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EDITORIAL

de Vladimir BRILINSKY

Onoarea blazonului

Când pe piaþa istoriei au apã
rut brãþãrile de aur ale daci
lor, mulþi cercetãtori ºi

chiar politicieni, luaþi prin surprindere
de ineditul situaþiei, au dat nãvalã în faþa
microfoanelor pentru a fi primii care
sã declare ceva legat de originea sau,
dupã caz, de apartenenþa acestora la o
culturã sau alta. O bunã parte a presei
a acreditat chiar ideea falsului, susþi-
nutã fiind de declaraþiile unui istoric,
de altfel contestat, fost secretar de
partid rãspopit, care a lansat pe piaþã
idei de-a dreptul elucubraþioniste. De
atunci, în lumea arheologicã româneas-
cã, mãcinatã ºi divizatã de orgolii ºi
interese meschine, s-au rupt ºi s-au
creat alianþe care altãdatã pãreau im-
posibile. În acest peisaj al rãzboiului
rece din arheologie, o manifestare de
excepþie vine sã punã punct, sã poto-
leascã lucrurile ºi sã le aducã pe fãga-
ºul normalitãþii.

Muzeul Naþional de Istorie a orga-
nizat o conferinþã susþinutã de doam-
na Barbara Deppert Lippitz, expertul
german care a analizat brãþãrile daci-
ce. Recunoscutã ca o somitate în ma-
terie, cu un cuvânt care cântãreºte greu
în lumea expertizãrii obiectelor de pa-
trimoniu, distinsa invitatã ºi-a prezen-
tat concluziile în urma analizãrii celor
cinci brãþãri spiralice din aur. Dincolo
de demonstraþiile impecabile care cer-
tificã autenticitatea brãþãrilor, dincolo
de profesionalismul doamnei Barbarei
Deppert, practic imposibil de contestat,
deosebit de importante ºi interesante
în acelaºi timp au fost discuþiile care
au încheiat aceastã conferinþã. Mode-
rate cu onestitate, cu diplomaþie, dar ºi

cu o uºoarã ºi finã tentã ironicã de cã-
tre directorul instituþiei, dr. Criºan Mu-
ºeþeanu, discuþiile au relevat un fapt,
în esenþã deosebit de important, ºi anu-
me unitatea de pãreri a lumii ºtiinþifice
prezente în ceea ce priveºte autentici-
tatea brãþãrilor dacice. Desigur cã au
existat ºi câteva pãreri diferite, expri-
mate în cel mai elegant mod, dar aces-
tea au þinut exclusiv de detaliile legate
de modul de confecþionare ºi de între-
buinþare a lor, în niciun caz de autenti-
citate.

Rezultatele conferinþei sunt un im-
portant pas înainte spre completarea
istoriei dacilor cu un capitol ce fusese
neglijat pânã acum.

Este meritul Muzeului Naþional de
Istorie de a fi sprijinit acest demers al
celor care se bat de ani buni pentru
scoaterea la luminã a adevãrului.

Poate pãrea paradoxal cã, la numai
câteva luni de la o criticã, ce-i drept
cam asprã, adusã muzeului bucureº-
tean, venim astãzi în aceeaºi revistã sã

elogiem o activitate remarcabilã, a ace-
leiaºi instituþii ºi a directorului ei. Ne-
am exprimat atunci revolta legatã de
acea defilare romano-ungureascã de pe
Calea Victoriei, defilare care nu avea
nimic de a face cu adevãrata istorie a
românilor.

Venim astãzi sã mulþumim domnu-
lui director Criºan Muºeþeanu pentru
organizarea unei manifestãri de excepþie
menitã a face luminã în istorie. Fãrã a
regreta criticile aduse atunci, fãrã a
exagera laudele de acum, subliniem un
principiu pe care, de la înfiinþarea re-
vistei �Dacia Magazin�, îl cultivãm cu
sfinþenie ºi cu credinþa cã orice demers
jurnalistic trebuie sã-l conþinã: �Noi ju-
decãm fapte, ºi nu oameni�.

Încununare a eforturilor revistei
noastre de a aduce luminã ºi adevãr în
istoria dacilor, gãzduim cu onoare ºi
realã mândrie, în acest numãr, inter-
viul cu distinsa doamnã Barbara Dep-
pert Lippitz.

Dr. Criºan Muºeþeanu prezidând o manifestare de excepþie
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Civilizaþii antice
ale Europei temperate

Dr. Iosif Vasile FERENCZ

Argument

CELÞII (X)

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 doar 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 civili-
zaþiile contemporane cu care dacii au
intrat în contact în mai multe rânduri.
Aºa cum reiese ºi din titlul acestui
material, este vorba despre celþi.

Marea Expediþie
Aºa cum menþionam în intervenþia

anterioarã, în primãvara anului 280
î.Chr., avea sã se producã marea
invazie sau marea expediþie. Cele trei
coloane care s-au pus în miºcare erau
conduse de un ºef celt, pe nume
Bolgios, o a doua � care era ºi cea
mai puternicã ºi mai numeroasã � îi
avea în frunte pe Brennos ºi
Acichorios, iar a treia pe Keretrios.

Rãzboinicii care au format cele trei
coloane proveneau mai ales din
Bazinul Carpatic, însã nu lipseau nici
rãzboinici din Boemia ºi, poate, chiar
din vestul Europei. Luptãtorii erau
însoþiþi de familiile lor, fapt ce
dovedeºte cã cel puþin o parte dintre
expediþionari îºi pãrãsiserã sãlaºurile
pãrinteºti pentru a cãuta o nouã patrie,
aºa cum procedaserã ºi cei de la
începutul migraþiilor istorice.
Derularea ulterioarã a evenimentelor
avea sã demonstreze acest lucru. În
acelaºi timp, unii dintre participanþii
la invazie s-au angajat în aceastã
aventurã doar din dorinþa de a dobândi

prãzi bogate ºi a se acoperi de glorie.
Corpul expediþionar condus de Bolgios
pare sã fi fost animat doar de aceste
deziderate.

Începutul
Celþii lui Bolgios, constituind un

grup mai mobil, au fost primii care au
dat o loviturã hotãrâtoare. Înaintând

Ruinele sanctuarului de la Delphi, imagine preluatã din volumul The
Celts, Rizzoli, New York, 1991.

pe culoarul Moravei ºi al Vardarului,
ei s-au îndreptat împotriva
Macedoniei unde, de puþin timp,
domnea Ptolemaios Keraunos, cel
care îl asasinase pe Seleucos. La
începutul anului 279 î.Chr., celþii au
obþinut o mare victorie. Însuºi
Ptolemaios, rãnit în luptã ºi capturat,
a fost ulterior decapitat.
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Bazinul Carpatic s-a extins. Acum îºi
încep evoluþia aºezãrile ºi necropolele
celtice din zona de nord a Câmpiei
Tisei, cele din sud-vestul Slovaciei ºi
dintr-o anumitã parte a Ucrainei
Transcarpatice.

Scindarea unor
contingente

Atacul asupra Macedoniei nu a
reprezentat decât începutul
campaniei. Trupele lui Brennos ºi
Acichorios au înaintat, la început, pânã
în þinuturile Dardaniei ºi Peoniei
(situate în sudul Serbiei actuale, în
zona izvoarelor Moravei balcanice). În
acele locuri au avut loc o serie de
neînþelegeri între diverse grupuri ºi
conducãtori. Ca urmare, o parte dintre
rãzboinici, conduºi de doi �regiºori�
� Leonnorios ºi Lutarios �, s-au
despãrþit de grosul trupelor ºi au pornit
spre rãsãrit. Ei vor ajunge pânã în Asia

Micã ºi vor fi cunoscuþi sub numele
de �galati�. Destinul lor va constitui
subiectul unei alt episod al acestui
material.

Ofensiva
Uriaºa coloanã expediþionarã care,

dupã unii autori antici, numãra
170.000 de persoane ºi-a continuat
înaintarea spre Grecia. Primul obstacol
serios în calea invadatorilor a fost
întâlnit la Termopile. Coaliþia greacã,
condusã de atenieni, a rezistat la
primul asalt, însã a trimis un puternic
detaºament sã jefuiascã regiunile Etoliei
silind pe combatanþii greci originari
din zonele respective sã pãrãseascã
tabãra aliatã de la Termopile ºi sã îºi
apere cãminele. De asemenea, Brennos
ºi-a condus rãzboinicii pe cãrãri oco-
lite, luând prin surprindere defensiva
greacã, obligând-o sã se retragã.

Brennos nu s-a oprit însã, aici.

Acest act a îngrozit lumea greacã,
iar victoria celþilor a întãrit moralul
contingentelor aflate pe drum. Cu toate
cã au obþinut un succes rãsunãtor,
rãzboinicii conduºi de Bolgios nu au
fructificat victoria. Surprinzãtor, ei s-
au întors în patrie. Retragerea spre
teritoriul din care porniserã la luptã
este documentatã prin apariþia unor noi
aºezãri în Câmpia Tisei ºi în
Transilvania, precum ºi de organizarea
unor noi necropole, cum este cea de
la Ciumeºti (jud. Satu Mare), dezvelitã
prin sãpãturi arheologice. În paralel,
în cadrul unor necropole care
funcþionau deja, au apãrut noi
înmormântãri, cu caracteristici diferite
faþã de precedentele. Acest lucru a
putut fi observat cu destulã claritate
cu prilejul cercetãrii cimitirului de la
Piºcolt (jud. Satu Mare).

În sfârºit, datoritã frãmântãrilor ºi
agitaþiei generate de aceste miºcãri de
populaþie, aria locuitã de celþi în

Statuia unui gal murind, imagine preluatã din volumul: Peter Wilcox ºi Angus McBride, Rome�s enemies 2
Gallic and British Celts, Londra 1995.
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Lãsându-l în spate pe Acichorios cu
o parte din trupe, el a pornit spre
sanctuarul lui Apollo de la Delphi, deºi
iarna se apropia cu repeziciune.
Apãrarea oracolului a fost asiguratã
de etolieni care, în cele din urmã, au
reuºit sã-i învingã pe celþi.

Tradiþiile
Tradiþia istoricã reconstruitã

ulterior, la fel ca în cazul cuceririi
Romei, a pus înfrângerea celþilor pe
seama mâniei zeului care a abãtut
asupra barbarilor cutremure, fulgere
ºi trãsnete, ba chiar ºi muntele Parnas
s-a prãvãlit asupra lor. Potrivit altei
tradiþii, sanctuarul a fost jefuit iar
imensele bogãþii au fost duse de o

parte dintre tectosagi pânã la Tolossa
(astãzi Toulouse, în Franþa). Aurul
tectosagilor (care, în realitate,
provenea din locurile de cult ºi din
lacurile sacre ale celþilor din Gallia) a
cãzut mai târziu în mâinile romanilor.
Consulul Q. Servillius Caepio a jefuit
aurum Tolossanum în anul 106 î.Chr.,
fapt care i-a adus, la Roma, o asprã
condamnare. Se spune cã acesta nu a
reuºit sã se bucure de averea
dobânditã în acest mod, aurul
tectosagilor fiind blestemat datoritã
originii sale.

Realitatea istoricã
În realitate însã, celþii lui Brennos

au fost respinºi, însuºi conducãtorul

lor fiind rãnit. Refugiat apoi spre
Heracleea, unde îl aºteptau trupele
rãmase cu Acichorios, Brennos s-a
sinucis �de teamã ºi de ruºine faþã de
concetãþenii sãi; cãci era vinovat de
nenorocirile survenite celþilor în
Grecia� (Pausanias, X, 23, 8).
Respingerea atacului celþilor a fost
ulterior comemoratã prin instituirea,
la Delphi, a unei sãrbãtori anuale
(Soteria), ca ºi printr-o serie de
monumente publice.

Deºi înfrântã, marea expediþie a
avut urmãri care vor fi resimþite mult
timp atât în cadrul societãþii celtice din
rãsãritul Europei, cât ºi în cadrul celei
greceºti. Despre acestea însã, vom
mai vorbi în numerele care vor urma.

Luptãtori celþi din timpul marii expediþii, imagine preluatã din volumul: Peter  Wilcox ºi Angus McBride,
Rome�s enemies 2 Gallic and British Celts, Londra 1995.
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Cetatea ascunsã a dacilor
Dan OLTEAN

Vladimir BRILINSKY

Cronologia
descoperirii

Continuãm publicarea, în acest
numãr al revistei �Dacia Magazin�,
a unei alte descoperiri remarcabile
efectuate în perimetrul Munþilor
Orãºtiei. Identificarea a douã plinte
ale unui sanctuar dacic la Ohaba
Ponor, pe care le publicãm acum, se
înscrie în seria descoperirilor din
ultimii ani pe care am avut putinþa
sã le facem.

În anul 2005 am descoperit, pe
Curmãtura ªureanului, douã ziduri de
piatrã (necunoscute literaturii de
specialitate pânã la acea datã), ce
aveau menirea sã bareze accesul
trupelor romane din castrul de la
Vârful lui Pãtru cãtre Sarmizegetusa
Regia. În acelaºi an, am identificat
valurile ºi ºanþurile de pe Dealul
Negru, folosite ºi ele cu scopul de a
opri înaintarea romanilor din cele trei
castre de pe Comãrnicel cãtre
capitala regilor daci. Ambele
fortificaþii dacice (necunoscute pânã
atunci) se aflã în sudul
Sarmizegetusei. Existenþa lor pe
frontul sudic invalida aºa-numita
teorie a �atacului-surprizã� emisã de
I. Glodariu în urmã cu trei decenii.

Cu siguranþã cã pe frontul sudic
existã ºi alte elemente de fortificare
pe care dacii le-au utilizat pentru a
opri ºarja trupelor romane. Ele
urmeazã sã fie descoperite, în
urmãtoarea perioadã, prin
periegheze atente pe care le vom
efectua în aceastã zonã.

A urmat apoi o descoperire

efectuatã chiar în inima Munþilor
Orãºtiei. Ne aflãm, de aceastã datã,
pe frontul estic. Dacii au barat
înaintarea trupelor romane dinspre
viitoarea Ulpia Traiana printr-o
succesiune de fortificaþii. Ultima din
acest ºir de fortificaþii am descoperit-
o în Poiana Omului. Este vorba de
un val de pãmânt situat între douã
ºanþuri de apãrare. Valul de la Poiana
Omului taie, în lãþime, aceastã
poianã, fiind situat exact pe cumpãna
de ape.

În anul 2006 am pus în evidenþã,
iarãºi pentru prima datã, un castru
patrulater, la Chitid, ºi un ansamblu

de fortificaþii pe dealul dintre
Boºorod ºi Vâlcele. Castrul de la
Chitid, cele trei castre neregulate,
precum ºi valul cu ºanþ de la
Boºorod-Vâlcele, toate trei
demonstreazã cã romanii au
încercuit Munþii Orãºtiei tãind orice
legãturã a dacilor din munþi cu cei
de pe Valea Mureºului.

Logica descoperirii tuturor
acestor ziduri, valuri ºi ºanþuri (ori
castre) a fost simplã. Ea se bazeazã
pe urmãtoarele inferenþe:

a) romanii ºi-au ridicat castre în
Munþii Orãºtiei doar atunci când au
întâmpinat o rezistenþã îndârjitã a

O plintã cu semne de întrebare
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dacilor;
b) romanii au înconjurat Munþii

Orãºtiei, prin urmare în punctele
principale de intrare în munþi trebuiau
sã se afle castre. Prima inferenþã a
avut ca rezultat descoperirile de la
ªureanu ºi Dealul Negru, iar a doua
a condus la identificarea castrelor de
la Chitid ºi Boºorod-Vâlcele.

Logica descoperirii
plintelor de la
Ohaba Ponor

Raþionamentul descoperirii celor
douã plinte (pe care le vom descrie
ulterior) este diferit de cel care a
funcþionat pentru identificarea
zidurilor dacice ori a castrelor
romane. Am urmãrit un raþionament
de tipul ipotetico-deductiv, de genul:
dacã pe toate vãile principale ale
Munþilor Orãºtiei (Munþilor ªureanu)
existã cetãþi dacice, atunci ºi pe Valea
Streiului trebuie sã existe o astfel de
cetate. Singura vale importantã din
Munþii Orãºtiei unde nu a fost
descoperitã o cetate dacicã este
Valea Streiului. Existã o cetate
dacicã cu ziduri de piatrã executate
în opus quadratum la Cãpâlna, pe
Valea Sebeºului; o altã cetate dacicã,
ridicatã doar cu valuri ºi cu ºanþuri,
se aflã pe Valea Cugirului; urmeazã
apoi o cetate asemãnãtoare pe Valea
Cucuiºului-Sibiºelului, pe înãlþimea
Golu de la Cucuiº.

Urmãtoarea vale cãtre vest este
Apa Oraºului sau a Grãdiºtii, unde
se gãsesc cetãþile de la Costeºti,
Blidaru iar, în capãtul vãii, este
amplasatã Sarmizegetusa Regia. ªi,
mai la vest, se aflã Valea
Boºorodului. Aici se gãseºte una
dintre cele mai falnice cetãþi dacice
din Munþii Orãºtiei: Piatra Roºie. În
sudul Munþilor Orãºtiei, continuând
descrierea acestor vãi cu cetãþi,
avem cetatea de la Bãniþa,
monument istoric înscris în lista

UNESCO. Deºi ea, astãzi, este într-
o stare jalnicã din toate punctele de
vedere (nu este nici mãcar
semnalizatã în vreun fel ºi e nãpãditã
de vegetaþie), în antichitate aceastã
cetate era una dintre cetãþile regale.
Aflatã în capãtul nordic al Vãii Jiului,
cetatea de la Bãniþa strãjuia
trecãtoarea peste munþi spre Oltenia.

Punând în aplicare acest
raþionament ipotetico-deductiv, am
plecat în cãutarea unei posibile cetãþi
dacice pe Valea Streiului. Deºi
perieghezele noastre nu s-au
desfãºurat decât pe circa 25% dintre
toate înãlþimile care strãjuiesc
aceastã vale, în zona Ohaba Ponor
rezultatele au fost dintre cele mai
fructuoase. În luna aprilie a acestui
an, dupã o drumeþie epuizantã în care
am bãtut cu pasul toate înãlþimile din
partea de sud-vest a satului Ohaba
Ponor, coborând spre peºtera ªura
Micã (numitã în literatura speologicã
ºi peºtera lui Cocolbea), la câteva
sute de metri în aval de acesta, în
stânga drumului, am identificat douã
plinte provenind de la un sanctuar
dacic.

Plintele de la
Ohaba

Cele douã plinte au fost scoase
de sub pãmânt de un excavator, în
luna martie, cu ocazia efectuãrii unor
lucrãri de regularizare a cursului de
apã ce se aflã în aval de peºtera ªura
Micã. Una dintre plinte era la
suprafaþa pãmântului, drept pentru
care am putut-o mãsura ºi
fotografia. Cealaltã plintã era parþial
acoperitã de mâl, de rãdãcini ºi de
alte pietre mai mici scoase de
excavator din albia râului. Am revenit
în duminica urmãtoare la faþa locului,
cu forþe sporite, pentru a vedea ce
s-a întâmplat cu plintele. În decurs
de o sãptãmânã, excavatorul ºi-a
continuat sãpãturile ºi a acoperit total
plinta care era deja parþial sub

pãmânt. Cealaltã piesã se afla la
locul iniþial.

Am luat decizia sã mutãm plinta
neacoperitã, la un loc sigur, pentru a
o salva ºi am anunþat imediat
autoritãþile responsabile despre
aceastã descoperire. Ca urmare a
existenþei unor vestigii dacice la
Ohaba Ponor, instituþiile abilitate ar
trebui sã stopeze lucrãrile
hidrografice ºi sã iniþieze sãpãturi
arheologice de salvare pentru a fi
extrasã ºi cea de a doua plintã de
sub pãmânt ºi, mai ales, pentru a se
verifica dacã sanctuarul dacic se aflã
în acest loc sau dacã plintele au
cãzut, de undeva, de pe terasele
învecinate. Plinta salvatã de noi ºi
pusã la adãpost are diametrul de 65
centimetri ºi înãlþimea de 40
centimetri, având aproximativ
aceleaºi dimensiuni ca ºi plintele
sanctuarelor de la Costeºti. Cât
priveºte calcarul din care a fost
cioplitã plinta, acesta nu este unul
local. În lipsa unei expertize
petrografice, nu putem ºti cu
certitudine de unde provine acest
calcar ºi care a fost efortul dacilor
pentru a transporta aceste piese.

Spre deosebire de tamburii de
calcar ale tuturor sanctuarelor
descoperite pânã acum în Munþii
Orãºtiei, aceste plinte de la Ohaba
Ponor sunt într-o stare de conservare
foarte bunã. Acest fapt ne conduce
cãtre o concluzie sigurã: plintele de
la Ohaba Ponor au stat mult timp
acoperite de pãmânt, departe de apã.
Tamburii sanctuarului de la Ohaba
Ponor nu au cãzut pradã vreunui
incendiu, nu au fost sparþi de romani
ºi nici nu au fost supuºi factorilor
nocivi de mediu. În ipoteza cã plintele
au cãzut de pe terasele superioare,
neavând pe suprafaþa lor urme
evidente de ciobire, de lovire cu alte
pietre, locul de provenienþã trebuie
sã fie foarte apropiat de cel în care
au fost gãsite.

Atât ipoteza existenþei
sanctuarului în locul de unde provin
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cmyk

plintele, cât ºi ipoteza existenþei
sanctuarului în amonte trebuie
verificate prin cercetãri arheologice.

Primul arheolog pe care l-am
consultat în aceastã privinþã, este dr.
Iosif Vasile Ferencz, cercetãtor
ºtiinþific la Muzeul Civilizaþiei Dacice
ºi Romane din Deva. Dupã vizitarea
locului descoperirii ºi dupã o
observare atentã, acesta a afirmat
cã este, într-adevãr, vorba despre o
plintã. �În fapt, descoperirea unei
plinte din calcar, atât de bine
pãstratã, este ea însãºi o
descoperire remarcabilã. Însã
ceea ce o face cu totul ºi cu totul
deosebitã (ca descoperire) sunt
implicaþiile ºtiinþifice, istorice, ale
descoperirii. ªi mã refer aici la
faptul cã o astfel de piesã (ºi nu e
singura) indicã în apropiere, ori
o carierã de piatrã, ori un
sanctuar. În ceea ce mã priveºte,

cunoscând locul în care au
fost descoperite, aº opta mai
degrabã pentru cea de-a
doua variantã. ªi, mergând
mai departe, aº presupune
chiar existenþa în acel loc a
unei cetãþi necunoscute
pânã acum. Cercetãrile pe
care le vom întreprinde în
perioada viitoare vor duce
cu siguranþã la clarificarea
acestui aspect�.

Cetatea
ascunsã

Pânã acum, în absolut toate
cazurile în care s-au gãsit
asemenea plinte din calcar, s-
au identificat ºi sanctuare
patrulatere din care ele proveneau.
Putem afirma cã existã o regulã

arhitectonicã prezentã la toate
sanctuarele patrulatere din Dacia:

Dr. Iosif Vasile Ferencz

Plinta la locul descoperirii
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sanctuarele patrulatere sunt
alcãtuite din �pãduri de
coloane� susþinute de
tamburi (plinte) din calcar.
A doua regulã, aplicabilã
oriunde în Dacia, se referã
la faptul cã, întotdeauna
unde s-au gãsit sanctuare
patrulatere, s-au descoperit
ºi cetãþi dacice. La
Cãpâlna, existã cel puþin un
sanctuar patrulater; la
Costeºti � patru sanctuare;
la Piatra Craivii existã douã
sau trei sanctuare
descoperite pânã acum. ªi,
în apropierea cetãþii de la
Blidaru, existã plinte de
calcar. La Sarmizegetusa
Regia, plintele din calcar au
fost înlocuite cu cele din
andezit, dar dimensiunile ºi
forma au fost pãstrate.

Concluzia care se
impune în urma acestei incursiuni în
lumea sanctuarelor ºi a cetãþilor
dacice este cã, ºi la Ohaba Ponor,
ar trebui sã existe o cetate dacicã
de genul celor amintite anterior. Pânã
acum, cetatea de la Ohaba Ponor,
pe care o cãutãm de câteva luni,
refuzã sã se lase descoperitã.
Identificarea locului precis în care era
plasat sanctuarul ar uºura cu mult
lucrurile.

Toponime relevante

Cãutarea cetãþii de pe Valea
Streiului tocmai în zona satului
Ohaba Ponor a plecat de la premise
mai mult toponimice decât
arheologice. Am constatat cã, pe
teritoriul acestui sat, existã trei
toponime care indicã existenþa unor
vestigii antice. Mai întâi, existã o
culme calcaroasã chiar deasupra
râului Strei, aflatã între localitatea
Baru ºi Ohaba Ponor. Numele
acestei culmi este Blidaru.

Apoi, platoul calcaros în care
apele au sãpat splendida peºterã de
la ªura Micã, în aval de care am gãsit

cele douã plinte, poartã denumirea
de Blidaru. Pe acest deal cu un nume
atât de sugestiv am identificat, cu
ocazia perieghezei, mai multe bucãþi
de zgurã ºi de fier topit. În amonte
de Dealul Blidaru, în apropierea
singurului izvor din zonã (Fântâna
Socilor), existã o poianã numitã
Cetãþeaua. Toate aceste trei puncte
trebuie cercetate, prin sondaje, de
cãtre arheologi, pentru a verifica
dacã sub pãmânt se aflã sau nu
vestigii antice. Un alt loc cu un
amplasament remarcabil este Bulzu.
Imensa stâncã, numitã Bulzu, are pe
trei laturi pante inaccesibile, iar
platoul superior este neted, acoperit
de pãmânt. Bulzu se aseamãnã
foarte mult cu Piatra Roºie.

B) plaiul spre Sarmizegetusa

Existenþa unei cetãþi dacice în
apropierea locului unde am identificat
cele douã plinte de calcar este
impusã cu necesitate de geografia
Munþilor ªureanu. De pe teritoriul
satului Ohaba Ponor porneºte cel
mai scurt ºi mai accesibil plai din
Valea Streiului cãtre Sarmizegetusa
Regia. Era absolut necesar ca dacii

sã fortifice ºi acest plai cãtre
Capitalã. Celãlalt plai, care urcã din
Valea Streiului cãtre reºedinþa regalã,
a fost fortificat de daci cu zidurile
de piatrã localã de la Ponorici-
Cioclovina ºi cu valurile de pãmânt
de la Poiana Omului. Acest plai �
mai lung ºi mai greu de strãbãtut din
cauza urcuºurilor ºi coborâºurilor
succesive � pleca de la Fizeºti ºi se
oprea în Poiana Omului.

Plaiul de la Ohaba Ponor
porneºte chiar de lângã peºtera ªura
Micã, urmeazã apoi cãtre est Dealul
Blidaru, apoi Bulzu (1192 metri
altitudine), continuã cu Vf. Paltinului
(1.202 metri altitudine) de unde, prin
Porumbeii Mari, coboarã la Jãrosul,
apoi în Valea Grãdiºtii, la câþiva
kilometri în aval de Sarmizegetusa
Regia. Lungimea acestui plai dintre
Valea Streiului ºi capitala dacilor, ce
poate fi strãbãtut cu destulã uºurinþã,
este de circa 20 kilometri.

Acestea ar fi argumentele care
pledeazã pentru existenþa unei cetãþi
dacice în aceastã zonã. O cetate,
deocamdatã ascunsã, asemenea unei
bune pãrþi a istoriei dacilor. O cetate
care, o datã scoasã la ivealã, va da
o nouã dimensiune istoriografiei
româneºti.

Ohaba Ponor, posibilã locaþie a misterioasei cetãþi
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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 Palatul Centrului Militar Naþional, Sala de Marmurã, din Bucureºti, sector 1, strada
Constantin Mille, nr. 1. Sponsor al acestui eveniment, Domnul George Constantin Pãunescu.

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
cercetãrilor ºi vor sugera direcþiile lor viitoare, dând in acelaºi timp atât cercetãtorilor consacraþi cât ºi celor mai
tineri un forum de a-ºi prezenta lucrãrile.

Programul ºtiinþific al Congresului include urmãtoarele secþiuni:
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1 � 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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HELLANICOS (A trait în
prima jumatate a secolului al V-lea BC,
fiind ceva mai tânar decât Herodot.
Din opera sa �OBICEIURI
BARBARE� s-au pastrat doar câteva
fragmente)

Fr. 73. PHOT Suid., la Zamolxis
( ET.M.407,45)

Scitul fiind robul lui Pitagora, cum
ne povesteste Herodot în cartea a IV-
a, înapoindu-se la el în tara a dat
învataturi oamenilor cu privire la
nemurirea sufletului. Mnaseas spune
ca la geti este cinstit Cronos si ca el
poarta numele Zamolxis.

(Nota în IZVOARE: Hellanicos
- în Obiceiuri Barbare - zice ca
Zamolxis a fost un grec care a
aratat getilor din Tracia ritul
initierii religioase)

�El le spunea ca nici el nici cei
din tovarasia lui nu vor muri, ci vor
avea parte de toate bunurile. În vreme
ce spunea acestea, si-a construit o casa
sub pamânt, apoi � disparând pe
neasteptate din ochii tracilor � a trait
într-ânsa. Iar getii îi duceau dorul.
În al patrulea an a reaparut, iar tracii
credeau tot ce le spunea. Povestesc
unii ca Zamolxis a fost rob la
Pitagora, fiul lui Mnearchos din
Samos. Eliberat ( Zamolxis!), ar fi
nascocit aceste lucruri. Dar mi se pare
ca Zamolxis a trait cu mult înainte de
Pitagora.

( Nota. T.U.: amanunt
remarcabil, care confirma aceeasi

prof. Timotei URSU

De la „latinismul“ istoriografic la
„dacismul“ romanticilor

(Fragmente; Cf. �IZVOARELE ISTORIEI ROMÂNIEI�, Ed. Academiei Române, 1974)

�îndoiala� pe care o marturisea si
Herodot. Sa fie doar o �afiliere la
sursa�? ). Cred în nemurire si trizii
si crobizii. Ei spun ca cei morti pleaca
la Zamolxis si ca se vor reîntoarce.
Din totdeauna ei au crezut ca aceste
lucruri sunt adevarate (Nota, T.U.:
Deci.. nu numai de la introducerea
acestei �credinte�de catre
Zamolxis?!�)

Aduc jertfe si benchetuiesc ca si
cum mortul se va reîntoarce.

*

PINDAR (Faimosul poet
grec care, aproximativ în jurul
datei 470 BC, a scris

�PITICELE�, �NEMEENELE�,

�SCOLII�.)

OLIMPICE, III, 25 a �De la
izvoarele umbroase ale Istrului;
izvoarele Istrului sunt presupuse a fi
în tinutul hiperboreenilor.

25b �Fluviul Istru curge prin
tinuturile unor neamuri ale Europei
si îsi are izvoarele în tara
hiperboreenilor. El se numeste acum
Danubius (Atentie: afirmatia este
facuta în jurul anului 470 î.e.n!).

OLIMPICE, III, 45 e. �Îl
îndemna inima. De aceea Heracles
dorea sa ajunga pe pamântul fluviului
Istru, în Scitia (adaosul �în Scitia�
este o adaugare târzie, în
manuscrisul copiat ulterior; posibil
într-o perioada a prezentei scitice

recunoscute, la varsarea
Dunarii!) unde l-a primit
Artemis, când Necesitatea,
careia i se supunea tatal sau, îl
facuse a da ascultare poruncilor
si solilor lui Euristeus, spre a
duce cerboaica închinata
anterior de catre Taigeta (fiica
titanului Atlas, una din
Pleiade) zeitei Artemis Orthoia.

OLIMPICE, III, 46 a.
�Istrian - nin�: daca scriem cu
doi nn, trebuie sa întelegem
Scitia, unde istriana Artemis l-
a primit pe Heracles. Artemis
este numita �istriana� fie dupa
Istru, în jurul caruia locuiesc
amazoanele, care o cinstesc
mult pe zeita, fie dupa tribul
scitic al taurilor (populatie din
Crimeea; resturi ale cimerienilorPindar
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sau �ramasite indo-europene�?!), care
locuiesc în preajma Istrului si care,
de asemenea, o cinstesc pe Artemis.
Unii citesc Istriana, întelegând �în
tara istriana�.

ESCHIL (primul mare autor
tragic atenian, 525 ? � 456 ? BC.
În tragediile sale face pertinente
referiri la date istorice
referentiale, mixate cu elemente
de mitologie. Fragmentele
selectionate si citate: din
Tragicorum Graecorum Fragmenta,
Leipzig, 1926)

Fr.73 �Spune ca Istrul de la
hiperboreeni

si din Muntii Ripei coboara.
Asa zicea el, urmând pe Eschil,
Care afirmase asta în Prometeu

Descatusat!

Fr. 155 (din tragedia NIOBE):
Fluviul Istru se lauda ca
pe malurile lui cresc astfel de

fecioare (se refera la: Amazoane)

*

TUCIDIDE (istoric si
patriot atenian, decedat în
jurul anului 396 BC. În opera
sa, Istoria

Razboiului Peloponesiac,
face un scurt istoric al grecilor,
apoi descrie luptele dintre atenieni
si lacedemonieni, din perioada
431-411. Citatele sunt
selectionate dupa editia
Thucydidis Historiae, Teubner,
Leipzig 1930-1938)

II, 29, 1. În aceeasi vara (431
BC) atenienii voind sa-si faca
aliat pe fiul lui Teres, Sitalkes,
rege al tracilor, chemara si facura
proxen (reprezentant; un fel de
ambasador din partea
cetatenilor unei alte cetati) pe
un om socotit, mai înainte vreme,
dusman: Nymphodoros, fiul lui
Phithes, un cetatean din Abdera.

Sora acestuia era tinuta în casatorie
de Sitalkes, la care (Nimphodoros) se
bucura de mare trecere. 2. Sus-numitul
Teres, tatal lui Sitalkes, este
primul care le-a daruit
odrisilor o tara cu mult mai
mare decât restul Traciei. Caci
exista si o mare parte de traci
independenti�

II, 96, 1 � (Sitalkes)
porneste (în anul 429 BC)
asadar de la odrisi, punând în
miscare, întâi pe tracii ce
locuiesc între Muntii Haemus
(Balcani) si Rodope si care se
aflau sub stapânirea sa, pâna
la mare; dupa aceea pe getii
de care dai daca treci muntii
Haemus; si toate celelalte
populatii stabilite dincoace de
Istru, mai ales în vecinatatea
Pontului Euxin (Marea
Neagra). Getii si populatiile
din acest tinut se învecineaza
cu scitii, au aceleasi arme si
sunt toti arcasi calari. 4.
Dinspre partea tribalilor, care
sunt si ei independenti, el
(Sitalkes) se marginea cu trerii
si tilataii. Acestia sunt asezati

la Nord de muntele Scombros, spre
Apus, întinzându-se pâna la fluviul
Oescus. 5. El izvoraste din acelasi
munte ca si pâraiele Nestos si Hebros.
Scombros e pustiu si înalt, continuând
muntii Rodope.

II, 97,1. Ca dimensiuni, statul
odrisilor se întindea spre mare, de la
cetatea Abdera si pâna la Pontul
Euxin; si pâna la punctul de varsare
al Istrului. Pe calea cea mai scurta,
cu o corabie negustoreasca si având
mereu din spate vântul, navigatia de-
a lungul coastei acestuia dureaza patru
zile si tot atâtea nopti. Iar pe uscat,
pe drumul cel mai scurt, un om
sprinten strabate distanta de la
Abdera la Istru în unsprezece zile
(circa 320 Km) 3. Tributul adunat din
toate tarile barbare si din toate orasele
grecesti pe care le stapâneau (odrisii)
pe vremea lui Seuthes, care urmând
la tron lui Sitalkes a sporit acest bir
foarte mult, se ridica la suma de
aproape patru sute de talanti, platita
în moneda de aur si argint. Se
aduceau, nu într-o masura mai mica

Eschil

Tucidide
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decât banii, daruri din aur si argint,
fara sa mai socotim stofe brodate si
simple, si alte obiecte. Si acestea se
aduceau nu numai regelui, dar si
nobililor odrisi, care se bucurau si ei
de autoritate, alaturi de rege. 4. Caci
la odrisi, spre deosebire de Imperiul
Persan, era statornicit obiceiul, pe
care îl întâlnim si la ceilalti traci, de
a primi mai degraba decât a da; era
la ei o mai mare rusine sa nu dai când
ti se cere, decât cerând � sa nu capeti!
Este adevarat însa ca ei, datorita
puterii lor, trasesera foloase mai mari
de pe urma acestui obicei; caci nu era
posibil sa izbutesti ceva la ei fara
daruri. Prin urmare, regatul îsi spori
mult puterea. 5. Caci dintre statele din
Europa situate între Golful Ionic si
Pontul Euxin acesta a fost cel mai
mare, multumita veniturilor în bani
si altor bogatii. În ceea ce priveste
însa puterea militara si multimea
luptatorilor, era cu mult mai prejos
decât regatul scitilor. 6. Nu exista
neamuri în Europa care sa se poata
asemui cu scitii, ca putere. Dar nici
în Asia nu s-ar afla vreun stat în stare,
singur, sa se împotriveasca tuturor
scitilor, daca aceia s-ar întelege între

ei (Nota: o afirmatie similara facuse
si Herodot, dar despre� traci!) Însa
în privinta chibzuielii si a întelepciunii
cerute de feluritele împrejurari ale
vietii, (scitii) nu ajung celelalte
neamuri.

IV, 101,5. În timpul asediului de
la Delion (424 BC) a murit si Sitalkes,
regele odrisilor, aflat în razboi cu
tribalii si fiind învins în lupta.
Seuthes, nepotul sau, fiu al lui
Sparadocos, ajunse regele odrisilor si
al restului Traciei, pe care o stapânise
acela.

*

SCYLAX DIN
CARIANDA (logograf din
Caria, în secolul al IV-lea BC;
Editia: GGM, I p.15-96)

CALATORIE PE MARE DE-A
LUNGUL TARMURILOR LOCUITE
(�)

67, (I pg.54) Tracia se întinde de
la fluviul Strimon pâna la fluviul Istru
din Pontul Euxin.

(pg.56) În Pont, acestea sunt

orasele grecesti din Tracia: Apollonia,
Mesembria, Odessos, Calatis si la
fluviul Istru (Histria). Calatoria pe
mare de la fluviul Strimon pâna la
Sestos se face în doua zile si doua
nopti, iar de la Sestos pâna la intrarea
în Pont, în doua zile si doua nopti.
De la intrarea în Pont si pâna la Istru,
în trei zile si trei nopti. Toata aceasta
calatorie pe mare de-a lungul Traciei,
de la Strimon pîna la Istru, este de
opt zile.

68, (pg.56) Dupa Tracia vine
neamul scitilor si orasele grecesti de
la ei� Calatoria pe mare de la Istru
pâna la Criumetopon (�Fruntea
Berbecului�, vârful sudic al
Chersonesului tauric; vezi actuala
denumire a peninsulei, cu acelasi
radical: CRIMEIA) este de trei zile si
trei nopti, iar de-a lungul tarmului de
doua ori mai lunga. Caci acolo se afla
un golf. În interiorul acestui golf
exista o insula pustie, numita Leuce,
care este închinata lui Achile.

69, (pg.58) Cele mai mari fluvii din
Europa sunt Tanaisul, Istrul si Ronul.

(VA URMA)
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Ovidiu PETROVAI

S.O.S. Cetãþile dacice!!!

Comisia înfiinþatã la nivelul
Consiliului Judeþean pentru
analiza situaþiei în care se

aflã site-urile arheologice din Munþii
Orãºtiei a întocmit un raport final care
va fi discutat la ºedinþa de consiliu din
luna iunie. Concluziile �Raportului� nu
sunt deloc încurajatoare, ci descriu
probleme grave la nivel legislativ ºi
instituþional în problema cetãþilor
dacice. Membrii Comisiei propun ºi o
serie de mãsuri privind protecþia, paza
ºi punerea în valoare a monumentelor
istorice din Munþii Orãºtiei.
Problemele majore constatate de
�Comisia specialã de analizã� vizeazã
lipsa unei legislaþii coerente în privinþa
cetãþilor dacice ºi pasivitatea
autoritãþilor competente în asigurarea
protecþiei monumentelor. Potrivit
�Raportului�, regimul juridic al site-
urilor arheologice din Munþii Orãºtiei
nu este corelat cu legislaþia de mediu.
Cetãþile dacice se aflã în arealul
Parcului Natural Grãdiºtea Muncelului
� Cioclovina, iar legislaþia ariilor
protejate a intrat deseori în conflict
cu prevederile privind protecþia
patrimoniului cultural.

Rezervaþie dupã
modelul Deltei

Un aspect grav constatat de
Comisie este neaplicarea unor

Comisia specialã de analizã a situaþiei cetãþilor dacice din Munþii Orãºtiei a depus la Consiliul Judeþean
Hunedoara un raport care confirmã lipsa de protecþie ºi de interes din partea autoritãþile în problema
monumentelor din patrimoniul UNESCO.

„Rezervaþie arheologicã“
pentru cetãþile dacice

prevederi legale de cãtre fostul
Minister de Interne. Potrivit
�Raportului�, din declaraþia fostului
ºef al Poliþiei Române,
generalul Ion Pitulescu,
care a fost audiat de
comisie, reiese cã, deºi
în 1995 au fost
repartizate 50 de
posturi de subofiþeri ºi
douã autoturisme de
teren pentru paza
cetãþilor, zona Munþilor
Orãºtie nu a beneficiat
niciodatã în mod real de
protecþia autoritãþilor
abilitate. Aceastã
declaraþie este însã,
contestatã de cãtre actuala conducere
a poliþiei. Comisia propune înfiinþarea
�Rezervaþiei arheologice a
complexului dacic din Munþii
Orãºtiei�, cu un statut special ºi în
baza unui cadru legislativ adecvat,
dupã modelul structurii de
administrare a �Rezervaþiei biosferei
Delta Dunãrii�. Soluþia gãsitã de
Comisie face trimitere explicitã la un
document elaborat de arheologul Iosif
Ferencz � cercetãtor doctor în cadrul
Muzeului Civilizaþiei Dacice ºi Romane
Deva � ºi de Vladimir Brilinsky,
redactor-ºef al revistei �Dacia
Magazin�. Acest document a fost
înaintat Parlamentului pentru ca,
susþinut de un senator, sã devinã
propunere legislativã.

În urma semnalelor trase, atât în
presa localã cât ºi în cea centralã, în
urma deselor proteste ale membrilor
societãþii civile dintre care se
detaºeazã fundaþia Dacia Revival, în
ultimul timp, mai mulþi parlamentari
de Hunedoara s-au interesat de soarta
cetãþilor dacice. Dintre aceºtia,
senatorul Adrian Pãunescu s-a
remarcat prin douã intervenþii de la
tribuna Parlamentului, ambele în
decurs de o lunã, ambele legate de
situaþia dezastruoasã a cetãþilor dacice.

Reproducem, în continuare, cele
douã intervenþii rostite în 16 aprilie,
respectiv, 21 mai.

 �Este o capodoperã negativã, de
care ne-am învrednicit ºi pe care nu
cred cã e târziu sã o denunþ, pentru

Senatorul Adrian Pãunescu

Intervenþie
parlamentarã
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cã mai sunt încã de distrus câteva
obiective ºi unul dintre ele este tezaurul
fãrã preþ din Munþii Orãºtiei, tezaurul
Cetãþilor Dacice. Acolo, iarãºi, s-a
reuºit o absurditate � sã se creeze un
parc natural ale cãrui interese sã
contravinã intereselor arheologice.
Arheologii nu mai pot sãpa, pentru cã
distrug parcul natural ºi cercetãtorii
de la parcul natural nu-i lasã. E dreptul
lor, dacã li s-a dat acest cadru, sã fie
parc natural, ei vor sã fie parc natural.
De ce sã umblãm în pãmânt, când pe
pãmânt cresc flori atât de frumoase?
Da, dar sub acele flori, este o întreagã
civilizaþie, pe care unii, veniþi mai
recent în aceste locuri, au tot interesul
sã le lase în pãmânt, cum au avut
interesul sã lupte împotriva lui
Gheorghe Funar, când era primar de
Cluj, ºi voia sã sape în Cluj ºi spuneau
cã e nebun. ªi s-a sãpat la Cluj ºi s-a
vãzut cã nu Funar era nebun, ci cã
erau nemernici cei care voiau sã
opreascã sãpãturile arheologice,
pentru cã nu voiau ca poporul român
sã-ºi regãseascã istoria. Ei bine, aºa
ceva noi nu mai putem tolera. Pânã
când?

Cer, cu hotãrâre, Guvernului
României sã se implice de urgenþã în
crearea Rezervaþiei Arheologice din
Munþii Orãºtiei. Se poate face parc
natural ºi în afara zonelor în care

trebuie sãpat. Acþiunile acestea cãtre
trecut sunt acþiuni cãtre viitor. Noi nu
putem sã ne impunem în Europa ca
niºte chiriaºi ai propriului nostru
destin. Noi avem acþiuni de mii de ani
ºi ele sunt, unele în pãmânt, altele în
folclorul oral, altele urmeazã sã fie
recuperate de la oamenii pe care legi
eronate ºi acþiuni criminale i-au izgonit
din þarã.

Domnule prim-ministru, dacã nu
se intervine, urgent ºi eficient, pentru
o reglementare (asupra cãreia ºi eu

stãrui ºi o sã o prezint în curând), în
aºa fel încât sã nu fie abandonat
trecutul îndepãrtat ºi mai apropiat ºi
sã nu fie batjocoritã istoria naþionalã
aflatã sub picioarele noastre, vom fi
proprietarii unui neant, degeaba vom
vrea sã vindecãm rãnile mai târziu.

Vã rog, domnule prim-ministru,
faceþi-vã un titlu de glorie din
intervenþia asupra acestor probleme,
asupra acestor dificultãþi, asupra
acestor dezastre din Munþii Orãºtie,
Cetãþile Dacice. Aºtept rãspuns scris
ºi oral.

Înainte de a rosti cele pe care le
am de rostit, aº vrea sã-i rog încã o
datã, de data aceasta, chiar ultimativ,
pe membrii Guvernului, sã vinã la
dialogul nostru ºi sã rãspundã ei,
direct, la interpelãri ºi întrebãri. ªi asta
nu pentru cã ar fi un orgoliu al nostru
sã fie prezenþi, aici, miniºtrii plini, ci
pentru cã ei îºi pot asuma rãspunderea
în tot ceea ce spun, atunci când
întrebãrile ºi interpelãrile o cer. Altfel,
se ajunge la situaþii paradoxale, în care
se întreabã una ºi se rãspunde alta.
Sau nu se rãspunde.

Iatã, am adresat domnului prim-
ministru Cãlin Popescu Tãriceanu, în
data de 16 aprilie 2007, o interpelare

Incinta Sacrã transformatã în crâºmã publicã

Dezastru ºi nepãsare
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în care atrãgeam atenþia asupra
dezinteresului total cu care sunt tratate
site-urile arheologice din zona
Cetãþilor Dacice din Munþii Orãºtiei.
Vorbeam despre urgenþa cu care
trebuie sã acþionãm, pentru cã nu se
mai poate tolera distrugerea acestor
site-uri, jefuirea lor, batjocorirea
trecutului acestei þãri.

Sigur cã, pentru cineva care e
nãscut în Cotroceni sau în Ferentari
sau chiar la mine, la Bârca, în aparenþã
nu e atât de important ceea ce se
întâmplã în Munþii Orãºtiei, ºi anume
deteriorarea, distrugerea, pierderea
acestei avuþii absolut inestimabile, pe
care o reprezintã Cetãþile Dacice. Dar
pentru cineva care ºtie, cât de cât, ce
înseamnã trecutul, în toate, inclusiv
în discuþiile, chiar ºi în cele politice,
ca sã nu mai vorbesc de cele istorice,
ceea ce se întâmplã cu Cetãþile Dacice
este inadmisibil.

Ei bine, Ministrul Culturii ºi
Cultelor mi-a rãspuns, mi-a dat niºte
informaþii, am primit o scrisoare ºi de
la Ministrul Transporturilor, cã sunt
niºte drumuri pe-acolo, unele judeþene,
altele comunale, cã finanþarea ºi
bugetul Ministerului Culturii ºi
Cultelor ºi, de fapt, ºi ale Ministerului
Transporturilor nu pot asigura... Eu
nu asta am întrebat. Eu am întrebat ºi
întreb: ce e de fãcut, domnule prim-
ministru? ªi de ce nu vã implicaþi? Nu

vã mai lãsaþi pe un ministru sau pe
altul, asumaþi-vã acest trecut, care e
al nostru, al tuturor, ºi nu avem dreptul
sã-l batjocorim!

Ne putem batjocori noi, pe noi,
între noi, ca prezent, dar nu avem
dreptul sã distrugem trecutul nostru,
sã fim indiferenþi când e ameninþat sã
se piardã acest trecut. Nu se mai poate
tolera aceastã situaþie. Credeþi-mã,
domnule premier!

ªi vã rog, încã o datã, domnule
prim-ministru, circumscrieþi acest
perimetru într-o altã constelaþie de
valori. Nu e suficient cã acolo e un
Parc Natural � Grãdiºtea Muncelului
� Cioclovina �, asta este pentru plante.
Dar, pentru istorie, ne trebuie un Parc
Naþional Arheologic. El trebuie pãzit,
el trebuie valorificat, statul român
trebuie sã se implice serios în aceastã
acþiune. Arheologii nu pot fi trataþi ca
niºte membri supleanþi ai societãþii ºi
istoria naþionalã nu poate fi cãlcatã în
picioare.

 Demersuri locale

 La începutul acestui an la Direcþia
pentru Culturã Culte ºi Patrimoniu
Naþional Cultural Hunedoara, la
iniþiativa directorului instituþiei prof.
Silvia Beldiman, s-au reunit factori de
rãspundere cu legãturã directã cu zona

Munþilor Orãºtiei. S-a elaborat un
program cadru de redresare a cetãþilor
dacice, care a fost transmis primului
ministru ºi altor ministere în care se
fãceau propuneri concrete. Este foarte
clar cã, în urma elaborãrii acestui
program, au început sã se agite apele
la Bucureºti ºi astfel cetãþile dacilor
sunt din nou în atenþia întregii þãri.
Înaintea ultimei remanierii
guvernamentale ºi a referendumului,
Preºedintele Traian Bãsescu a cerut
în CSAT un raport complet despre
situaþia existentã în Munþii Orãºtiei.
Evenimentele care au urmat au
împiedicat ca aceastã acþiune sã fie
dusã la bun sfârºit, dar este de aºteptat
ca atenþia Cotroceniului sã fie în
continuare îndreptatã spre dezastrul
de la Sarmisegetusa.

 Profesoara Silvia Beldiman,
iubitoare a istoriei dacilor, împãtimitã
luptãtoare a instaurãrii normalitãþii în
Munþii Orãºtiei, întreþine încã de la
venirea pe scaunul Direcþiei de Culturã
hunedorene, starea de veghe asupra
acestui dezastru. Într-o luare de
cuvânt, la Conferinþa Internaþionalã
privind combaterea traficului cu
bunuri sustrase din siturile
arheologice, a tras încã odatã, dacã
mai era nevoie, în faþa opiniei publice,
un semnal de alarmã. O luare de
cuvânt, în care revolta se împleteºte
cu speranþa iar dezastrul cu
inestimabila moºtenire pe care suntem
pe cale a o pierde. Reproducem
integral aceastã intervenþie cu
convingerea cã ea va fi înþeleasã la
adevãrata valoare.

Onoratã asistenþã,

Orice român ºtie cã se trage din
daci.

Orice român ºtie cã istoria noastrã
veche e scrisã în piatrã, acolo sus, în
Munþii Orãºtiei, prin mãrturii care
uimesc astãzi lumea.

Arhitectura militarã ºi religioasã a
dacilor, fortificaþiile ºi sanctuarele �
adevãrate repere ale unui sistem
defensiv unic în arhitectura europeanã

Zidul plângerii
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�, împreunã cu terasele, turnurile de
observaþie, drumurile ºi sistemul de
canale, rãspândite pe o regiune vastã,
de aproximativ 500 km2, deseneazã un
spaþiu impregnat de spiritualitate,
despre care se crede cã este însuºi
Kogaionul � Muntele sacru al dacilor.
Nebãnuite informaþii despre adâncurile
istoriei noastre zac, cu siguranþã, în
tãcerea Munþilor Orãºtiei, tulburatã
mai mult de detectoarele cãutãtorilor
de comori ºi mai nou, de zgomotul
ATV-urilor particulare, decât de pasul
arheologilor.

Recuperarea tezaurului din Munþii
Orãºtiei prin eforturi excepþionale, este
un lucru admirabil în sine, deºi, dupã
pãrerea noastrã, situaþia în care ne
aflãm este una pentru care mai
degrabã, ar trebui sã stãm cu capul
plecat ºi sã ne întrebãm: Noi unde am
fost în toþi anii aceºtia? Ce complicitãþi
îngrozitoare au fãcut posibile astfel de
atacuri la propria istorie? Pentru cã, de
un patrimoniu de o astfel de valoare
este responsabil statul român, dar ºi
fiecare dintre noi, de la cel mai umil
dintre locuitorii zonei, pânã la instituþiile
cele mai înalte abilitate!

Simplu cãlãtor sau cercetãtor
împãtimit, oricine ajunge, cu greu, la
Cetãþi, trãieºte un sentiment de
cumplitã dezamãgire.

Nimic din frumuseþea ºi mãreþia
civilizaþiei dacice apuse nu-þi este
revelatã, nimic din rodul cercetãrilor
de zeci de ani nu-þi taie respiraþia ºi

nicio informaþie necesarã ºi
cuprinzãtoare nu-þi satisface spiritul
dornic de informare.

Rãmâi tu, cu peisajul superb, cu
imaginaþia puþinã sau bogatã pe care
o ai, pentru ca, din paginile cãrþilor de
istorie adevãratã sau mãsluitã, sã
reconstitui cetate, locuiri, ateliere ºi,
dacã poþi, sã le ºi populezi cu bãrbaþi
robuºti ºi femei � Iele, spre care, într-
un timp rãu ºi distorsionant, s-a abãtut
sabia romanã.

...Pânã la urmã o vizitã la Cetãþi e
un exerciþiu de imaginaþie, aºa cã nu
poþi sã nu te întrebi: Doamne, oare nu
tu ai greºit, pentru cã atunci când ne-
ai dat o astfel de istorie n-ai emis ºi
Obligaþia de folosinþã?

Da, doamnelor ºi domnilor, Cetãþile
Dacice din Munþii Orãºtiei sunt prost
gestionate. Lipsa unei acþiuni coerente
de protecþie ºi gestiune, ambiguitatea
Legii în legãturã cu delimitarea clarã
a competenþelor instituþiilor cu atribuþii
în domeniu, incertitudinile în legãturã
cu proprietatea asupra siturilor,
nealocarea sistematicã ºi cronicã de
fonduri pentru cercetare, delimitarea
ºi semnalizarea siturilor, inexistenþa
unor mãsuri concrete de popularizare,
punere în valoare ºi valorificarea a
potenþialului turistic al zonei, lipsa de
instrumente de constrângere a
instituþiilor desemnate sã se ocupe de
paza ºi protecþia zonelor de patrimoniu
ºi acþiunea lor haoticã ºi ineficientã,
dar, mai cu seamã, înfiinþarea
Administraþiei Parcului Natural
G r ã d i º t e a
Muncelului �
Cioclovina care a
condus la suprapune
legislativã între
legislaþia în domeniul
patrimoniului ºi
legislaþia specificã
mediului, cu conse-
cinþe dezastruoase
pentru arheologie, au
drept consecinþã
degradarea continuã
a Complexului
Dacic din Munþii

Orãºtiei ºi continuarea fenomenelor de
braconaj arheologic.

Toate acestea au fost concluziile
întâlniri grupului de lucru �SOS
Cetãþile Dacice� constituit la iniþiativa
D.J.C.C.PC.N. Hunedoara, din 24
ianuarie 2007, cu participarea
reprezentanþilor urmãtoarelor instituþii:
Consiliul Judeþean, Prefectura
judeþului Hunedoara, Muzeul
Civilizaþiei Dacice ºi Romane Deva,
Administraþia Parcului Natural
Grãdiºtea Muncelului � Cioclovina,
Romsilva, Inspectoratul Judeþean de
Poliþie Hunedoara, Inspectoratul
Judeþean de Jandarmi, Inspectoratul
de Stat în Construcþii, Protecþia
Mediului, Primãriile comunelor
Orãºtioara de Sus, Boºorod ºi Bãniþa,
pe teritoriul cãrora se aflã Cetãþile
Dacice ºi Fundaþia �Dacia Revival�.

În urma acestei întâlnirii a fost
redactat un Memoriu înaintat tuturor
forurilor competente, prin care am
propus urmãtoarele:

· achiziþionarea terenurilor din
situri ºi zonele de protecþie ale
acestora, ce sunt în proprietatea unor
persoane particulare, în scopul
exercitãrii de cãtre stat a rolului de
responsabil principal în protecþia ºi
gestiunea acestui tip de monumente

· finanþare urgentã pentru
delimitarea siturilor arheologice ºi
semnalizarea lor

· alcãtuirea unui repertoriu
arheologic pentru zona Munþilor
Orãºtiei pe 3 categorii:

Arheologia distrusã de naturã

Prof. Silvia Beldiman
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a. patrimoniu arheologic
UNESCO

b. patrimoniu arheologic
nominalizat în LMI 2004

c.patrimoniu arheologic reperat
· finanþare urgentã pentru

realizarea Programului eGISpat
· încheierea unui protocol între

Ministerul Culturii ºi Cultelor,
Ministerul Agriculturii, Pãdurilor ºi
Dezvoltãrii Rurale ºi Ministerului
Mediului ºi Gospodãrii Apelor în
scopul scoaterii din fondul
forestier a suprafeþelor respective,
cu titlu gratuit ºi, mai ales, scoaterea
lor din zonele de conservare
specialã delimitate conform O.M. 552
al M.M.G.A.

· încheierea unui protocol cu
Ministerul de Interne ºi solicitarea
cãtre acesta de modificare a Legii 462/
11.12.2003, art. 25, în sensul
introducerii ca agenþi constatatori ai
contravenþiilor pe jandarmi ºi pe
poliþiºti

· Având în vedere importanþa
patrimonialã excepþionalã a cetãþilor,
nu doar pentru faptul cã sunt înscrise
pe lista UNESCO ci, în primul rând,
pentru istoria acestui neam,
considerãm cã acestea ar merita o
atenþie specialã, într-un capitol aparte
în legislaþia pe patrimoniu.

Am susþinut ºi susþinem în
continuare, împreunã cu
D.J.C.C.P.C.N Alba, cu care am
colaborat permanent pe acest
subiect, cã înfiinþarea unei
Rezervaþii arheologice a
Complexului Dacic din Munþii
Orãºtiei, subordonatã MCC, cu un
statut special ºi în baza unui cadru
legislativ adecvat, dupã modelul
structurii de administraþie a
�Rezervaþiei biosferei Delta Dunãrii�,
ar fi soluþia idealã, fapt recomandat ºi
de Convenþia de la La Valletta (art. 2,
alin. ii). Crearea unei astfel de rezervaþii
ar stabili o ierarhizare a prioritãþilor în
cadrul zonei protejate, urmãrindu-se
armonizarea legislaþiei privind protecþia
monumentelor cu cea din domeniul
protecþiei mediului.

În urma acþiunii noastre, susþinute
admirabil de presa judeþeanã ºi
naþionalã, au apãrut numeroase reacþii
la nivel judeþean (Consiliul Judeþean
ºi Prefectura) ºi la nivel ministerial
(MCC, MAI, Ministerul Agriculturii,
Pãdurilor ºi Apelor, Ministerul
Mediului). S-a înfiinþat Comitetul
ªtiinþific de Gestiune a Cetãþilor
Dacice de cãtre MCC ºi, cu implicarea
Direcþiei Hunedoara, s-a elaborat un
Program coerent de Gestiune care
urmeazã a fi dezbãtut ºi pus în aplicare

prin Ordinul Ministrului.
Cu sprijinul MCC suntem pe

punctul de a demara douã programe
importante: unul de semnalizare a
tuturor monumentelor din judeþ, ºi
vom începe cu Complexul Dacic, ºi
al doilea, un proiect de inventariere a
siturilor arheologice din judeþul
Hunedoara.

Pe aceeaºi linie a reacþiilor pozitive
la demersul nostru, Administraþia
Parcului Natural Grãdiºtea Muncelului
� Cioclovina a aprobat în Consiliul
ªtiinþific scoaterea siturilor din zonele
de conservare specialã urmând a se
primi avizul Ministerului Mediului, iar
Ministerul Administraþiei ºi Internelor
a luat mãsuri sporite de pazã ºi protecþie.

Deºi importante ºi încurajatoare,
aceste reacþii nu se subscriu unui
program coerent de conservare
integratã, care sã conducã la
preîntâmpinarea degradãrii siturilor ºi
a dispariþiei unor bunuri patrimoniale
unice ºi de neînlocuit care, îmbogãþind
câþiva cãutãtori de comori, sãrãcesc
o naþiune ºi cultura acesteia.

Numeroase vizite de-a lungul
timpului ale unor înalþi demnitari ºi
miniºtri s-au epuizat în promisiuni ºi
discuþii sterile, fãrã nici un rezultat
concret ulterior, instituþiile cu
implicaþii în gestionarea Complexului
Dacic ºi-au pasat mereu responsa-
bilitãþile, acuzându-se reciproc de lipsa
de implicare ºi râurile de cernealã care
au curs pe aceastã temã, n-au fãcut
decât sã suscite vremelnic interesul,
dupã care, peste Cetãþi s-a aºternut
din nou tãcerea ºi nepãsarea...

E nevoie de finanþare ºi de acþiune
urgentã, de care trebuie sã fim
capabili, pentru a da temeinicie ºi
consistenþã identitãþii noastre istorice
ºi culturale, pe care o putem astãzi,
adãuga ca un dar, valorilor mondiale.

Dacã va fi aºa, de-acolo de sus,
de lângã zei, un popor întreg ne va
zâmbi stelar, la ceasul de tainã când
paºii ne vor purta spre munþi...

...Dacã nu, ...peste Cetãþi se va
aºeza din nou tãcerea ºi nepãsarea
noastrã vinovatã...!

Rezultatele braconajului arheologic
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Astãzi, oamenii de ºtiinþã pot
stabili traseul parcurs de
strãmoºii noºtri care,

acum 60.000 de ani, s-au aventurat
afarã din Africa pentru a coloniza
planeta.

În cazul în care sunteþi curioºi sã
aflaþi ce drum au urmat strãmoºii
dumneavoastrã, puteþi participa la
�The Human Genome Project�
(HGP), un proiect început în urmã cu
15 ani de cãtre U.S. Department of
Energy ºi National Institutes of Health.

Aveþi nevoie de 107 $ cu care vã
procuraþi o trusã de recoltare de la
adresa https://
www3.nationalgeographic.com/
genographic/index.htmlml.

 
În cazul în care doriþi sã aflaþi ºi

alte opinii, puteþi merge pe http://
www.bradshawfoundation.com/
journey/ pentru a vedea pãrerea
australienilor; asta nu înseamnã cã
englezii nu sunt interesaþi de subiectul
�Genom� ca, de altfel, chinezii,
japonezii etc. Cercetãrile se fac cu o
deosebitã seriozitate, rezultatele fiind
puse la dispoziþia oricui doreºte sã le
studieze.

 
În urmã cu câteva luni, am pornit

ºi eu în aceastã �cãlãtorie geneticã� ºi
vã pot spune cã nu îmi pare rãu. Dar
sã vedem în ce constã ea.

Odatã ce am trimis banii la adresa
indicatã mai sus, la o sãptãmânã am
primit trusa de recoltare. Aceasta
conþine douã �periuþe de dinþi�, douã
eprubete ºi un cod numeric de
accesare a rezultatului pe internet.
Douã probe, la un interval de 12 ore,
de pe mucoasa bucalã, se trimit la un
centru în Arizona, fãrã a se menþiona
cine este furnizorul acestor �samples�.
În 2�3 luni, puteþi afla de pe internet

rezultatul acestui test genetic.
 
GENOMUL conþine toate

informaþiile necesare construcþiei ºi
dezvoltãrii unui organism.

Aceste informaþii sunt codate într-
un DNA.

Fiecare persoanã este purtãtoarea
unui grup specific de 46 de
cromozomi: 23 materni ºi 23 paterni.
Aceºti cromozomi sunt �arhitecþii�
organismului uman formând DNA-ul
specific fiecãrei persoane.

ADN/ DNA (Acid
dezoxiribonucleic) � Conþine întreaga
informaþie necesarã �construirii� unui
organism. E alcãtuit din secvenþe
lineare de mici molecule (nucleotide,
numite ºi �cãrãmizile vieþii�), a cãror
ordine ºi poziþie specificã în genom
codificã informaþia cuprinsã de DNA.

 
Sã ne imaginãm cã într-un oraº

(într-un DNA) sunt 46 de biblioteci
(CROMOZOMI) care conþin toate
informaþiile privitoare la construcþia ºi
organizarea oraºului. Sunt necesari
doar 23 de arhitecþi/cromozomi
pentru construcþia oraºului. În fiecare
bibliotecã sunt albume cu planurile
specifice unei anumite operaþiuni
referitoare la acest oraº, albume
numite GENE. De regulã, avem în
fiecare bibliotecã câteva mii de astfel
de albume/cãrþi numite GENE.
Numãrul total de gene /cãrþi într-un
organism uman nu e mai mare de
30.000, cu mult mai puþine decât s-a
presupus iniþial. La oameni, aceste
informaþii genetice sunt transmise de
la pãrinþi la copii, fiind folosite numai
cele dominante (cele care convin
organismului la un moment dat) ºi care
determinã nu numai � sã spunem �
culoarea ochilor, înãlþimea, forma
atleticã a fiecãrei persoane, dar ºi

susceptibilitatea la diferite infecþii.
Existã o singurã excepþie de la

aceastã regulã; excepþia este
cromozomul �Y�. Acesta este trecut
de la tatã la fiu, neschimbat, din
generaþie în generaþie. Neschimbat, în
cazul în care nu a intervenit o
MUTAÞIE. Mutaþia reprezintã o micã
schimbare, întâmplãtoare, de obicei
care nu rãneºte organismul, dar care
se perpetueazã, fiind astfel transmisã
de la tatã la fiu, în familia acestora,
din generaþie în generaþie, pentru mii
ºi mii de ani. Ei bine, când geneticienii
identificã un astfel de marker, ei îi pot
urmãri deplasarea geograficã pe harta
lumii. Fiecare astfel de marcãr este
esenþial pentru începutul unei noi
ramuri din acest trunchi al arborelui
rasei umane. Astfel, s-a putut vedea
traseul urmat de diferite triburi plecate
din Africa ºi împrãºtiate peste tot în
lume pe perioade de milenii.

HAPLOGRUPUL reprezintã un
grup de ramificaþii (linii) genetice care
au în comun o mutaþie sau un set de
mutaþii specifice indivizilor din grupul
respectiv. Haplogrupurile sunt definite
de mutaþii care se produc într-un
anumit loc ºi timp ºi care au în mod
caracteristic distribuþii geografice
reprezentative pentru epoca ºi
amploarea migraþiilor. Lunga cãlãtorie
a acestei ramuri a fost în continuare
determinatã de variaþiile climaterice
ca, de exemplu, preponderenþa gheþii
în acea perioadã. Oamenii au fost
împinºi sã caute refugii spre zone mai
calde, spre sud, în Balcani, dar ºi în
Spania ºi Italia.

În momentul de faþã, este dificil
pentru geneticieni sã aprecieze
numãrul total de haplogrupuri
existente, deoarece oamenii de ºtiinþã
nu au destule informaþii despre noi.
Cu cât vor fi mai mulþi participanþi la

Cãlãtorie geneticã
Dr. Napoleon SÃVESCU
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proiectul GENOM, cu atât aceste
informaþii vor fi mai complexe.

 
Introducere în istoria

descoperirilor genetice:
 
1866 � Studiul DNA-ului
Gregor Mendel publicã rezultatele

studiilor sale cu privire la factorii
moºtenitori la mazãre.

 
1950 (ºi anii urmãtori din deceniul

5) � Maurice Wilkins (1916� ),
Rosalind Franklin (1920�1957),
Francis H. C. Crick (1916� ) of Britain
and James D. Watson (1928� )
descoperã structura chimicã a DNA-
ului, deschizând astfel o nouã ramurã
a ºtiinþei � biologia molecularã.

 
1957 � DNA polymerase
1963 � DNA segmentare
 
1966 � Este descoperit Codul

Genetic
 
1983 � Barbara McClintock

(1902�1992) din S.U.A. primeºte
Premiul Nobel pentru descoperirea
faptului cã genele îºi pot schimba
poziþia înãuntrul cromozomilor.

 

Românului George Emil Palade i
se conferã, în 1974, Premiul Nobel
pentru descoperirea Ribozomilor.

 
La sfârºitul anilor �80 � o echipã

internaþionalã de oameni de ºtiinþã
începe proiectul de cercetare ºi
înregistrare a genomului uman
planetar: �project to map the human
genome�.

 
1990 � Terapia cu Gene este

folositã pentru prima datã la un
pacient.

 
1993 � Dr. Kary Mullis descoperã

tehnica de PCR, pentru care primeºte
Premiul Nobel .

 
1994 � FDA aprobã prima inginerie

geneticã în alimentaþie � roºiile
FlavrSavr fiind cele care vor avea,
astfel, un gust mai bun ºi o viaþã mai
lungã în aprozare.

 
1997 � Oaia Dolly � primul animal

adult clonat.
 
1998 � Scandalul Clinton/

Lewinsky are la bazã dovada de
necombãtut DNA.

 
2000 � J. Craig Ventor, împreunã

cu Francis Collins, anunþã secvenþele
întregului genom uman.

 
Sã ne întoarcem acum la cãlãtoria

noastrã geneticã.
 
 Haplogrupurile au devenit o sursã

de interes pentru cei care au început
sã studieze cromozomul Y ºi
implicaþiile studiului acestuia asupra
originii noastre ancestrale.

Azi, este cunoscutã evoluþia
primatelor ºi faptul cã, milioane de ani
în urmã, cimpanzeii, gorilele, gibonii
ºi urangutanii s-au împrãºtiat din
arborele nostru, al primatelor.

Noi, oamenii (hominoizii), am
mers într-o direcþie diferitã de evoluþie
ºi, în final, din mai multe linii de
evoluþie, a supravieþuit numai o
ramurã, cea a lui sapiens sapiensis;
neanderthalienii au fost una din
ramurile ultime de dispariþie.

Având originea în Africa, omul
modern de azi s-a rãspândit peste tot
în lume adaptându-se la condiþiile
climatice ºi geografice. Aceste
adaptãri pot fi vãzute prin culoarea
mai deschisã sau mai închisã a pielii
(datoritã cantitãþii mai mari sau mai
mici de soare pe care o primeºte),
construcþia corporalã (cei din zona
arcticã cãutând sã-ºi menþinã
temperatura corpului, alþii din zonele
muntoase cãutând sã-ºi adapteze
corpul la o cantitate mai micã de
oxigen).

   
Dar ce este RNA-ul ?
El ar reprezenta o bibliotecarã care

îþi cautã o carte de care ai nevoie ºi chiar
þi-o ºi copiazã, oferindu-þi copia. Uneori,
mici greºeli pot apãrea la copiere, greºeli
care se pot transmite din generaþie în
generaþie. Acestea sunt mutaþiile.

Mutaþiile totale pe care le-a suferit
un grup de persoane de-a lungul miilor
de ani formeazã un trib numit
�Haplogrup�.

 Cu acest minim de cunoºtinþe
genetice, sã ne continuãm cãlãtoria.

 
Harta # 1
Harta aceasta este a Europei în

Harta Europei în timpul Paleoliticului, respectiv în urmã cu 18.000 de
ani, când era prinsã în ghearele ultimei glaciaþiuni.
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timpul Paleoliticului, respectiv în urmã
cu 18.000 de ani, când continentul era
prins în ghearele ultimei glaciaþiuni.

Gheaþa, a cãrei grosime era de 2
kilometri, acoperea cea mai mare parte
a nordului Europei ºi Munþii Alpi.
Nivelul mãrilor ºi oceanelor era cu
circa 150 metri mai jos ca astãzi,
coasta marinã având un cu totul alt
aspect. De exemplu, Britania ºi Irlanda
erau conectate la continent, Marea
Mediteranã nu comunica cu Oceanul
Atlantic, Italia era ºi ea legatã de coasta
Dalmaþiei, iar Peninsula Balcanicã era
conectatã printr-o pânzã de pãmânt
la Anatolia (Marea Tracicã/Egee
neexistând încã).

Toate acestea nu sunt arãtate pe
harta de mai sus.

Ceea ce ne intereseazã sunt cele
trei grupuri de populaþii existente la
sudul calotei glaciare.

 
Harta # 2
În urmã cu 12.000 de ani,

temperatura globului creºte, gheaþa
începe sã se topeascã treptat,

pãmântul redevenind mult mai propice
plantelor ºi animalelor.

Neanderthalezii dispar în urmã cu
14.000 de ani lãsând triburile nomade
de Cro-Magnon, în cãutarea hranei,
sã-ºi pãrãseascã cele trei locaþii:
Peninsula Ibericã (genomul �R1b�),
central europenii (genomul �I�) de la
sud de Carpaþi, ºi cel est- european
(�R1a�din zona Massageticã de mai
târziu).

Aceste trei grupãri umane, în
locurile lor de refugiu din perioada
glaciarã, au suferit mutaþii
caracteristice care se disting pe
Haplogrupurile care-i ºi reprezintã:
R1b, I ºi R1a. Pãrãsindu-ºi locurile
de refugiu, ei se propagã în toatã
Europa reprezentând ºi azi 80% din
populaþia europeanã.

În urmã cu 8.000 de ani, oamenii
Neoloticului din Orientul Mijlociu,
dezvoltând o nouã tehnologie a
agriculturii, încep sã pãtrundã în
Europa, prin Balcani, pe pânza de
pãmânt ce lega Europa de Anatolia ºi
care va fi înghiþitã de ape în urmã cu

6.800 de ani. Aceste noi Haplogrupuri
sunt: E3b, F, J2 ºi G2.

 
Harta # 3
Aceste Haplogrupuri Neolitice

sosesc în valuri, în perioade de timp
diferite, fiind ºi astãzi gãsite
predominant de-a lungul coastei Mãrii
Mediterane. Ele reprezintã pânã în
zilele noastre 20% din populaþia
Europei. Este interesant de ºtiut cã
tehnica agriculturii adusã de ei se va
rãspândi mult mai departe decât cei
care au inventat-o.

În urmã cu 4.500 de ani soseºte,
dinspre Munþii Urali, Haplogrupul N3,
cel care va da naºtere limbii finno-
ugrice.

 
= Membrii haplogrupului R1b,

definit de M 343, sunt descendenþii
direcþi ai primilor oameni moderni
europeni, numiþi generic drept oamenii
de Cro-Magnon. Aceºtia au ajuns în
Europa acum 35.000 de ani, într-o
perioadã în care neanderthalienii încã
populau regiunea. Purtãtorii

Aceste trei grupãri umane, în locurile lor de refugiu din perioada glaciarã, au suferit mutaþii caracteristice
care se disting pe Haplogrupurile reprezentative:  R1b, I ºi R1a.  Pãrãsindu-ºi  locurile de refugiu, ei se

propaga în toatã Europa reprezentând ºi azi 80% din populaþia europeanã.
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marcãrului M343 þeseau haine ºi
construiau colibe pentru a rezista
climei reci din Paleoliticul superior. Ei
utilizau unelte relativ sofisticate, din
piatrã, os ºi fildeº. Bijuterii, obiecte
cioplite ºi elaborate picturi rupestre
colorate stau mãrturie pentru
surprinzãtor de avansata culturã Cro-
Magnon din timpul ultimei ere
glaciare. Când clima s-a încãlzit,
grupuri omogene din punct de vedere
genetic au recolonizat Nordul, astfel
încât 70% dintre bãrbaþii din sudul
Angliei fac parte din R1b, la fel ca în
anumite pãrþi ale Spaniei ºi Italiei, unde
ponderea lor este tot de peste 70 de
procente.

= Membrii Haplogrupului �I� au
ajuns în Europa în urmã cu 60.000
de ani, ca urmare a liniilor genetice:
M168 � M89 � M170. Astãzi,
membrii acestui Haplogrup pot fi
gãsiþi în partea centralã ºi sud-esticã
a Europei, ei fiind cei ce vor da naºtere
la 45% din populaþia Scandinaviei,
vikingilor ºi celþilor.

 Acum, când sunteþi posesorii
cunoºtinþelor de bazã cu privire la
formarea populaþiei europene, vã invit
sã ne continuãm cãlãtoria geneticã .

Sã vedem ce rezultate am primit
din punct de vedere al genomului
cãruia îi aparþin: rezultatul pentru mine
a fost........�I� sau, mai corect, I1b.

Istoria strãmoºilor mei începe în
urmã cu 60.000 de ani când unul
dintre ei, Marcãrul M 168, se
aventureazã afarã din Africa. Ce l-a
determinat la aceastã aventurã nimeni
nu ºtie precis; poate o climã mai bunã,
cu mai multã umiditate, poate spiritul
de aventurã care, ca ºi pe mine, zeci
de mii de ani mai târziu, mã va
determina sã ajung în America.
Numãrul total de Homo Sapiens la
acea datã nu era mai mare de 10.000.
Uneltele folosite de ei în acea perioadã
erau confecþionate din piatrã, dar
spiritul artistic nu le lipsea.

Antropologia ºi arheologia ne
sugereazã cã omul modern a apãrut
în Africa în urmã cu 200.000 de ani
iar migraþia în afara continentului a
început cam cu 60.000 de ani în urmã.

Bãrbatul care a dat naºtere marcãrului
genetic care mã caracterizeazã a trãit
undeva în nord-estul Africii, undeva
prin Rift Valley, prin Etiopia de azi sau
Kenia ori Tanzania, în urmã cu 79.000
de ani. De ce oare acest strãmoº al
meu s-a aventurat afarã din Africa
rãmâne o întrebare la care nu cred cã
vom avea un rãspuns sigur. Probabil
cã fluctuaþiile climaterice au jucat un
rol important în acest exod. S-a
întâmplat ca, în Europa, calota glaciarã
sã înceapã sã se topeascã determinând
� ºi în Africa � încãlzirea temperaturii
ºi creºterea umiditãþii locale. Pãrþi ale
neospitalierei Sahare devin peste
noapte locuri fertile, deºertul
transformându-se în savanã.
Animalele încep sã populeze acest nou
coridor de verdeaþã determinând ºi
migraþia vânãtorilor. Strãmoºii mei,
urmãrind animalele ºi climatul mai bun
din aceste zone, vor începe sã se mute
în aceste noi locuri. În plus, la aceste
schimbãri se adaugã ºi faptul cã
strãmoºii au dezvoltat o nouã
capacitate intelectualã: cea de
comunicare verbalã, aparent

În urmã cu 4.500 de ani soseºte dinspre Munþii Urali Haplogrupul N 3, 
cel care va da naºtere limbii Finno-Ugrice.
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inexistentã înainte, dându-le acum un
avantaj major faþã de primatele
existente anterior. Perfecþionarea
uneltelor ºi a armelor, posibilitatea de
a planifica ºi coopera unii cu alþii, cât
ºi creºterea capacitãþilor de explorare
a resurselor, au permis oamenilor
moderni o mai rapidã migrare spre noi
teritorii, explorarea noilor resurse, dar
ºi înlocuirea altor ominide.

Un nou pas îl reprezintã migrarea
marcãrului M 89 spre Orientul
Mijlociu, marcãr care se gãseºte într-
un procent de 90-95% în populaþia
neafricanã.

În urmã cu 40.000 de ani, clima
se schimbã din nou începând sã fie
mai rãcoroasã ºi mai secetoasã. Nordul
Africii este afectat destul de drastic ºi
pãºunile înfloritoare ale Saharei redevin
deºert, astfel cã, pentru urmãtorii
20.000 de ani, clima nu va mai fi
propice vieþii. Având deºertul în faþa
lor, strãmoºilor mei nu le-au rãmas
decât douã opþiuni: sã rãmânã pe loc
în Orientul Mijlociu ori sã continue
explorarea lumii (reîntoarcerea în
Africa nefiind o opþiune). Astfel, în
timp ce unii dintre descendenþii lui M
89 rãmân pe loc, cei mai mulþi pornesc
dupã turmele de bufalo, antilope ºi
mamuþi, spre zonele Iranului de azi,

în timp ce alþii îºi vor continua
migraþia spre stepele din centrul Asiei.
Un mic grup însã, va continua sã se
deplaseze spre nord, din Orientul
Mijlociu spre Anatolia ºi de acolo, pe
pânza ce încã lega Peninsula Balcanicã
de Anatolia, spre Europa,
reprezentând noul marcãr M 170.

Astfel, îmi gãsesc strãmoºul M
170 ca stãpân al Balcanilor în aºa-zisa
Culturã Gravettiana din paleoliticul
superior ºi care se va rãspândi spre
nordul Europei. Cultura Gravettiana îºi
ia numele de la site-ul arheologic La
Gravette, din Franþa, unde uneltele
gãsite erau diferite de cele ale Culturii
Auriganaciene. Cultura Gravettiana
este cunoscutã ºi prin sculpturile de
femei voluptoase, probabil zeitãþi
feminine. Bãrbatul care aparþine
markãrului M 170 se naºte în urmã
cu 20.000 de ani, într-una din zonele
de refugiu din sudul Munþilor Carpaþi,
undeva prin Balcani, când ultima
glaciaþiune avea loc în Europa. Pe
mãsurã ce calota glaciarã începe sã
se topeascã, acum 15.000 de ani, se
desprinde din M 170 marcãrul I 1b
care va începe sã-ºi pãrãseascã
locurile de refugiu ºi sã se deplaseze
spre nord, jucând un rol esenþial în
repopularea nordului Europei. Vikingii,
celþii � ca de altfel 45% din populaþia
scandinavã � sunt parte din acest

Haplogrup I1b, de asemenea
responsabil pentru formarea populaþiei
centrale ºi sud-est europene.

Faptul cã, în sens biologic, genetic,
�Noi nu suntem urmaºii Romei� este
azi foarte clar. Ex-romanii, ca mai toatã
Europa de Vest, aparþin grupului
genetic R1b, în timp ce populaþia de
azi a þãrii noastre aparþine majoritar
Haplogrupurilor I 1b ºi R1a.

În acest caz când, dupã unii
latinomani, suntem consideraþi urmaºi
ai soldaþilor lui Traian, cine greºeºte:
lingviºtii ºi istoricii români sau
geneticienii ?

Vã lãsãm pe dumneavoastrã sã
decideþi.

În final, îmi vin în minte cuvintele
filozofului englez Antony Hope:

�A explica adevãrul oamenilor
care nu sunt structuraþi mental sã-
l înþeleagã este similar cu a
promova incultura�.

Cu tot respectul pentru pãrerile
unor latinomani, îmi permit sã afirm
cã, la nivel intelectual, dânºii, negând
evidenþele, dau dovadã de un
diletantism cras. În plus, a nu
cunoaºte istoria þãrii care te-a plãmãdit
pe tine ºi pe strãmoºii tãi, este o frondã
adusã celor 237,502 kilometri pãtraþi,
în care trãieºte un popor spre care,
cu veacuri în urmã, se uitau cu respect
toate cancelariile Europei.

Cãlãtoria geneticã a autorului articolului, dr. Napoleon Sãvescu
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Nu existã nicio îndoialã,
brãþãrile sunt ale dacilor!

Interviu realizat de Vladimir BRILINSKY

Cine sunteþi dumneavoastrã, doamnã dr. Barbara
Deppert Lippitz ?

Eu sunt un arheolog liber. Nu un dac liber, cum se
spune pe la voi, ci un
arheolog liber. Sunt
expert autorizat ºi
oficial de peste 30 de
ani ºi îmi desfãºor
activitatea în cadrul
Camerei de Comerþ
din Frankfurt. În
general, particip la
expertize cerute de
guvernele unor þãri, de
muzee sau de
colecþionari privaþi.
De asemenea, sunt
invitatã la foarte multe

conferinþe unde expun în special rezultatele cercetãrilor
mele. Lucrez, de asemenea, pentru tribunalele care cer
expertize, în unele procese care au ca subiect obiecte
de patrimoniu, la fel ºi pentru companiile de asigurãri.
Bineînþeles cã domeniul meu de activitate nu se
limiteazã doar la bijuterii antice, ci la o paletã mai largã
de obiecte de patrimoniu. Însã am studiat ºi am publicat
peste 1.500 de bijuterii din aur ºi toate acestea au venit
în urma unor studii deosebit de aprofundate care pot
dura foarte mult timp, în funcþie de problematica ridicatã
de fiecare în parte. Am avut astfel ocazia sã mã
specializez în analizarea tehnicii ºi a stilului în care erau
lucrate aceste obiecte, a stilului care este influenþat de
tehnicã. Am acumulat atâta experienþã, încât îmi pot
permite sã deosebesc un fals de o lucrare autenticã ºi
am reuºit sã învãþ chiar trucurile folosite de falsificatori.
Ca expert german de obiecte de patrimoniu, prin

semnãtura pe care o dau pentru o expertizã, prin
ºtampila pe care o aplic, eu trebuie sã garantez
corectitudinea timp de 30 de ani purtând în acest timp
o responsabilitate importantã. Dacã un profesor
universitar spune astãzi un adevãr care mâine nu mai
este valabil, este una, dar ca eu sã girez o eroare este
practic imposibil. Nu îmi pot permite sã fac greºeli ºi
pânã în acest moment nu am avut nicio problemã în
acest sens. Mi-au trecut prin mânã, aºa cum vã

Interviuri care fac istoria

COIFUL DE AUR � 6.000 de ani de tezaur românesc
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spuneam, peste 1.500 de obiecte de
aur iar, cantitativ, este greu de
exprimat. Cea mai mare cantitate
am expertizat-o la cererea
guvernului suedez ºi acolo erau peste
35 de kilograme de aur. Era vorba
de o colecþie de obiecte de aur ce
urma sã fie achiziþionatã de Muzeul
Naþional din Stokholm, iar printre ele
se strecuraserã ºi câteva falsuri pe
care le-am depistat dupã o analizã
atentã.

Cam câte obiecte provenind
din spaþiul traco-geto-dac aþi avut
ocazia sã analizaþi ?

Cu ocazia unei expoziþii care a

avut loc în Germania în 1994, care
cuprindea obiectele de tezaur din
România, am fost editoarea unui
catalog, o lucrare de referinþã pentru
istoriografia româneascã, intitulat
sugestiv �COIFUL DE AUR �
6.000 de ani de tezaur românesc�
la care am devenit, prin hazard, ºi
coautor. Cum am ajuns în aceastã
situaþie? Majoritatea intrãrilor ºi
descrierilor din acest catalog au fost
fãcute de istorici români cu care am
colaborat excelent. Din pãcate, lipsea
din catalog tocmai perioada tracicã
pe care nu o scrisese nimeni. Atunci,
eu am ales sã scriu acest capitol ºi
am început sã studiez temeinic
obiectele de aur din acea perioadã.

Astfel m-am familiarizat cu aceastã
problemã care m-a pasionat foarte
mult. Am reuºit sã identific în acest
studiu o continuitate ºi nu neapãrat
una de naturã tehnicã, pentru cã
influenþa tehnicã vine mai mult din
moºtenirea celticã, ci una artisticã,
a motivelor care, prin tradiþie, au
rãmas. Este vorba în special de
motivul ºarpelui asupra cãruia o sã
revenim, care este prezent în arta
traco-geto-dacã, datoritã în special,
strânsei legãturi dintre om ºi naturã.
Când cineva coabiteazã cu natura,
este influenþat de cu totul ºi cu totul
alte reguli, iar aceste reguli îi dirijeazã
printre altele ºi creaþia artisticã.
Acest lucru este valabil mai ales în
cazul acestor brãþãri de aur pe care
le-am studiat de mai mulþi ani ºi care
sunt o expresie vie ºi de necontestat
a personalitãþii artistice a meºterilor
daci.

Care sunt principalele
argumente pentru care
dumneavoastrã susþineþi
autenticitatea acestor brãþãri ?

Principalele argumente vin din
însãºi tehnica lor de prelucrare.
Aceastã tehnicã este atât de
specialã, încât este imposibil de
falsificat. Dacã astãzi cineva învaþã
prelucrarea aurului, o învaþã în
tehnica modernã ºi nicidecum în
tehnica forjãrii, în care au fost
confecþionate aceste brãþãri. De
mult timp, în lume, aceastã tehnicã
de prelucrare a aurului a dispãrut.
Ea este dificil de învãþat, dificil de
aplicat în zilele noastre. Aceastã
tehnicã a forjãrii ºi a prelucrãrii prin
lovire cu ciocanul este caracteristicã,
fãrã îndoialã, perioadei antice în care
acestea au fost confecþionate. Al
doilea argument ne este adus de
brãþara pe care am botezat-o cu
mare încântare �Mica Parizianã�. Ea
are o lucrãturã cu totul ºi cu totul
specialã, foarte rarã, foarteDemonstrând autenticitatea
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frumoasã ºi imitã desenul de pe un
fragment de brãþarã de argint aflat
într-un muzeu vienez, dar acest
fragment nu este expus ºi nici
publicat în literatura de specialitate,
aºa cã bijutierul care ar fi putut
confecþiona aceastã brãþarã nu avea
de unde sã cunoascã ºi sã copieze
desenul de pe cea de argint. Astfel,
nu existã niciun argument care sã
ducã spre niºte copii moderne a
brãþãrilor. Toate argumentele care
vin în acest sens nu au niciun suport
credibil ºi ºtiinþific, ci doar de ordin
speculativ. ªi, când spun acest lucru,
nu am nicio îndoialã.

ªi totuºi existã voci chiar ºi
printre cercetãtori, istorici ºi
arheologi care încearcã sã
susþinã varianta falsului. Ce
credeþi despre acest curent al
cãrui reprezentant principal este

profesorul Constantin Preda ?

Am remarcat cã, mai nou, în
România au apãrut peste noapte,
mulþi �specialiºti� în aur, dintre care
o parte consistentã nu au avut
vreodatã în mânã o piesã de aur. Este
foarte uºor sã emiþi teorii referitoare
la aur, dar când este vorba de
tehnica prelucrãrii acestuia, lucrurile
se complicã, mulþi dintre ei nereuºind
sã dea rãspunsuri concrete ºi
valabile la întrebãrile care apar. În
cazul profesorului Preda, nu putem
vorbi de faptul cã nu ar fi un specialist
consacrat, dar dânsul îºi creioneazã
întreaga teorie, începând cu o falsã
informaþie, pe baza unei greºeli. El
spune cã niciodatã nu a fost gãsit
vreun obiect de aur sau vreo
comoarã într-o cetate dacicã,
întãrind cu argumentul cã pânã acum
nu au fost gãsite brãþãri sau alte

artefacte de aur la Sarmizegetusa
Regia. Aceasta reprezintã prima
greºealã. ªtim deja cu exactitate cã
brãþãrile nu au fost descoperite la
Sarmizegetusa, ci în vecinãtatea
acesteia, pe un alt deal, în locul numit
Cãprãreaþa, ceea ce reprezintã o
diferenþã între realitate ºi �realitatea�
pe care o prezintã domnul Preda. În
consecinþã, el nu a fost bine informat
sau nu a dorit sã fie bine informat.
În altã ordine de idei, în arheologie
se nasc niºte reguli care pot sã aibã
valabilitate sute de ani, dar este
suficientã o singurã descoperire care
sã rãstoarne aceste reguli. Este ºi
cazul acestor brãþãri. Se cunoºteau,
pânã acum, doar brãþãri spiralice de
argint ºi bronz. Nimeni, cu excepþia
lui Florin Medeleþ, nu intuia existenþa
celor de aur. Unii chiar excludeau
posibilitatea ca ele sã existe. Iatã cã
a venit aceastã descoperire a
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brãþãrilor de aur care rãstoarnã
teoriile vechi ºi aduce noi dovezi care
completeazã istoria metalurgiei
antice. ªi tocmai aceste dovezi sunt
respinse de domnul Preda, total
nejustificat. La fel de nejustificatã
este ºi pãrerea dânsului, conform
cãreia monedele de tip koson ar fi
bãtute în Evul Mediu. Este o idee
stupidã care nu are niciun fel de
suport ºtiinþific ºi care a fost
combãtutã, nu o datã, cu argumente
solide. Vedeþi dumneavoastrã, mulþi
din arheologii români au trãit, au
cercetat ºi au creat pe timpul
comunismului ºi, de multe ori, munca
lor a fost rodul constrângerilor la care
erau supuºi. Prea puþin se lucra cu
mijloace moderne ºi prea puþin exista
deschiderea la nou. Trebuie sã
înþelegem cã adevãruri valabile 40�
50 de ani pot sã-ºi piardã valabilitatea
printr-o descoperire ºi de aceea

lumea arheologicã trebuie sã fie
pregãtitã, în orice moment, la a
rãsturna, dacã este cazul, niºte valori
care odatã erau valabile.

În cadrul conferinþei pe care
aþi susþinut-o la Muzeul Naþional
de Istorie, aþi fãcut o afirmaþie
surprinzãtoare. Cinci brãþãri,
cinci meºteri diferiþi. Cum aþi
ajuns la aceastã concluzie?

ªtim foarte bine cã fiecare artist
lucreazã în maniera sa proprie, are
propriul sãu stil, chiar dacã existã
niºte ºabloane. Am examinat aceste
brãþãri foarte atent, încercând sã
descopãr amprenta pe care fiecare
meºter a lãsat-o asupra fiecãrei
operaþiuni fãcute la confecþionarea
lor. Am cãutat sã înþeleg aceastã
amprentã, aceastã scriere a artistului
care lucreazã în aur ºi care este

determinatã, în primul rând, de
uneltele pe care le utilizeazã. Este
cert cã, la confecþionarea brãþãrilor,
s-au folosit, de exemplu, ºtanþe sau
poansoane ºi aceasta este încã o
dovadã a autenticitãþii lor. Ele nu au
fost realizate prin turnare într-o
matriþã, cum s-ar putea realiza, în
cazul unor presupuse falsuri, în zilele
noastre. În acest caz deci, unii dintre
artiºti utilizeazã poansoane rotunde,
iar alþii ovale. Acest lucru l-am
determinat dupã analizarea tuturor
desenelor de pe palmetele ºi
protomele brãþãrilor. Acestea diferã,
de la o brãþarã la alta, chiar dacã
toate au aceeaºi simbolisticã, cea a
ºarpelui. Este adevãrat cã simbolul
ºarpelui este prezent în mitologia
anticã, a lumii trace, dar acest simbol
capãtã cea mai mare forþã în Dacia,
prin prezenþa sa, masivã, în
reprezentãrile artistice din bronz,
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argint ºi acum, cu totul ºi cu totul
strãlucitor, din aur. De o importanþã
capitalã pentru rezultatele la care am
ajuns, a fost studiul pe care regretatul
istoric Florin Medeleþ l-a realizat
asupra brãþãrilor de argint
descoperite în arealul carpato-
danubian. La momentul realizãrii
acestui studiu, autorul a manifestat
o largã deschidere cãtre nou, o atentã
analizã a manufacturãrii acestora ºi
o perfectã integrare a brãþãrilor în
contextul istoric.

Cum caracterizaþi dumnea-
voastrã integrarea acestor
brãþãri de aur în contextul istoric
ºi ce reprezintã ele pentru istoria
noastrã ?

Dacã intrãm în camera tezaurului
de la Muzeul Naþional de Istorie,
putem sã citim ce a însemnat aurul

de-a lungul istoriei voastre milenare.
Dupã pãrerea mea, sunteþi singura
þarã din Europa care are istoria scrisã
în propriul sãu aur. ªi asta este un
lucru rar ºi excepþional de care puteþi
sã fiþi mândri. Probabil cã numai în
America de Sud, la Bogota, în
celebrul muzeu al aurului putem
vedea expus aurul indienilor, dar
acesta reprezintã doar o parte a
istoriei lor ºi nu o întreagã istorie
gravatã în aur, aºa cum aveþi voi. Nici
la Luvru, nici la British Museum ºi
nici în muzeele din Statele Unite, nu
gãsim aºa ceva ca în muzeul
dumneavoastrã de istorie. Sigur cã
existã multe exponate de aur în
aceste muzee, dar ele aparþin ºi altor
culturi, decât a þãrilor respective.
Este regretabil cã voi, românii, nu aþi
profitat de aceastã istorie scrisã în
aur, aºa cum aþi fi meritat. ªi, când
spun aþi fi meritat, mã gândesc la

ceea ce istoria voastrã a însemnat
pentru Europa, la forþa pe care aurul
vostru a avut-o în construirea unei
civilizaþii demne de marile civilizaþii
ale lumii. Iar ce este interesant
pentru aceastã galerie a aurului este
faptul cã aici nu gãsim aur cumpãrat
sau obþinut prin cuceriri, ca în
celelalte muzee ale lumii. Aici
vorbim, în exclusivitate, de aur
autohton. Revenind la ce înseamnã
brãþãrile pentru istoria voastrã, în
primul rând, ele sunt o dovadã cã
dacii prelucrau propriul lor aur. Iar
în al doilea rând, ele probeazã cã
dacii aveau mult aur. Analizele de
laborator, efectuate la Institutul de
Fizicã Nuclearã de la Mãgurele, nu
pot fi contestate de nimeni ºi ele
aratã amprenta aurului din Munþii
Apuseni. Perioada dacicã a
însemnat, categoric, ºi mult aur, râvnit
de toatã lumea anticã. Romanii ºtiau

�Mica Parizianã�
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bine de existenþa acestei bogãþii
imense, iar rãzboaiele lor au avut ca
scop, în primul rând, îmbogãþirea. La
cucerire, romanii s-au îmbogãþit
consistent atât cu aurul public, cât ºi
cu cel privat. Apoi, aceste brãþãri
demonstreazã, fãrã îndoialã,
potenþialul creativ al meºterilor daci.
Ne demonstreazã cã aceºti veritabili
artiºti orfevrari ai Daciei prelucrau
aurul cu o lejeritate ºi cu o dexteritate
nativã, asemenea copiilor care se
joacã cu plastilina sau cu lemnul
cioplit. Înþelegeþi cã ei se jucau cu
aurul, într-o obiºnuinþã ºi o tradiþie
cotidianã. Dacii aveau o experienþã
solidã în prelucrarea aurului, o
tradiþie moºtenitã, am putea spune.

Dacã este sã încadrãm acest
eveniment al descoperirii ºi cercetãrii
acestor brãþãri în istoria europeanã,
putem spune, acum, fãrã nicio
îndoialã, cã aurul dacic ºi-a gãsit
definitiv locul în cronologia
exploatãrii, prelucrãrii ºi utilizãrii
aurului, în contextul istoric european.
Continuatori ai tradiþiilor celþilor, care
erau adevãraþii stãpâni ai prelucrãrii
metalelor, dacii au desãvârºit
mãiastra artã a prelucrãrii aurului. Pe
harta Europei, alãturi de aurul
scandinav, german sau spaniol, cel
dacic se integreazã perfect
completând un mare gol, existent
pânã în acest moment. De ce ?
Pentru cã aceste brãþãri reprezintã
capodopere ale orfevrãriei europene.
Putem spune cã bijuteriile de argint
nu sunt foarte importante. Ele se
supun unui anumit standard pe care
îl gãsim în toatã Europa, este
adevãrat, cu mici variaþiuni, iar
tehnica prelucrãrii argintului, în
bijuterii sau obiecte de cult, nu
reprezintã o surprizã. Putem sã le
apreciem din punct de vedere al
desenului ºi al formelor, dar nu al
tehnicii, aºa cum este cazul la
brãþãrile de aur. Aici intervine
unicitatea ºi valoarea lor care le dã
dreptul sã fie numite capodopere.

Sunt unii istorici care susþin
cã dacii nu aveau ºi nu prelucrau
aur. Cum putem sã înþelegem
acest curent ?

Aceasta este încã o idee stupidã,
vehiculatã în istoria voastrã. Aºa cum
putem vedea, în traseul aurului din
tezaurul românesc, acest teritoriu a
fost în toate epocile foarte bogat în
aur. Au fost gãsite artefacte de aur,
rãspândite de-a lungul istoriei
voastre, mai numeroase decât în alte
þãri, aºa cum spuneam. Dincolo de
graniþele voastre, exista o regulã bine
stabilitã. Aurul costa foarte mult, iar
munca, pentru prelucrarea lui, era
enormã, cu mari sacrificii. Ceea ce
aici nu a fost cazul. Aur se gãsea,
iar mâna de lucru era asiguratã de
meºteri pricepuþi, cu o veche tradiþie.
Aurul se prelucra, în aceste þinuturi,
din neolitic ºi era aur extras din
Munþii Apuseni. Priviþi aceastã
panoplie a aurului. Aveþi în acest
tezaur peste 6.000 de ani de istorie
a aurului. Este istoria voastrã ºi
numai cine nu vrea nu o priveºte la
adevãrata ei valoare. Din neolitic, din
perioada bronzului, a fierului, din
perioada dacicã, din cea a
influenþelor elenistice, din cea
romanã, din cea a migraþiilor ºi
continuând cu Evul Mediu ºi epoca
modernã, totul s-a bazat pe una ºi
aceeaºi tradiþie a prelucrãrii aurului
autohton.

În final, dupã aceastã lecþie de
istorie asupra aurului autohton,
ce credeþi, suntem noi urmaºii
Romei, aºa cum este scris în

istoria oficialã a românilor ?

Nu, aceasta este o altã greºealã,
voi sunteþi cu siguranþã urmaºii
dacilor. În primul rând cã romanii au
venit, au luat aurul, au stat o perioadã
ºi au plecat. Este adevãrat cã au lãsat
ºi câteva urme prin aceastã trecere
temporarã pe teritoriul dac. Au lãsat
puþinã latinã, pentru cã latina era
limba oficialã, au lãsat ceva
monumente, expresie a recunoscutei
culturi romane ºi foarte puþine
obiceiuri, dar ei nu au putut sã
schimbe structura poporului dac,
pânã la plecarea lor ºi nici dupã
aceea. Poporul român care, desigur,
a suferit ºi alte influenþe, se
deosebeºte radical de cel italian. Este
mult mai ospitalier, mai jovial, mai
comunicativ. Observaþi legãtura
românilor cu natura: este una mult
mai profundã decât a celorlalte
popoare europene. ªi aceasta este
cea mai importantã moºtenire
pãstratã de la daci. Dacii erau una
cu natura. Natura era viaþa lor iar
viaþa lor era natura. Sã revenim puþin
la ºerpii stilizaþi din brãþãrile de aur.
Nu ºtiu dacã aþi vãzut vreodatã un
schelet de ºarpe cu vertebrele
deosebit de elastice. Acest schelet
se regãseºte în stilizarea palmetelor
care continuã vârfului fiecãrei
brãþãri. Numai o legãturã extrem de
puternicã a omului cu natura ar fi
putut reuºi sã determine o astfel de
realizare remarcabilã. Aºa cã voi,
poporul român, puteþi sã vã mândriþi
cu originea voastrã ºi sã vã conside-
raþi cel puþin egali celorlalte popoare
care au rãdãcini în bãtrâna Europã.
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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.

Peisajul publicisticii
dacologice din România
s-a îmbogãþit, nu demult,

cu încã o revistã, având ca tematicã
afirmarea identitãþii românilor ca
neam geto-dacic.

Este vorba de revista editatã la
Tulcea de cãtre organizaþia de tineret
a Filialei Getia Minor, aparþinând
Fundaþiei pentru Cercetarea Istoriei
Dacilor, �Dacia Revival International
Society� cu sediul la New-York �
SUA.

Spicuim din conþinutul articolului
de fond semnat de Liliana Hornea,
unul din cei doi redactori-ºefi ai
revistei: �Una din multiplele propuneri
ºi «doleanþe» ale noastre a fost
redactarea unei reviste cu caracter
istoric, care sã oglindeascã activitatea
ºi interesul pentru istoria noastrã, a
poporului dac.�

Aºadar, o revistã a tinerilor daci,
scrisã de ei ºi pentru ei, un motiv de
bucurie sufleteascã pentru faptul cã
tinerii lupi ai dacilor se trezesc ºi îºi
afirmã cu tãrie conºtiinþa de neam.

Iatã ºi câteva din titlurile
articolelor din cuprinsul revistei:
�Profil de dac� (Liliana Hornea),
�Oraºe veºnice� (Gruzea Loredana-
Ioana), �Din culisele istoriei� (Laura
Bacaran), �Manifest� (Oana
Coandã). Sunt articole scrise cu
vigoare tinereascã ºi cu aplomb,
dovedind încã o datã interesul de care
se bucurã dacologia în rândul tinerei
generaþii.

O foarte frumoasã prozã
ºtiinþifico-fantasticã publicã tânãra

La Tulcea dacii sunt la ei acasã
O revistã dacologicã pentru tineri � BRISTENA

prof. Iosif COLCER

Mioara Bãlan, intitulatã �Poveste�,
cu trimiteri la Zamolxis ºi la
piramidele egiptene, la peºtera
magului Deceneu, preotul geto-
dacilor ºi la peregrinãrilor prin
centrele spirituale universale în
cãutarea adevãrului absolut. Rãzbate
din rândurile povestirii un abur de
legendã anticã cu trimiteri directe la
destinul dacilor: 1Neamul nostru a
fost din toate timpurile încercat! Dar
de fiecare datã a reuºit sã se
salveze�, spune la un moment dat
eroina povestii, Euxinia.

Nu lipsesc din sumarul revistei
temele recreative, zburdalnice,
specifice vârstei, de genul: �Bancuri
cu daci� sau �ªtiaþi cã...?� (Tutcu
Dorin-Nicolae).

Vrem sã consemnam aici ºi pe
ceilalþi autori care semneazã în
primul numãr al revistei �Bristena�:

Poltorac Sabin-Florian, Paula Leonte,
Adina Mutar, Maria Tecuci,
adolescenþi visãtori cu gândul la
reînvierea Daciei.

Un merit revine coordonatorilor
acestui colectiv. Este vorba de prof.
Gheorghe Bucur ºi de preºedintele
filialei Getia Minor, Nicolae Nicolae.

Revista este deschisã tuturor
tinerilor daci din România ºi de pe
mapamond, care pot trimite
materialele pe adresa de e-mail
bristenatl@yahoo.com

Pot fi trimise studii proprii,
aprecieri, creaþie literarã ori doar
întrebãri pe adresa specialiºtilor în
istorie. Acestea vor fi publicate, cu
condiþia ca tema propusã sã aibã
legãturã cu trecutul nostru geto-
dacic. Aºadar, pentru tânãra
�Bristena�, o urare ca la Tulcea:
�Vânt bun din pupa!�



32

DACIAmagazin nr. 42, mai 2007

cmyk




