valul cu dublu
ºanþ din Poiana Omului. Despre
aceastã fortificaþie dacicã ineditã am
publicat în numãrul precedent din
Dacia Magazin. Fortificaþia este una
atipicã deoarece, spre deosebire de
toate valurile dacice din Munþii
Orãºtiei, are nu un singur ºanþ
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cmyk

îndreptat cãtre duºman, ci douã.
Practic, dacii au excavat pãmântul
dintr-o parte ºi din alta a valului,
sãpând douã ºanþuri. Explicaþia rezidã
în faptul cã la Poiana Omului se
intersecteazã frontul vestic (cel dinspre
Þara Haþegului), cu cel sudic (cu
direcþia de atac dinspre Chitid-
Orãºtioara de Sus). Aici, dacii trebuiau
sã opreascã cele douã coloane romane
care, deplasându-se pe plai, puteau sã
ajungã la Sarmizegetusa Regia.
Fortificaþia a fost ridicatã în grabã.
Acest fapt este dovedit prin neutilizarea
pietrei locale la construcþia valului.

În vara anului 102, frontul sudic,
cel despre care istoricii clujeni afirmau
cã a fost cel mai slab, rezista. Romanii
nu au trecut de Dealul Negru. În
schimb, au fost cucerite fortificaþiile
dacice de la Ponorici precum ºi cetãþile
de la Costeºti ºi Blidaru. Cele douã
coloane (din vest ºi din nord) se
apropiau primejdios de Sarmizegetusa
Regia. În aceste condiþii, dacii au
încercat o ultimã rezistenþã la Poiana

Omului, ridicând în grabã o fortificaþie
în lungime de 950 metri, menitã a
stopa cele douã coloane romane.

Toate aceste fortificaþii nou
descoperite demonstreazã cã romanii
au încercuit Munþii Orãºtiei ºi cã au
atacat Sarmizegetusa Regia atât din
direcþia sudicã, dinspre Comãrnicel,
cât ºi din direcþia vesticã: Pui-Ponorici
ori din direcþia nordicã: Chitid-
Orãºtioara de Sus-Târsa. Teza
�atacului surprizã� întreprins de
generalul maur Lusius Quietus nu mai
are nicio valabilitate istoricã.

2. Fortificaþiile de la
Boºorod-Vâlcele, reutilizate

în secolele 19�20

Scopul acestui articol este acela de
a evidenþia � pentru publicul larg
interesat de istorie ºi de arta militarã �
cã pe frontul nordic se afla cel mai
mare complex de fortificaþii romane
din Munþii Orãºtiei. Tot ce vom
descrie în acest articol poartã semnul

ineditului. Fortificaþiile de la Boºorod-
Vâlcele nu apar semnalate în literatura
de specialitate nici în secolul 19, dar
nici în secolul 20. Nu le-au identificat
nici istoricii unguri, dar nici echipele
lui C. Daicoviciu. Deºi se aflã la doar
2 kilometri N�V de comuna Boºorod
ºi la circa 3 kilometri N�E de satul
Vâlcele, în locul numit de localnici
Rariºte, niciun arheolog nu ºi-a purtat
paºii pe acest deal. Terenul pe care se
aflã fortificaþiile romane aparþine de
drept localnicilor din satul Vâlcele,
fiind chiar la limita dintre comunele
Boºorod ºi Bretea Românã.

Localnicii susþin cã în acest loc,
înainte de colectivizare, erau grãdini
unde locuitorii din satul Vâlcele
cultivau porumb ºi cartofi. Fiind
aproape singura suprafaþã relativ
dreaptã, sãtenii din Vâlcele au profitat
de situaþie ºi au arat terenul. Cei mai
bãtrâni locuitori din Vâlcele afirmã cã
acele grãdini erau închise cu garduri
de spini pentru a opri animalele
sãlbatice sã distrugã culturile. Facem

Castru patrulater  la Boºorod
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toate aceste precizãri pentru a nu se
confunda grãdinile dezafectate de
comuniºti în anii 1950 cu vechile
fortificaþii romane. Urmele terenului
arat se vãd ºi astãzi, deºi actualmente
întreaga suprafaþã este transformatã
în pãºune. Acele urme ale arãturilor
se gãsesc chiar în interiorul castrului
patrulater. O parte din valurile ºi din
ºanþurile antice au fost distruse parþial,
prin nivelare, de aceste lucrãri.

În Munþii Orãºtiei, aceastã situaþie
nu ar fi singura în care taberele romane
vor fi reutilizate de cãtre locuitorii
cãtunelor de munte. De exemplu, în
castrul de Târsa, sãtenii din Luncani
au þinut mai multe decenii la rând una
dintre cele mai vestite nedei din Munþii
Orãºtiei. Tot în acest castru, datoritã
suprafeþei aproape plane pe care este
aºezat, a fost ridicatã biserica satului
iar lângã castru, ºcoala din Târsa. O
situaþie similarã întâlnim ºi în castrul
de la Jigorul Mare sau în cel de la
Vârful lui Pãtru. În ambele castre,
pânã prin 1948 erau þinute nedei unde
se întâlneau ciobanii ºi locuitorii
satelor din împrejurimi. Prin urmare,
faptul cã fortificaþiile romane de la
Boºorod-Vâlcele au fost refolosite ºi
cã pe valurile de pãmânt localnicii au
ridicat garduri de spini ori cã în
interiorul acestora sãtenii au arat nu
ar trebui sã ne surprindã peste mãsurã.

3. Fortificaþiile de la Boºorod-
Vâlcele. Descriere

Încã din momentul identificãrii lor
pe teren � toamna anului 2006, într-o
duminicã ploioasã � am fost surprinºi
de dimensiunea valurilor ºi a ºanþurilor
descoperite aici. A fost nevoie sã
venim în punctul Rariºte de mai multe
ori pentru a mãsura fortificaþiile ºi
pentru a verifica dacã în zonã se mai
aflã alte valuri sau ºanþuri antice. Din
octombrie 2006 ºi pânã acum am
bãtut cu pasul toate dealurile de pe
teritoriul comunei Boºorod ºi
majoritatea dealurilor care aparþin
comunei Bretea Românã.

Nu am mai identificat alte
fortificaþii de acest tip în zonã, dar din

convorbirile cu localnicii am constatat
cã încã este vie în memoria colectivã
amintirea �Drumului lui Traian�. Atât
bãtrânii din Chitid, cât ºi cei din
Vâlcele, Vâlcelele Bune ºi Gânþaga ºtiu
locuri pe care le identificã sub
denumirea de �Drumului lui Traian�.
Cu adevãrat, pe teritoriul acestor sate
trecea, în urmã cu 1900 de ani, drumul
imperial ce lega Ulpia Traiana de Aque,
drum figurat pe mai toate hãrþile antice
pãstrate pânã astãzi.

Înainte de a construi aceste
drumuri ºi oraºe, romanii au luptat pe
viaþã ºi pe moarte cu dacii conduºi de
regele Decebalus. Împotriva celor
afirmate de istorici ca C. Daicoviciu,
H. Daicoviciu ºi I. Glodariu, romanii
nu ºi-au masat principalele trupe pe
frontul sudic, ci pe cel nordic, situat
dinspre Valea Mureºului. Ca lungime,
fortificaþiile din punctul Rariºte au în
total 2811 metri, fiind superioare celor
de la Comãrnicel în ceea ce priveºte
mãrimea. Cele patru castre de la
Comãrnicel însumeazã doar 2730 metri.

Sã vedem, foarte pe scurt, din ce
elemente sunt alcãtuite fortificaþiile de
la Boºorod-Vâlcele. Existã mai întâi
un val de pãmânt cu o înãlþime de circa
50�60 centimetri, lung de 842 metri.
Acest val este lipsit de omniprezentul
ºanþ de apãrare, întrucât este construit
chiar în buza vãii. Dincolo de acesta,
avem panta abruptã a Vãii Luncanilor
iar în direcþia opusã, cea a
fortificaþiilor, terenul este aproape
plan. În atare condiþii, panta dealului
suplineºte ºanþul. Orientarea valului
este în general N�S. Cei 842 metri ai
valului cuprind exact terenul cel mai
uºor accesibil dinspre Valea Luncanilor
cãtre dealul numit Rariºte. În partea
nordicã, acolo unde se terminã valul,
avem o prãpastie iar în partea sudicã,
în capãtul valului, existã un teren
foarte accidentat.

Valul a fost construit pentru a
apãra cele trei fortificaþii romane de
un atac al dacilor din partea esticã,
dinspre cetãþile Blidaru ºi Costeºti. La
vest de acest val de pãmânt, se aflã
trei fortificaþii cu forme diferite. Mai
întâi avem o fortificaþie de formã

patrulaterã ºi apoi alte douã fortificaþii
poligonale. Deºi terenul este relativ
drept în partea esticã a dealului Rariºte,
în partea vesticã dealul este uºor
înclinat cãtre un pârâiaº. Din acest
motiv, valurile de pãmânt ºi ºanþurile
de pe partea vesticã ºi sudicã au fost
afectate în bunã mãsurã de alunecãrile
de teren. În antichitate, probabil cã
fortificaþia patrulaterã avea o formã
regulatã. Astãzi, doar latura sudicã ºi
esticã nu sunt afectate de alunecãrile
de teren. Latura esticã are
dimensiunea de 110 metri iar cea
sudicã de 400 metri. În interiorul
acestei fortificaþii de tip castru s-au
executat lucrãri agricole de cãtre
locuitorii din Vâlcele. Colþurile
fortificaþiei sunt rotunjite ºi sunt foarte
vizibile ca la toate celelalte castre din
Munþii Orãºtiei. Ca ºi la Târsa ori la
Chitid, porþile nu pot fi identificate,
întrucât valul castrului nu prezintã
nicio întrerupere. Probabil era folositã
o poartã din lemn care se rabata peste
ºanþ.

În acest castru de dimensiuni
impresionante se aflã trasate alte douã
ºanþuri paralele cu laturile lãþimii. Ele
nu sunt însoþite de obiºnuitul val. Din
acest motiv nu ºtim dacã respectivele
elemente sunt antice ori ele au fost
executate de localnici în urmã cu
câteva decenii. În cazul în care aceste
ºanþuri sunt antice, localnicii nu au
fãcut decât sã le astupe, aruncând
pãmântul din val înapoi în ºanþ.
Aceasta ar fi explicaþia pentru care
valul lipseºte iar ºanþurile sunt mult
mai mici în comparaþie cu cele
exterioare.

În partea sudicã a acestui castru
se aflã douã fortificaþii de dimensiuni
ceva mai mici ºi de formã poligonalã.
Ambele fortificaþii prezintã acelaºi tip
de val ºi de ºanþ, ca la castrul
învecinat, având acelaºi numãr de
laturi: 7. Singura deosebire marcantã
dintre fortificaþia esticã ºi cea vesticã
este aceea cã ultima a fost afectatã de
alunecãrile de teren. Una dintre laturile
acestei circumvalaþiuni a fost distrusã
total. Ca ºi la castru, ºi aici este vorba
tot de latura vesticã. Lungimea totalã
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a laturilor fortificaþiei estice este de
369 metri iar a celei vestice este de
580 metri. În total, adunând
dimensiunile tuturor fortificaþiilor din
punctul numit Rariºte, obþinem cifra
de 2811 metri.

4. Fortificaþia de la Boºorod-
Vâlcele. Elemente de strategie

Ca loc pentru amplasare, romanii
au ales pentru fortificaþiile de la
Boºorod-Vâlcele unul dintre cele mai
strategice puncte de pe frontul nordic.
Cele trei fortificaþii se aflã pe cumpãna
de ape ce separã Valea Streiului de
Valea Luncanilor. Dinspre nord,
trupele cantonate în aceste castre erau
flancate de soldaþii din castrul de la
Chitid, care se aflã la doar 3,8
kilometri distanþã, pe aceeaºi cumpãnã
de ape. Din direcþia sudicã, trupele de
la Boºorod-Vâlcele nu puteau fi atacate
deoarece între primele povârniºuri
dinspre Urºici (ramura nord-vesticã
a Munþilor ªureanu) ºi dealul Rariºte

existã o vale foarte adâncã.
Cât priveºte direcþia vesticã, ea era

cea din care au venit trupele romane.
Din aceastã zonã veneau în
permanenþã provizii. Acest traseu
trecea pe la Subcetate, apoi pe la Haþeg
ºi se îndrepta cãtre Ulpia Traiana, apoi
spre Tapae ºi, mai departe, cãtre
Tibiscum ºi Drobeta. Direcþia de atac
a trupelor de la Boºorod-Vâlcele era
cea sud-esticã, adicã spre cetãþile de
la Costeºti, Blidaru sau poate chiar
Piatra Roºie. Cetatea de la Costeºti ºi
cea de la Blidaru se aflau dincolo de
Valea Luncanilor iar cetatea de la Piatra
Roºie chiar în capãtul sãu. Valul de
pãmânt lung de 842 metri poate fi zãrit
cu uºurinþã de pe celãlalt versant al
vãii. El avea, pe lângã rolul de a bara
un eventual atac al dacilor de peste
vale, ºi o funcþie psihologicã majorã.
Fiind ridicat în scurt timp, valul spunea
implicit ceva dacilor despre uriaºul
potenþial constructiv al armatei roma-
ne, constituind un factor de descurajare.

Întrucât nu gãsim urmele altor
castre de mãrime ºi de formã

asemãnãtoare în munþii din sud, noi
considerãm cã la Boºorod-Vâlcele era
comandamentul trupelor de pe frontul
nordic. Frontul de atac spre cetãþile
dacice fiind foarte scurt, nu mai era
nevoie ca romanii sã-ºi ridice alte
castre. Situate la doar 8,7 kilometri
faþã de cetatea de la Piatra Roºie, la
circa 4 kilometri în linie dreaptã faþã
de cetatea de la Costeºti ºi la circa
5,5 kilometri faþã de cetatea Blidaru,
trupele de la Boºorod-Vâlcele au putut
ataca oricare din aceste cetãþi
importante ale dacilor. În timp ce
soldaþii cantonaþi la Chitid au înaintat
spre Sarmizegetusa � dovadã fiind
castrul de dimensiuni asemãnãtoare de
la Târsa � romanii ºi auxiliarii de la
Boºorod-Vâlcele rãmân, probabil, pe
loc asigurând apãrarea pe flancuri sau,
dimpotrivã, înainteazã ºi ei pânã la Sub
Cununi, în inima Munþilor Orãºtiei.

Deoarece la Sub Cununi nu am
descoperit niciun castru pânã acum,
din pãcate nu putem susþine cu tãrie
aceastã ultimã ipotezã. Tot ce s-a
descoperit acolo au fost doar douã

Val de pãmânt exterior castrelor, orientat spre cetãþile Costeºti ºi Blidaru
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altare ridicate de guvernatorii Daciei
în cinstea unor victorii repurtate
contra dacilor liberi, un tezaur
monetar roman ºi mai multe cãrãmizi.
Nici urmã de castru roman la Sub
Cununi, deºi istoricii postuleazã, fãrã
dovezi pertinente, cã acolo ar fi anticul
Ranisstorum (tabãra în care Traian ar
fi arãtat armatei sale capul tãiat al lui
Decebelus).

5. Importanþa frontului nordic

Prin frontul nordic înþelegem
amplasamentul trupelor romane din
partea nordicã a Munþilor Orãºtiei,
trupe care au atacat în direcþia sudicã.
În urma ultimelor descoperiri ale
castrului de la Chitid ºi ale castrelor
de la Boºorod-Vâlcele, reiese cu
prisosinþã cã majoritatea trupelor
romane de atac au fost cantonate în
nordul Munþilor Orãºtiei ºi nu în sudul
lor, aºa cum credea C. Daicoviciu ºi
discipolii sãi.

Însumând dimensiunile castrelor
de la Orãºtioara de Sus, Chitid ºi

Boºorod-Vâlcele, vom avea în faþã
importanþa pe care au acordat-o
romanii acestui front. Dimensiunile
castrului de la Orãºtioara de Sus
(astãzi distrus în totalitate de apele
râului Orãºtie), mãsurate în anul 1844,
erau de 350 x 133 metri. Castrul de la
Chitid are ºi el o mãrime asemãnãtoare:
350 x 90 metri iar complexul de
fortificaþii de la Boºorod-Vâlcele are
2811 metri. În total, pe frontul nordic,
romanii au construit valuri ºi ºanþuri
lungi de 4657 metri.

Altitudinea medie la care se gãsesc
toate aceste fortificaþii este de 360
metri. La aceastã altitudine se putea
ierna. Este cât se poate de plauzibil cã
romanii au iernat în 101�102 la
Orãºtioara de Sus, Chitid ºi Boºorod-
Vâlcele în scopul de a bara accesul
dacilor din Munþii Orãºtiei spre
Câmpia Mureºului pentru a se
aproviziona.

Frontul sudic, cel dinspre Valea
Jiului, în punctul de concentrare de
trupe de la Comãrnicel, unde s-au
întâlnit toate trupele de pe acest front,

are doar 2730 metri de fortificaþii.
Altitudinea medie la care sunt
amplasate castrele de la Comãrnicel
este de 1840 metri. Este mai mult
decât evident cã atacul din aceastã
direcþie putea fi purtat cel mult în lunile
iulie ºi august.

Romanii, în schimb, au acordat un
interes foarte mare frontului vestic,
direcþiei de atac care pornea din Þara
Haþegului. Trupele romane, dupã ce
au urcat de la Pui pe principalele
plaiuri, au ajuns în faþa celei mai mari
fortificaþii dacice din Munþii Orãºtiei.
În faþa zidurilor de piatrã de la
Ponorici, romanii au ridicat douã
castre patrulatere, foarte vizibile ºi
astãzi. Unul are dimensiunile de 400 x
330 metri iar celãlalt de 580 x 450
metri. Primul castru se aflã pe Colina
Cornãþel iar al doilea pe Dealul
Mãguliciului. În apropierea acestui din
urmã castru sunt douã fortificaþii
poligonale cu circumferinþa de 850
metri ºi 350 metri, amplasate pe Dealul
Robului, respectiv pe Dealul Feþei.
Altitudinea medie a fortificaþiilor

Vedere generalã: 1 -castrul poligonal de est; 2 -castrul patrulater; 3- val de pãmânt
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Scenã de pe columnã reprezentând atacul dacilor asupra unui castru roman, moment al declanºãrii celui de-al
doilea rãzboi. 1- val de apãrare romanamplasat în faþa unui castru 2- laterala unui castru roman

romane din faþa zidului dacic de la
Ponorici este de 967 metri. Acest front
de atac putea fi utilizat de primãvara
pânã toamna. Este puþin probabil ca
romanii sã fi iernat în aceste castre,
atât din cauza altitudinii, cât ºi datoritã
lipsei de apã potabilã. Însumând
lungimea zidurilor de piatrã ale
castrelor romane din faþa Ponoriciului
rezultã cifra de 4720 metri.

Devine acum din ce în ce mai clar
cã romanii au ridicat pe toate cele trei
fronturi din Munþii Orãºtiei castre
asemãnãtoare ca formã. Pe frontul
sudic, la Comãrnicel, avem trei castre
patrulatere ºi unul poligonal. Pe frontul
vestic existã douã castre patrulatere,
însã ridicate din piatrã, ºi douã alte
castre poligonale, iar pe frontul nordic
existã în momentul de faþã, evidenþiate
graþie descoperirilor din anii 2005-
2006, nu mai puþin de trei castre
patrulatere ºi douã poligonale. La
Comãrnicel, fortificaþia poligonalã,
cea mai apropiatã de Dealul Negru,
are 8 laturi, iar la Boºorod-Vâlcele,

cele douã fortificaþii poligonale, au
fiecare câte 7 laturi.

În urma tuturor acestor noi
descoperiri ºi a reevaluãrii situaþiei de
la faþa locului, reiese cât se poate de
clar cã armata romanã a avut efective
egale pe frontul de nord ºi pe cel de
vest ºi mult mai puþine pe frontul sudic.

Pe toate cele trei fronturi, armata
romanã a avut, alãturi de legionari, ºi
trupe auxiliare. Singura explicaþie a
prezenþei celor cinci circumvalaþiuni
de pe cele trei fronturi este legatã de
trupele auxiliare. În vreme ce legionarii
erau cantonaþi în cele opt castre
patrulatere de la Comãrnicel (3),
Ponorici (2), Orãºtioara de Sus (1),
Chitid, (1), Boºorod-Vâlcele (1),
trupele auxiliare formate din cãlãreþi,
prãºtiaºi, suliþaºi, etc., erau cantonate
în cinci fortificaþii de formã poligonalã.
Pânã în momentul de faþã existã douã
asemenea fortificaþii la Ponorici, alte
douã la Boºorod-Vâlcele ºi o singurã
asemenea circumvalaþiune, cea mai
mare dintre toate, la Comãrnicel.

6. Fortificaþiile de la Boºorod-
Vâlcele ºi începutul celui de-al
doilea rãzboi daco-roman

Singurele informaþii despre
rãzboaiele dintre daci ºi romani,
purtate mai ales pe teritoriul Munþilor
Orãºtiei, le avem din �Istoria romanã�
a lui Dio Cassius ºi din scenele
Columnei de la Roma. În cazul
fortificaþiilor de la Boºorod-Vâlcele,
descoperirile de pe teren se coreleazã
cu datele din cartea lui Dio Cassius ºi
cu cele de pe Columnã.

Mai întâi este de precizat cã
singura tabãrã romanã din Munþii
Orãºtiei unde invadatorii ridicã valuri
de pãmânt situate în faþa castrului
patrulater este cea de la Boºorod-
Vâlcele. Pe Columnã, în scena 94, este
prezentatã o tabãrã romanã aidoma
celei de la Boºorod-Vâlcele unde, în
faþa castrelor, avem valuri de apãrare.
Cu un atac al dacilor asupra castrelor
romane, strãjuite de valuri de pãmânt,
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începe de fapt cel de-al doilea rãzboi
cu romanii, potrivit scenelor de pe
Columnã.

Pe cine atacã, de fapt, dacii lui
Decebalus? Lãmuriri la aceastã
întrebare � pe lângã cele extrase din
scenele Columnei � ni le oferã chiar
Dio Cassius. Acesta spune cã, dupã
pacea din 102, romanii au lãsat trupe
în þinutul dacilor, trupe comandate
chiar de generalul Longinus. Traian
�...dupã ce a lãsat o legiune la
Sarmizegetusa, dupã ce presarã
garnizoane în tot þinutul, se întoarce
în Italia� (Istoria romanã, 68, 9).
Legiunea lãsatã de Traian în Munþii
Orãºtiei ºi în împrejurimi era
comandatã de Longinus, cãci numai
aºa se poate explica urmãtorul
fragment: �Longinus care comanda o
legiune romanã, adversar de temut în
luptã pentru Decebal, a acceptat,
invitat fiind, sã vinã la o întrevedere
cu Decebal� (Istoria romanã, 68, 12).
Este evident cã legiunea lui Longinus
nu rezida la Sarmizegetusa Regia, ci
pe locul viitoarei Ulpiei Traiana
Sarmizegetusa, cãci numai aºa poate
fi înþeleasã invitaþia lui Decebalus
pentru a se întâlni cu generalul roman.
Romanii nu puteau cantona o legiune
la Sarmizegetusa Regia ºi apoi
Decebalus nu putea unelti în
continuare cu armata romanã situatã
chiar în Capitalã.

În aceste condiþii, este cât se poate
de plauzibil cã Longinus era situat cu
legiunea sa în castrul care va deveni
fundamentul Ulpiei Traiana, iar
Decebalus a rãmas la Sarmizegetusa.
Al doilea rãzboi dintre daci ºi romani
începe cu prinderea lui Longinus ºi
cu atacul dacic asupra trupelor lãsate
de romani �în tot þinutul�.

Pe Columna de la Roma, în scena
93, Decebalus este înfãþiºat cum
pregãteºte atacul, iar în scena
urmãtoare are loc o ofensivã asupra
unui castru. În scena 94 este redat un
nou atac asupra unor castre întãrite
suplimentar cu ziduri (valuri)
amplasate chiar în faþa castrelor
patrulatere. Dintre toate taberele
romane din Munþii Orãºtiei, singura
în care se putea ierna ºi unde existau
acele valuri de pãmânt frontale era cea

de la Boºorod-Vâlcele. Mai mult ca
sigur cã, dupã ce Longinus a fost
momit ºi apoi capturat, Decebalus a
pornit un atac nãvalnic asupra tuturor
romanilor care înconjurau Munþii
Orãºtiei. Atât ca dimensiuni � 2811
metri � cât ºi ca altitudine medie �
360 metri -, tabãra romanã de la
Boºorod-Vâlcele era principalul punct
de supraveghere al dacilor din Munþii
Orãºtiei. Este mai mult ca sigur cã
principalul atac al dacilor din
primãvara anului 105 s-a îndreptat
asupra acestei tabere.

7. Fortificaþia de la Boºorod-
Vãlcele. Posibilul Ranisstorum?

Pânã în momentul de faþã nu a
putut fi identificat castrul în care
Traian a arãtat capul lui Decebalus
armatei sale. Scena 147, unde are loc
acest fapt abominabil, înfãþiºeazã un
castru impresionant. La Sub Cununi,
de unde apar cele douã altare romane
care celebreazã victoriile
guvernatorilor romani contra dacilor
liberi, nu apare niciun castru roman.
În cazul în care Traian prezenta capul
lui Decebalus trupelor sale la Sub
Cununi, aºa cum presupun istoricii
clujeni, în acest loc trebuia sã se
gãseascã un castru vizibil pe teren,
castru care, de fapt, nu existã.
Concluzia indiscutabilã este cã Sub
Cununi nu poate fi Ranisstorum.

Luând spre analizã atât punctul de
vedere al dimensiunilor taberei, cât ºi
altitudinea, reiese cã cea mai mare
tabãrã romanã de pe teritoriul Munþilor
Orãºtiei, dar ºi din Þara Haþegului, este
cea de la Boºorod-Vâlcele. Cei 2811
metri lungime ai ºanþurilor ºi valurilor
de aici depãºesc în mãrime laturile
castrelor de la Comãrnicel: 2732
metri. În plus, la Comãrnicel nu putea
fi o tabãrã permanentã din cauza
altitudinii de 1840 metri (media
altitudinilor celor patru fortificaþii) la
care sunt situate castrele de aici. Nici
pe dealurile din faþa Ponoriciului
concentrarea de trupe romane nu era
atât de compactã ca cea de la
Boºorod-Vâlcele. Acolo castrele sunt
la o distanþã medie de 1,5 kilometri
unele de altele.

Singurul loc unde castrele sunt
unul lângã altul ºi unde altitudinea nu
creeazã probleme deosebite trupelor
este Boºorod-Vâlcele. În plus aici, în
cazul unei victorii importante, cum a
fost cea a capturãrii lui Decebalus,
puteau fi aduse trupe atât de pe frontul
de nord, cât ºi de pe frontul de vest.
Sperãm ca, în urmãtorii ani, cercetãri
arheologice serioase dedicate acestor
fortificaþii sã aducã mult mai multe
dovezi în favoarea sau în defavoarea
celor afirmate de noi în acest articol.
Este de menþionat cã arheologii nu au
efectuat sãpãturi pânã acum decât în
interiorul castrului de la Orãºtioara de
Sus, în cel de la Vârful lui Pãtru
(câteva secþiuni) ºi în cel de la Târsa
(câteva secþiuni). Au rãmas
necercetate castrele de la Jigorul Mare
(un castru), Comãrnicel (patru
castre), Ponorici (patru castre înainte
de Ponorici ºi unul situat dupã
fortificaþia dacicã, spre Poiana
Omului), Pui (patru sau cinci castre).
În ritmul în care se efectueazã aceste
cercetãri arheologice în Munþii
Orãºtiei, zona nu va fi studiatã
complet nici în anul 2500!!!

8. Fortificaþii asemãnãtoare
în Gallia

În �Comentariile� sale la rãzboiul
cu gallii, Caesar descrie fortificaþii
foarte asemãnãtoare cu cele de la
Boºorod-Vâlcele atât în ceea ce
priveºte amplasamentul, cât ºi forma:
�Cu toate cã dorea sã dea lupta,
Caesar, surprins de mulþimea atât de
mare a duºmanilor, de care îi despãrþea
o vale mai mult adâncã decât largã,
îºi aºeazã tabãra în faþa taberei
duºmane. Porunceºte sã se întãreascã
tabãra cu un val înalt de 12 picioare
(3,5 metri) ºi sã se ridice peste el un
mic parapet pe mãsura înãlþimii valului;
porunceºte de asemenea sã se sape
douã valuri având fiecare o lãþime de
15 picioare (4,4 metri) ºi cu pereþii
verticali, sã se ridice mai multe turnuri
cu trei etaje, care sã fie legate între
ele prin poduri de scânduri�
(Comentarii, 8, 9).
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