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EDITORIAL

de Vladimir BRILINSKY

Decebalus reîncoronat la Orãºtie

Al 87-lea an al erei noastre
avea sã fie unul de bun
augur pentru strãluci-

toarea Dacie!
Moºtenirea lãsatã de Burebista

fusese trecutã succesiv prin mai multe
domnii ale unor regi daci care au
continuat atât politica spiritualã cât ºi
pe cea economicã, dusã de acesta. Cu
toate acestea, niciunul nu a reuºit sã
egaleze personalitatea fãuritorului
primului stat dac, adevãrat imperiu,
care avea un cuvânt greu de spus pe
teritoriul Europei antice. Expansiunea
Romei care râvnea de multã vreme
bogãþiile Daciei ºi care prezenta un
mare pericol pe linia Dunãrii, precum
ºi separarea mai multor triburi dacice
de vechea matcã, obligau Dacia sã-ºi
aºeze pe tronul de aur, un lider
cutezãtor, abil, înþelept, care sã fie
capabil a reface vechea putere a
Daciei. ªi pentru cã un astfel de
conducãtor trebuia sã poarte un nume,
i s-a spus, simplu, Decebalus. Aprig
apãrãtor al libertãþii poporului dac, prin
toatã domnia sa, pendulând între glorie
ºi tragism, el a rãmas un punct de
referinþã de netãgãduit nu numai al
istoriei românilor ci ºi al întregii istorii
antice europene.

1920 de ani se împlinesc de la
încoronarea marelui rege Decebalus,
prilej de aducere aminte, prilej de
rememorare a personalitãþii sale
inegalabile, un adevãrat prilej de
sãrbãtoare. Dacã anul trecut, Orãºtia
a fost capitala comemorãrii lui
Decebalus, la 1900 de ani de la eroica
sa jertfã, iatã cã anul acesta, la 1 iulie,
regelui i s-a dat tot la Orãºtie cinstirea
cuvenitã rangului sãu. O reîncoronare

pe mãsurã. Ce putea fi mai grãitor la
o astfel de sãrbãtoare, ce putea
reprezenta mai bine personalitatea lui
Decebalus decât un simbol al puterii
sale. Astfel, pe una din colinele care
înconjoarã cel mai fascinant sistem de
fortificaþii antic, cel din Munþii
ªureanu, a fost înãlþatã o sabie dacicã.
ªi nu una oarecare, ci una mare pânã
la cer, simbol al apãrãrii libertãþii
nemuritorului popor dac.

Impresionantã operã de artã,
monumentul poartã un nume pe cât
de sugestiv pe atât de simplu. �SEMN
DACIC�. Este creaþia unui artist a
cãrui fiinþã vibreazã în rezonanþe
dacice. Nicolae Adam, personalitate
marcantã a vieþii artistice româneºti,
ºi-a trecut în repertoriu, încã o operã
remarcabilã care completeazã un drum
jalonat de lucrãri monumentale ce-i
poartã inconfundabila amprentã.
Majoritatea operei sale îºi are rãdãcinile
în ancestralitate susþinutã de un
puternic ºi strãlucitor filon dacic.
Rostind câteva cuvinte la inaugurarea
momentului, Nicolae Adam justifica
aceastã operã ridicatã cu sacrificii
enorme, o operã în care asemenea
Meºterului Manole ºi-a îngropat o
parte consistentã a sufletului sãu.

A reprezenta sabia dacicã, este,
alãturi de stindardul dacic, lucrul cel
mai semnificativ, atât pentru daci cât
ºi pentru romanii care au
considerat-o arma cea mai de temut.
Trebuie ºtiut cã opera plasticã este
nu numai imagine ci ºi metaforã.
În acest caz, tema lucrãrii, de semnal
istoric al rãzboaielor daco-romane,
consacratã vitejiei luptãtorilor daci
conduºi de regele erou Decebalus,

implicã, prin ideea de MEMORIE, o
viziune în timp � timpul, aºa cum îl
simþim într-un moment de încordare
de duratã trãitã. Astfel, în concepþia
artisticã trebuia sã fuzioneze
�prilejul particular� reprezentat de
sabia curbã a dacilor, ridicatã eroic,
cu adevãrul universal al devenirii
fiinþei noastre naþionale. Acest lucru
am cãutat sã-l obiectivez în
compoziþia monumentalã, ca o
prefigurare simbolicã a unui arc
peste timp.

P.S. Numind pe regele Daciei,
Decebalus, am considerat important
sã respectãm singura scriere a
numelui sãu din acea perioadã,
prezentã pe un vas descoperit la
Sarmisegetusa Regia ceea ce a
constituit în acelaºi timp ºi opþiunea
artistului orãºtian Nicolae Adam care
a inscripþionat monumentul ÎN
MEMORIA LUI DECEBALUS.

Sculptorul Nicolae Adam
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Civilizaþii antice
ale Europei temperate

Dr. Iosif Vasile FERENCZ

Argument

CELÞII (XI)

Civilizaþia dacicã, fãrã nici o
îndoialã a fost una remar-

cabilã, ca dovadã este ºi interesul
deosebit care i-a fost acordat, de
cãtre lumea ºtiinþificã ºi de cãtre
publicul larg. Din pãcate ea este
cunoscutã astãzi mai ales datoritã
descoperirilor arheologice, dar ºi în
acest fel a putut fi recuperat un mare

volum de informaþii cu ajutorul cãrora
este posibilã reconstituirea într-o
mãsurã oarecare, a vieþii comunitãþilor
umane din acea perioadã.

O altã sursã de informaþii pentru
înþelegerea vieþii unei populaþii este datã
de comparaþia cu viaþa altor populaþii

contemporane. Din acest motiv,
credem cã este util sã prezentãm în
paginile acestei reviste, pe parcursul
mai multor numere, una dintre
civilizaþiile contemporane, cu care
dacii au intrat în contact în mai multe
rânduri. Aºa cum reiese ºi din titlul
acestui material, este vorba despre
celþi.

Aºa cum am
prezentat în

rândurile anterioare, atacul
asupra oracolului de la
Delphi a fost respins. În
acest fel se încheia una
dintre cele mai temerare
acþiuni militare întreprinse de
grupuri de populaþii originare
din zonele Europei temperate,
înainte de Burebista. Chiar
dacã învinºi, pentru celþi ºi
mai ales pentru aceia stabiliþi
în centrul ºi estul continentului
începea o nouã etapã, mar-
catã de influenþele lumii cu
care luaserã contact nemijlocit.

Urmãrile

dezastrului

În cadrul contingentelor
care au supravieþuit

confruntãrilor care au
condus la dezastrul de la
Delphi au avut loc dispute.
În urma acestor divergenþe,
o parte dintre celþi s-au
îndreptat spre nord, oprindu-
se în drum ºi stabilindu-se pe
cursurile inferioare ale Savei,
Dravei ºi pe Dunãre, între
gurile celor douã râuri ºi în
arealul din jurul Belgradului.
Numele antic al capitalei
Serbiei moderne �
Singidunum, a devenit unul
din centru important ale
noilor veniþi. Noile aºezãri
întemeiate precum ºi cultura
materialã, aºa cum o
cunoaºtem din descoperirile
arheologice sunt
caracteistice pentru Celtica
orientalã. Aceºtia s-au numit
scordisci, dupã numele unui
munte iar prezenþa lor în zonã
s-a fãcut simþitã pânã în
vremea primului împãrat:
Octavian Augustus. Între

Rãzboinici celþi în secolul al II-lea, imagine preluatã din volumul: Stephen Allen ºi Wayn Reynolds, Celtic
Warrior 300 B.C. � A. D. 100. Weapons, armour, tactics, Oxford 2001.
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aºezãrile mai importante ale
scordiºtilor, care au fost cercetate
intens d cãtre arheologi se numãrã cea
de la Gomolava, pe malul râului Sava.
Dintre necropolele mai reprezentative
le amintim pe cele investigate la
Belgrad-Karaburma, Belgrad-Rospi
Cuprija etc. Stabilirea celþilor în acea
zonã a provocat o mutare spre rãsãrit
a zonelor locuite ºi controlate de cãtre
tracii tribali, care se vor concentra
începând cu acea perioadã zonele din
nord-vestul Bulgariei actuale.

O altã grupare desprinsã din masa
celor care au supravieþuit înfrângerii,
condusã de Comontorios, a pornit pe
urmele lui Leonorios ºi Lutarios, spre
rãsãrit. La sfârºitul anului 279 precum
ºi la începutul anului urmãtor, ei nu
mai erau singurii celþi care strãbãteau
þinuturile Thraciei, fãrã o þintã anume.
În aceeaºi zonã se aflau rãzboinicii
care compuneau cea de a treia coloanã,
care se puseserã în miºcare sub
conducerea lui Keretrios.

Prin intermediul lui Trogus
Pompeius aflãm cã un numãr de 15
000 de pedestraºi ºi 3 000 de cãlãreþi
au înaintat spre sud, punând mai întâi
pe fugã trupele care le-au ieºit în cale,
undeva în amonte de Porþile de Fier
ale Dunãrii, probabil în sudul Banatului.
Dupã acest incident au avut drum liber
încât au putut sã ajungã în Thracia.

Aceste peregrinãri au fãcut ca
întinse teritorii care în trecut fuseserã
înfloritoare sã îºi piardã strãlucirea.
Sã urmãrim, deci, destinul fiecãreia
dintre aceste grupuri.

 Rãzboinicii
conduºi de

Leonnorios ºi
Lutarios

Desprinºi, aºa cum menþionam
într-un alt episod, încã din vara anului
279 din cadrul grosului trupelor lui
Brennos, au pornit mai întâi spre
Thracia, ulterior direcþia fiind
schimbatã spre Propontida. Despre
aceºtia, Titus livius mãrturiseºte:
�Dupã ce au ajuns la Byzantion, fie
rãzboindu-se cu cei care li se
împotriveau, fie impunându-le tribut
celor care cereau pace, câtãva vreme
au ocupat þãrmul Propontidei, fãcând
tributare oraºele acelui þinut. I-a
cuprins însã dorinþa de a trece în Asia,
auzind în jurul lor cât de mãnos e acel
pãmânt...�.

Într-adevãr, încurajaþi de
Nicomedes, regele Bithiniei, care
aflându-se în plin conflict cu un
pretendent la tron, avea nevoie de orice
ajutor celþii aflaþi sub comanda lui
Leonnorios ºi Lutarios au trecut în
Peninsula Asia Micã, unde au ocupat
oraºul Lysimacheia ºi au cucerit
Hellespontul. Însã aºa cum se întâmplã
de multe ori în cazul conducerilor
colective, între cei doi comandanþi au
apãrut neînþelegeri. Ca urmare, cei
care se supuneau lui Leonnorios s-au
întors la Byzantion, în timp ce Lutarios
care a reuºit sã obþinã câteva

ambarcaþiuni a traversat împreunã cu
oamenii sãi strâmtoarea.

Puþin timp dupã acest episod, sprijinit
lui Nicomedes, Leonnorios a fãcut
acelaºi lucru la Byzantion, dupã care
cele douã grupuri au fost din nou reunite
în serviciul lui Nicomedes. Izvoarele
menþioneazã cã numãrul celþilor care au
trecut în Asia se ridica la cifra de 20
000. Dintre ei, circa o jumãtate erau
rãzboinici. Epopeia lor o vom urmãri
într-un numãr viitor, cu acest prilej, ne
vom îndrepta atenþia, din nou, asupra
grupurilor rãmase în Thracia.

Cetele conduse de
Comontorios

Dupã cum am mai menþionat,
rãzboinicii regrupaþi sub comanda lui
Comontorios au pornit ºi ele spre
Propontida, pe calea deschisã de
Leonnorios ºi Lutarios. În timpul
marºului celþii s-au dedat la jafuri ºi
atacuri în detrimentul populaþiilor
locale ºi a oraºelor greceºti. Însã
aceste contingente nu au trecut în Asia
Micã. Ele s-au oprit pe continent, nu
departe de Byzantion, în þinuturile
tracilor, într-un loc situat, probabil,
undeva la sud de Munþii Haemus.
Capitala ºi-au stabilit-o la Tylis �
localitatea care nu a fost încã
identificatã pe teren, tot aºa cum ºi
urmele arheologice ale noului regat
lipsesc cu desãvârºire. Din acest
motiv s-a presupus cã numãrul celþilor
care formau acest grup nu era ridicat.

Regatul de la Tylis

Foarte probabil era vorba de un
numãr restrâns de rãzboinici, foarte
buni specialiºti în mânuirea armelor,
care ºi-au impus autoritatea în regiune
ºi a cãror prezenþã avea sã se simtã în
curând ºi pe plan politic. Despre acest
aspect, Polybios ne informeazã cã în
vremea lui Comontorios locuitorii
Byzantionului plãteau o contribuþie de
trei, apoi de cinci ºi în cele din urmã
de zece mii de piese de aur. Mai târziu,

Monedã cu efigia lui Antigonos Gonatas, imagine preluatã de pe site-ul
enciclopedia liberã Wikipedia
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pe parcursul domniei unui alt rege, pe
nume Cavaros, tributul avea sã ajungã
la cifra de 80 de talanþi anual. Cavaros
a emis monede cu numele sãu, semn
cã regatul era deja consolidat. Puterea
ºi importanþa de care se bucura reiese
ºi din faptul cã el a fot cel care a mediat
între bizantini, pe de o parte, ºi regele
Prusias aliat cu rodienii, de cealaltã
parte pentru încetarea unui conflict
izbucnit la un moment dat. Calitãþile
acestui dinast l-au fãcut pe Polybios
sã-l descrie în termeni admirativi:
�avea cele mai înalte sentimente,
potrivite pentru un suveran. El a
asigurat o deplinã siguranþã
navigatorilor care fãceau comerþ în
Pontul Euxin ºi aduse mari servicii
locuitorilor din Byzantion...�

Regatul celþilor din Thracia s-a
prãbuºit sub loviturile date de localnicii
traci la sfârºitul sec. III a.Chr.

 Celþii lui Keretrios

Autorii antici nu ne oferã
informaþii asupra acþiunilor
desfãºurate de celþii lui Keretrios dupã
victoriile militare despre care am
amintit anterior. Putem presupune
însã, cã dupã toate probabilitãþile, ei
au fost celþii învinºi de Antigonos
Gonatas la Lysimacheia spre sfârºitul
anului 278 sau 279. Acesta din urmã
era fiul lui Demetrios Poliorchetes ºi
de pe aceastã poziþie era pretendent la
tronul Macedoniei. Întors din Asia i-a
întâlnit pe celþi în sud-estul Thraciei
ºi printr-o manevrã inteligentã a reuºit
sã-i învingã lângã Lysimacheia.
Victoria obþinutã i-a conferit faima ºi
autoritatea care îl vor ajuta sã obþinã

Þinuturi din Asia Micã la care au fãcute referiri. Hartã din secolul al XV-lea, imagine preluatã de pe site-ul
enciclopedia liberã Wikipedia.

mult râvnitul tron al Macedoniei. Ca
urmare, Macedonia a ajuns sã aibã în
frunte un dinast plin de energie ºi
înþelepciune, capabil sã organizeze
regatul ºi sã-i asigure stabilitatea ºi
siguranþa frontierelor.

Una dintre urmãrile victoriei de la
Lysimacheia a fost aceea cã o parte
dintre celþii învinºi (în numãr de câteva
mii) au fost înrolaþi ca mercenari în
armata macedoneeanã. Ei au continuat
sã fie prezenþi ºi în anii urmãtori pe
câmpurile de luptã ale Greciei.

În acest fel s-a încheiat campania
celticã în Peninsula Balcanicã, care a
rãmas în amintire sub numele de
Marea expediþie. Urmãrile ei s-au
manifestat, însã, pe multiple planuri,
iar despre ele vom vorbi în numãrul
care va urma.
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Kogaionul, râu ºi, munte
sfânt al geto-dacilor a
incitat pe mulþi

cercetãtori, cãci orice tainã descifratã,
deschide zãri spre multe ºi mari
înþelegeri.

Istoria este un lanþ de fapte, de
gânduri, în fapt, un lanþ neîntrerupt
de oameni, care, din frumosul Cerului
ºi al Pãmântului, au împrumutat ºi prin
aceasta, s-au integrat Marelui Tot
Absolut, condiþie esenþialã a existenþei.

În afara Cerului n-au putut exista
nici daco-geþii. Dumnezeul lor s-a
numit Zalmocsis-Stãpânul Vieþii ºi al
Morþii. S-au nãscut creºtini �avant la
lettre�, cãci despre moralitatea lor ºi
înalta filozofie de viaþã � crezând într-
un singur Mare Zeu ºi în nemurire �
au vorbit cu admiraþie, mai toþi marii
oameni ai antichitãþii. ªi istoria nu carã
dupã ea aluviuni, ea poartã doar firul
curat al apei curgãtoare de la sine,
fãuritoare a albiei sale. Ce prestigiu vor

fi avut daco-geþii, din ramura
pelasgilor, aºezaþi la N ºi la S de
Dunãre, de s-a ajuns ca, înºiºi
împãraþii Romei sã plãteascã dacilor
lui Burebista, un tribut sã nu le calce
hotarele, ori sã aleagã dintre traci, 42
de împãraþi, care au þinut în mâini
frâiele lumii?

 De bunã seamã cã, în toatã lumea
anticã organizarea statalã nu putea fi
desprinsã de religie. ªi daco-geþii erau
singurii din antichitate (cu excepþia

Kogaion
un munte sfânt învãluit în mistere

Prof. Maria CIORNEI

Godeanu, înãlþimea sfântã care strãjuieºte Sarmisegetusa
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iudeilor, care apar în istorie mult mai
târziu decât pelasgii-hiperboreeni-
protodacii) care erau monoteiºti ºi
credeau � cum am mai spus � în
nemurire. Aceastã credinþã le-a sporit
puterea. Spiritul ºi puterile lor fizice
nu s-au risipit în slujirea puzderiilor
de zei ºi mai mari ºi mai mici, care le-
ar fi mãcinat forþele ºi i-ar fi adus la
decadenþã apoi, cum s-a întâmplat ºi
cu grecii ºi cu romanii; sfârºind prin
a plãti ºi, în cele din urmã, a dispãrea
imperii.

Dintr-un asemenea loc, cum va fi
fiind, Kogaionul, daco-geþii luau puteri
ºi pentru existenþa asprã ºi pentru a-
ºi apãra moºia. Erau temuþi în luptã ºi
vestiþi pentru cã cel ce crede în
nemurire, nu considerã moartea decât
un prag de trecere înspre înveºnicire.

Cele mai vechi atestãri despre
Kogaion � Muntele Sfânt, le gãsim la
Strabon în Geografica VII, 3,5 care
spune: �acest munte a fost recunoscut
drept sacru ºi tot astfel îl numesc geþii.
Numele lui � Kogaionon era la fel cu
numele râului care curgea alãturi.�.

Pãreri ºi
controverse

În ceea ce priveºte localizarea
acestuia, pãrerile cercetãtorilor sunt
împãrþite:

Alexandru Borza plaseazã
Kogaionul pe vârful Gugu din masivul
Þarcu � Banat, unde descoperise ºi o
vastã peºterã.

Hadrian Daicoviciu pune problema
existenþei a mai multor peºteri ºi în
Banat ºi în Transilvania, dar care nu
au nici o legãturã cu Muntele Sfânt.

I.I. Rusu; Constantin Daicoviciu
ºi Hadrian Daicoviciu ca ºi I.H. Criºan
considerã cã acest munte nu poate fi
localizat în Banat. Acesta ar fi trebuit
sã fie în zona rezidenþialã a regilor
daci.

Gostar îl vede plasat chiar în
incinta sacrã a Grãdiºtei Muncelului.

Radu Vulpe în lucrarea
Deceneu,sfetnicul apropiat al lui
Burebista afirmã: �Nu ºtim unde se

aflã muntele Kogaion pe care nu-l
putem considera în legãturã cu
Deceneu�, dar cu toate acestea îl
asociazã centrului rezidenþial regal �
Sarmisegetuza, de la Grãdiºtea
Muncelului.

Adrian Bucurescu în Dacia secretã
spune cã avem de-a face cu o
semnificaþie aparte a acestui munte;
KOG � A � Ion însemnând Capul
Magnificului, fiind denumirea geticã
a Munþilor Bucegi, unde se aflã marele
cap sculptat, cu tiara sacrã, denumit
Sfântul Românesc; râul sfânt este
considerat de autor Ialomiþa, cãreia
geþii îi spuneau Naparis � Cerescul,
Divinul, iar adãpostul marelui preot �
ar fi fost peºtera Ialomicioara. Cele
prezentate sunt informaþii pe
orizontalã, documente, dovezi
materiale.

Herodot în Istoriile sale vorbeºte
ºi de Zalmocsis ºi despre credinþa
geþilor în nemurire ºi de obiceiul
acestora de a trimite soli la Marele Zeu.
De asemenea aminteºte ºi de faptul
cã Zalmocsis ºi-a sãpat o locuinþã
subteranã, unde a dispãrut trei ani,
revenind dupã acest timp.

Despre toate aceste ºi alte
informaþii prezentate de Herodot,
autorul însuºi spune cã le-a auzit de
la grecii din sudul Dunãrii, pânã unde
a ajuns în peregrinãrile sale. Dar el n-
a cãlãtorit niciodatã în nordul Dunãrii.
Deci cele auzite au fost filtrate de
gândirea ºi informaþiile grecilor
politeiºti, care nu concepeau cã alþii �
recte geþii � pot crede numai într-un
singur Mare Zeu.

Orgolioºii greci nu acceptau
posibila superioritate � indiferent în ce
domeniu, dar mai ales în cel spiritual
� a altor neamuri. De aceea în cele
scrise de Herodot se împletesc idei,
ca cele absolut absurde � precum cã
Zalmocsis a fost sclavul lui Pitagora
ºi, cã apoi s-a îmbogãþit, ºi instruit
fiind, s-a întors la ai sãi ºi i-a civilizat
ºi apoi a dispãrut în amintita peºterã
din Muntele Sfânt.

Dar sã-l ascultãm pe Herodot însuºi:
„Acestea spun grecii cã le-a fãcut

el (Zalmocsis). Cât despre mine

aceastã poveste a lui Zalmocsis ºi
locuinþa lui subteranã, nici nu le pun
la îndoialã, nici nu le cred pe de-a-
ntregul. Dar destul e atât cât s-a spus,
fie cã a existat un om cu numele
Zalmocsis, fie cã va fi fost o divinitate
bãºtinaºã a geþilor.“  (Apud H.
Daicoviciu, Dacii, Editura pentru
literaturã, 1969).

Avem în acest citat clar explicaþia
poziþiei lui Herodot, care a auzit de la
greci (nu de la geþi) aceastã poveste;
cuvântul �poveste� implicã ºi ideea de
imaginaþie.

Putem trage o concluzie: aceasta
locuinþã subteranã în Muntele Sfânt,
putea fi ºi amenajatã, cum de altfel
spune Herodot � cã ºi-a sãpat o
locuinþã subteranã, nu numai decât
pentru Zalmocsis � pentru cã tot
Herodot spune cã Zalmocsis nu era
numaidecât om, ci putea fi ºi daimon,
deci �spirit� în limba greacã.

Godeanu cel mai
apropiat vârf de
Sarmisegetusa

 Credem cã Muntele Sfânt al daco-
geþilor trebuie localizat în zona Vârfului
Godeanu în relativã apropiere de zona
rezidenþialã, dar nu este exclus ca ºi
ceilalþi locuitori ai Daciei sã-ºi fi
amenajat asemenea lãcaºuri, care
aveau rolul de a adãposti ritualurile
efectuate de preoþi ºi iniþiaþi în legãturã
cu cultul zalmocsian. Nu ne imaginãm
cã daco-geþii, care aveau o credinþã
unitarã, nu aveau ºi lãcaºuri de cult
mai peste tot ºi prezentând coordonate
asemãnãtoare celor din zona amintitã�
puteau fi ºi în una din reºedinþele din
zona Munteniei, a statului lui Burebista
ºi, de ce nu, ºi în Munþii Bucegi, având
ca locaº de desfãºurare a misterelor
zalmocsiene � Peºtera Ialomicioara.

Muntele Sfânt e legat de existenþa
peºterilor, ºi pentru cã acestea erau
adãposturi naturale ºi ofereau condiþii
ideale desfãºurãrii tainelor legate de
credinþa în Zalmocsis. De altfel
locuirea acestor peºteri trebuie pusã
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ºi în legãturã cu polistaii ºi ktiºtii,
pustnici, despre ale cãror calitãþi
morale excepþionale, vorbeºte ºi
Iosephus Flavius în Antichitãþi
iudaice. El asemãna pe geþi,
esenienilor, prin înfrânarea ºi filozofia
lor de viaþã, credinþa în nemurire ºi
înþelepciune.

ªi despre toate aceste trãsãturi
nobile vor fi auzit ºi grecii, de la care
s-a informat Herodot.

Se poate pune ºi problema unei
confuzii între slujitorii lui Zalmocsis,
care trãiau în peºteri (vezi obiceiul
isihasmului pãstrat pânã în zilele
noastre) ºi Zalmocsis însuºi. Ion Vulpe
în volumul Românii de dinainte de
Cristos localizeazã Olimpul dacilor în
Retezat.

Victor Kernbach spune în
Universul mitic al românilor cã
�Nimeni nu-ºi asumã riscul unei
localizãri nesusþinute documentar �
nici piscul Gugu din Retezat, nici
Dealul Grãdiºtei de la Sarmisegetuza
nici enigmaticul Ceahlãu, cu peºterile
sale ºi tradiþiile sãrbãtorii muntelui, nu
pot deveni ipoteze�.

Autorul reduce funcþia muntelui
Kogaion la una arhetipalã. Alþi
cercetãtori plaseazã Kogaionul în Delta
Dunãrii, în Insula Albã � Leuke �
devenitã în colindele cele mai vechi
�Mânãstirea Albã� din ostrovul mãrii.

Aceste lucruri au în vedere unitatea
spiritualã a daco-geþilor, ce constã nu
în honeteismul � ci în monoteismul �
religie rãspânditã ºi cultivatã în masã
în timpul lui Burebista ºi Deceneu..

Acest monoteism explicã, printre
altele, de ce dacii au primit �Vestea
Cea Bunã�, �Noua Ivãþãturã� �
�Evanghelia�, atât de uºor. Li s-a
potrivit ca o mãnuºã, cãci ei erau
creºtini înainte de Hristos.

Strabon � aminteºte �cum am mai
spus � cã râul care curge la poalele
Muntelui Sfânt Kogaionon � poartã
acelaºi nume ºi el este identificat de
unii critici ºi contemporani, cu Sargeþia
� Streiul de astãzi. Râul a primit
denumirea dupã numele celor ce s-au

aºezat aici-adicã sargeþii consideraþi de
Vasile Pârvan de origine iranianã, deºi
cuvântul-sar-geþii � poartã în sine
denumirea populaþiei, aºezate foarte
aproape de Sarmisegetuza

Streiul, Sargeþia de altãdatã, are ca
afluent important un râu care se
numeºte Râul Mare, care izvorãºte din
Vârful Godeanu, trecând ºi prin Vârful
Gugu. În timpul sãrbãtorile ritualice,
þinând de misterele zalmocsiene,
credem cã marii preoþii oficiau în faþa
mulþimilor, în Vârful Godeanu, loc
sacru, implicând ºi pelerinaje periodice
la Muntele Sfânt, în zile anume
consacrate serbãrilor religioase de
mare anvergurã, la care participa masa
populaþiei, dar ritualurile de iniþiere ale
ucenicilor Marelui Preot, se fãceau
departe de ochii mulþimilor, la
adãpostul peºterilor din Vârful Gugu,
despre care ºi locuitorii de azi, de la
poalele lor vorbesc cã sunt
�misterioase� ºi cã acolo se aflã
comorile preoþilor daci (Formula A,
14�21 iunie 2004, articolul �Lupul
singuratic� de Horia Þurcanu.

Tot Horia Þurcanu într-un articol
publicat în aceeaºi revistã, în care
vorbeºte de superstiþiile ºi obiceiurile
legate de cultul morþilor în satul Mãru
de pe valea Bistrei, înconjurat pe de o
parte de Muntii Þarcului ºi pe de alta
de Munþii Gugu, remarcã credinþe ºi
ritualuri precreºtine dacice ce s-au
pãstrat, neschimbate, de mii de ani ºi
faptul cã locuitorii de azi ai acestor
locuri, au conºtiinþa cã înaintaºii lor
sunt dacii. ªi-apoi sã nu uitãm cã ne
aflãm la doi paºi de un munte ce se
cheamã Scorilo, de o peºterã, de sub
Muntele Gugu ce se numeºte
Zalmocsis, cã foarte aproape se aflã
Sarmisegetuza din Munþii Orãºtiei,
centrul spiritual al dacilor.

Râul amintit mai sus, ce trece ºi
prin Vârful Gugu, este intitulat
�Mare� dupã pãrerea noastrã, nu
pentru cã ar avea un debit mare, e un
râuºor, afluent ºi el al unui râu, al
Streiului, ci pentru cã în conºtiinþa
contemporanilor ºi a urmaºilor, a geto-
dacilor, acesta izvora din Muntele
Sfânt. Adjectivul �mare� devine în

acest caz sinonim cu �foarte
important�� cu �sacru�. Cum de s-
a ajuns de la denumirea de �sfânt� la
cea de �mare�, ne dãm seama privind
înapoi în istorie. Peste daco-geþi cu
venit romanii ºi apoi alte neamuri.

Populaþia daco-getã s-a retras în
adâncurile munþilor, s-a strãmutat din
locurile din imediata apropiere a fostei
capitale a lor, Sarmisegetuza, dar a
pãstrat în memoria colectivã, chiar ºi
dupã multe generaþii, ideea de râu
foarte important.

Adevãratul sens al cuvântului
�mare�, cel originar, s-a pierdut ºi el
pentru cã populaþia rãmasã, mai ales
dupã retragerea romanã, n-a mai avut
posibilitatea sã trãiascã într-un stat
organizat, sã sãvârºeascã ritualurile
vechilor mistere zalmocsiene, pe
locurile sacre de altãdatã.

S-a trecut la viaþa organizatã dupã
legile gentilice. În locurile ascunse din
Munþii Godeanu, din Vârful Gugu vor
fi rãmas isihaºtii, despre care am mai
pomenit, pentru un timp, dar care n-
au avut forþa sã menþinã vii ºi
nealterate toate aceste ritualuri, fiind
izolaþi de marea masã a geto-dacilor.

Acesta este, dupã pãrerea noastrã
�Râul Sfânt�, ºi pentru cã el trece ºi
prin Sarmisegetuza ºi se întâlneºte cu
Streiul (Sargeþia) dincolo de fosta
capitalã, în zona Haþegului.. Vârful
Gugu � unde existã ºi o peºterã numitã
�Zalmocsis� � este locul ce þine de
Muntel Sfânt � Kogaionul � unde
preoþii, marii iniþiaþi practicau marile
mistere ale religiei zalmocsiene, la care
nu aveau acces decât iniþiaþii ºi
ucenicii, aleºi dupã criterii foarte
stricte, care trebuiau sã devinã, la
rându-le, Mari Preoþi, ce se aflau în
directã comunicare cu Zalmocsis.

Rãmâne sã dovedim cã Muntele
Sfânt, Kogaionul este muntele din
apropierea Sarmisegetusei ºi cã din el
izvorãºte Râul Sfânt.

I.I. Russu în opera Religia geto-
dacilor, zei, credinþe, practici
religioase, considerã cã denumirea de
�Kogaion� este strãinã �nici pe departe
daco-geticã�. Cu adevãrat cuvântul
�Kogaionon� cu terminaþia evidentã,
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cmyk

ne duce mai degrabã la limba greacã.
Chiar Vasile Pârvan, când vorbeºte
despre Herodot spune cã grecii �au o
înclinaþie de a reconstitui formele.
Râul Argesis, aºa cum aratã Nicolae
Densusianu în opera Dacia
preistoricã, ia forma Ordessos.

ªi iatã cã vine ºi pãrerea
generalizatoare, care ne picã atât de
bine, din partea lui Victor Kernbach.
În Universul mitic al românilor spune:
�se ºtie cã grecii nu transcriau
niciodatã numele strãine; atunci când
nu le traduceau, sau mai curent, nu le
identificau, mergând pânã la dizolvarea
totalã a numelui originar; poate fi
aºadar o pronunþie pornitã din
incapacitatea fonologicã a grecilor de
a «auzi» ºi alte limbi�.

La vreme de restriºte se vor fi
rugat dacii în Muntele Sfânt ºi vor fi
gãsit, ca cel mai bun loc de ascuns
comoara lor, tot în locurile sfinte,
apãrãtoare ale averilor lor, în apa
Sargeþiei.. Muntele Sfânt în viziunea
noastrã este Muntele Godeanu.

Etimologia
Kogaionului

Cuvântul Kogaionon � cu
siguranþã are terminaþia greacã, deci
trebuie sã acceptãm, prin analogie, o
terminaþie dacã, pelasgã în fond,
conform atestatului �Decebalus� �
vezi Hadrian Daicoviciu Dacii � care
vorbeºte despre inscripþia de pe un vas
dacic Decebalus per Scorilo.

Rezultã deci forma �Kogaianus�.
Cãderea terminaþiilor finale deci ºi a
lui �s� este un fenomen general, în
trecerea spre noua limbã, daco-
româna, rezultã forma �Kogaianu�,
�g� a devenit �d�, într-un grai în care
se impune vorbirea într-un ritm firesc,
care ºterge deosebirea de pronunþie
între aceste sunete.

Ca urmare s-a ajuns la forma
Kodaianu. Are loc metateza �i-a� ºi
ca urmare apare forma Kodianu,
menþionãm cã forma aceasta cu
inversarea locurilor �a� cu �i�, putea
exista chiar în forma originarã, cãci
în limba greacã diftongul �ai� se

citeºte �e�.
Trecând peste aceastã parantezã,

mergem mai departe ºi, având în
vedere o lege general valabilã pentru
toate limbile ºi anume aceea a
comoditãþii în vorbire, �Kodianu�
devine Godianu � respectiv Godeanu.

Deci, pentru edificare:
Kogaionon � Kogaianus �

Kogaianu � Kodaianu � Kodianu �
Godianu � Godeanu.

Vârful Gugu era locul sacru din
apropierea Munþilor Sacrii, Godeanu,
în care se sãvârºeau misterele
zalmocsiene, de iniþiere, transmise oral
din generaþie în generaþie

 Încercãm sã aducem argumente
pentru aceasta. Nicolae Densusianu în
Dacia preistoricã spune: �În acelaºi
masiv (e vorba de Retezat) în partea
de sud-vest se aflã muntele numit
Gugu, care în cazul de faþã prezintã
un deosebit interes. În jurul acestui
munte trãieºte o populaþiune de pãstori
din cele mai îndepãrtate vremuri,
oameni robuºti, bãrbaþi ºi femei de
staturã înaltã, adeseori uimitoare, cu
port ºi cu tradiþii deseori uimitoare. Ei

Gugu, o altã opþiune de localizare a Kogaionului
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sunt guganii: trãiesc încã din vremuri
strãvechi în munþii din judeþul Gorj ºi
Mehedinþi. Au cãtune proprii, duc un
trai izolat mai mult de trib, ca ºi când
s-ar considera mai vechi, mai de neam
ºi cu alt trecut istoric decât ceilalþi
locuitori ai acestei þãri. Tradiþiunile
populare spun cã ei îºi au originile din
Þara Gugãneascã, care se aflã pe
munte� (pag. 718).

Numele de �Gugan� era cunoscut
încã din antichitate, de anticii greci.
O localitate unde s-au luptat giganþii
cu zeii se numea Gigonus (vezi
Stephanus Byzantinus (Ed. Bexelius,
1688).

Hercules � ale cãrui legende sub
numele de Iorgovan sunt legate de
Munþii Mehedinþi, mai are la egipteni
ºi epitetul de Gigon (Hesychius).

În tradiþiile româneºti este numit
�fecior de mocan� (Teodorescu �
Poezii populare).

Tabula Peutingerianã, menþioneazã
o localitate a Daciei vechi situatã pe
drumul dintre Ad Mediam (Mehadia)
ºi Tiusiscol (Caransebeº) ºi anume
Goganis, adicã Gogani.

Strabon spune cã ligurii, emigranþi
din Carpaþi, locuiau în Italia pe un teren
stâncos ºi aveau niºte catâri numiþi
gugãneºti, sau de munte.

Numele de gugani ne duce cu
gândul la Muntele Sfânt.

Guganii � Koganii � Kogaionii
sunt locuitorii Kogaionului sau ai
Godeanului, aºadar � �gogaianus� a
devenit� �goganus�, ºi, în cele din
urmã, �guganu�, vezi mai sus evoluþia
de la cuvântul Kogaionon, la Godeanu
.Încercãm sã fim mai convingãtori
prin metoda verificãrii, ca în
matematicã.

Dacã mai sus am arãtat cum s-a
ajuns la termenul �guganu� de la
cuvântul �Kogaionon� vom încerca sã
arãtãm cã numele lor ne aratã cã
provine de la oronimul Godeanu: �
godianus God-Ianus � godianu
(pierderea terminaþie �s� e un fenomen
general în evoluþia de la limba
pelasgã,la limba românã) � sunetele
�-i� ºi �a� se pronunþã gogianu, ce se
întâlneºte ºi astãzi în unele regiuni ale

þãrii, sunetele �de� ºi �di� devin �ge�
respectiv �gi� (În Banat se spune într-
un cântec popular �Dragu mi-e,
mândro, ge (de) noi�, existând, în
paralel, în zone mai apropiate sau mai
îndepãrtate de Muntele Godeanu,
pronunþia � goganu � de aici rezultând
� guganu.

Faptul cã aceºtia sunt amintiþi încã
din antichitate, în diferite colþuri ale
lumii, dovedeºte strãvechimea ºi
continuitatea pelasgilor �daco-români
pe aceste locuri ºi, mai mult,
demonstreazã originea pelasgã a limbii
daco-române ºi extraordinara
rãspândire a populaþiei pelasge, care
se identificã cu limba protodacã, sau
limba latinã vulgata. în perioada
preanticã ºi anticã.

Vârful Gugu a luat numele
locuitorilor din jurul sãu, �kogoianii�
� �guganii� � �gogianii� � �godianii�,
trãitori în Muntele Sfânt � Kogaionus
� Godeanu. Oronimul Gugu este �
cum se vede mai sus � o evoluþia
foneticã a cuvântulu �Godeanu�.

Cuvântul Godeanu(s) are în
rãdãcinã ºi cuvântul �God� = �sfânt�
� �curat� º Ianus� = Dumnezeu, deci
Ianus la romani (la pelasgi) de fapt,
însemnând �Cel cu douã feþe, adicã
Stãpânul Vieþii ºi al Morþii�. E vorba
deci de muntele în care se preamãreºte
Ianus � Dumnezeu cel Sfânt �
Zalmocsis, La români, legendele
vorbesc de Iovan Iogovan care este
neam herculean, de gugani, ºi miturile
spun ca Hercule a fost pelasg.

Existã aceeaºi rãdãcinã în
cuvintele: Iovanus � Ioanus � Ianus-
(ultimul, ca de altfel ºi celelalte douã)
e un cuvânt de origine pelasgã, nu
latinã, deci însemnând �cel ce-l
slujeºte pe Ianus, pe Dumnezeu, pe
Zalmocsis�.

Cã Muntele Godeanu este Muntele
Sfânt, ne-o confirmã ºi un antroponim
ºi anume Tãnãsucã Mocodeanu.
Acesta era cântãreþ, de bisericã, care
l-a învãþat pe Coºbuc sã citeascã, la 5
ani (vol. Fire de tort � prefaþã de
Mircea Tomuº � Edit. pentru
literaturã, 1968).

Cuvântul este alcãtuit din �mo� ºi

�gudeanu�; -�mo� fiind rãdãcina
cuvântului �mocsus� adicã �mos,
strãmoº�; iar �gudeanu� înseamnã
�sfânt� (cel cu vârful în cer în limba
pelasgã), recunoscut ºi azi în
germanicul� �God-Got�

Am demonstrat aceasta când am
arãtat care este evoluþia foneticã de la
Kogaionon� deci Muntele Sfânt �
la forma de Godeanu, care înseamnã
acelaºi lucru.

Tanasucus este acela care �ºtie
rugãciuni de mic�, �este în legãturã
cu cele sfinte� � vezi ºi frecvenþa
antroponimului în secolele trecute.
Acesta se întâlneºte la greci, preluat
din limba pelasgã. ªi existã pânã azi ºi
în limba românã sub forma de Tãnase
sau Atanase, prin influenþa
calendarului creºtin, de mai târziu.
Asocierea dintre cele douã nume nu
ni se pare întâmplãtoare, având în
vedere sensul acestora.

Termenul Mocodean (Mogodean)
� poate fi interpretat în funcþie ºi de
componentele ce alcãtuiesc cuvântul,
adicã: �mocsus� = �moºi, strãmoºi�,
�cei bãtrâni� ºi, prin extindere de sens,
ajunge sã însemne �cel ce ascultã de
pãrinþi, depozitari ai experienþei
înaintaºilor ºi godeanu, adicã �cel
care respectã datinile sfinte�, deci
respectã credinþa moºilor.

Iatã deci Godeanu � se confirmã
a însemna �Muntele Sfânt�� muntele
care reprezintã sacrul.

Vremea a vremuit, popoare ºi
imperii s-au topit, strivite în neant, sau
de propriile orgolii, numai neamul
semeþilor daci ºi-a legat Pãmântul de
Cerul de deasupra. prin Kogaionul �
Muntele Sfânt, al cãrui vârf atinge
lumea Spiritului, simbolul forþei
existenþiale ºi a continuitãþii celor
veniþi din veºnicie ºi meniþi a fi veºnici.

Cu privirea în adâncurile timpului
ºi cu inima sfinþitã de sfinþenia lor, a
strãmoºilor, pãtrundem, cu
recunoºtinþã, datoritã Harului Divin,
în lumea miraculoasã a celor care n-
au dispãrut niciodatã, cãci ei sunt în
noi ºi vor trãi veºnic în copiii ce se
vor naºte.
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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.

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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Pentru a putea rãspunde la
aceastã întrebare, consider
cã mai întâi trebuie fãcute

câteva precizãri. Aºa, de exemplu, eu
cred cã nimeni nu poate sã le conteste
romanilor marele merit de a fi cãutat
sã-ºi rostuiascã viaþa peste tot unde
au ajuns dupã chipul ºi asemãnarea
celei lãsate acasã, la Roma. Se poate
astfel spune cã înzestrarea oraºelor cu
apã bunã de bãut a fost întotdeauna ºi
peste tot o preocupare de cãpetenie a
romanilor. În Dacia, aceastã
preocupare este atestatã de resturile
unor apeducte care aprovizionau cu
apã de bãut capitala provinciei Dacia
Traiana, Sarmizegetusa Ulpia Traiana,
precum ºi a oraºului Apulum (Alba
Iulia de azi) � principalul centru militar
ºi politic al acestei provincii. Cum la
Roma împãraþii se întreceau în a
construi terme cât mai mari ºi mai
luxoase (cele ale lui Caracala ocupau
o suprafaþã de 188.000 mp), acestea
au apãrut, pãstrând bineînþeles
proporþiile, ºi la Apulum, ºi la Drobeta,
precum ºi la Histria. Pe lângã faptul
cã aceste construcþii erau frumos
împodobite cu marmurã ºi mozaic, ele
aveau ºi o instalaþie care aducea aerul
cald sub podeaua încãperilor. Alãturi
de terme trebuie pomenite
amfiteatrele, unde se dãdeau lupte de
gladiatori ºi celelalte spectacole în care
piereau de-a valma oameni ºi fiare
sãlbatice în aplauzele spectatorilor. S-
au descoperit pânã acum ruinele
amfiteatrelor din Sarmizegetusa,
Apulum, Porolisum ºi Tomis. Printre
clãdirile din oraºe trebuie pomenite ºi
templele, cum este templul cel mare
de la Sarmizegetusa închinat lui
Jupiter, ca ºi cel de la Apulum, închinat

�cavalerului singuratic� ºi scos
întâmplãtor la luminã de constructorii
pe care episcopul Ignatius Batthyany
i-a angajat sã-i construiascã reºedinþa
sa episcopalã. Cu ocazia sãpãturilor
fãcute pentru fundaþia noii construcþii,
ei au descoperit un mozaic cu o
suprafaþã totalã de 8x10 m, care ar fi
putut aparþine unui templu sau
pretoriu. Mozaicul respectiv are
motive ornamentale �dacice�, inclusiv
ºarpele, în mod deosebit reþinând însã
atenþia prezenþa unui cãlãreþ înconjurat
de simbolurile celor patru anotimpuri
în mijlocul compoziþiei. Nu încape nici
o îndoialã, nu este vorba de aceeaºi
zeitate danubianã pe care trupele
romane au întâlnit-o la colonii greci
din Dobrogea, au adus-o cu ei în
Transilvania, unde o mai întâlnim pe
tot felul de stele, iar când a fost sã
pãrãseascã provincia Dacia Traiana,
au dus-o în sudul Dunãrii, în cele douã
Moesii (ºi nu numai). Romanii aveau
acest bun obicei ca sã accepte alãturi
de divinitãþile lor oficiale ºi alþi zei ai
popoarelor supuse, cu condiþia ca
adoratorii lor sã fie credincioºi statului
roman. În acelaºi timp, le plãcea sã
trãiascã în lux ºi desfãtãri. Ne spun
acest lucru atât mozaicurile din casele
particulare de la Apulum (Colonia
Apulense), cât ºi stelele de marmurã
de pe întreg cuprinsul provinciei
Dacia Traiana. De regulã, stelele fie
cã erau sub formã de lespezi sau
coloane de piatrã, erau folosite pentru
a grava pe ele inscripþii cu caracter
variat (de la legi ºi hotãrâri de tot felul
pânã la tratate ori inscripþii onorifice
ºi funerare). În Dacia însã, abundã
stele de marmurã sub formã de
coloane verticale, cu scene mitologice

sau de familie sculptate pe ele,
dovedind multã ingeniozitate, talent ºi
pricepere. În afara marmurei ºi a pietrei
folosite ca suporturi pentru scris,
romanii au mai folosit în Dacia,
tãbliþele de bronz ºi tãbliþele de lemn
cerat. Despre tãbliþele de bronz se
spune cã ele au fost aduse la Roma
de etrusci. Aveau mare cãutare
întrucât plumbul din ele nu era atacat
de ruginã ºi se putea pãstra în locuri
subterane ºi umede. Autoritãþile
romane foloseau tãbliþele de bronz
pentru acordarea de drepturi civile
soldaþilor din trupele auxiliare, care de
regulã nu aveau cetãþenia romanã ºi
nici cãsãtoriile lor cu femeile indigene
nu erau legalizate. Toate acestea se
remediau prin acordarea unui
document scris pe douã tãbliþe de
bronz, numit diplome militare, în care
pe lângã civitas Romana (cetãþenia
romanã) ºi lus conubii (legalizarea
cãsãtoriei), i se acorda soldatului
respectiv titlul de veteran, care-i dãdea
dreptul ºi la o bucatã de pãmânt. S-a
discutat mult despre aceste diplome,
cu toate cã s-au gãsit pânã acum
puþine pe teritoriul acestei provincii
romane de la nord de Dunãre. S-a
spus, zic eu, cu destul de multã
uºurinþã cã numãrul veteranilor aºezaþi
în Dacia trebuie sã fi fost considerabil
de vreme ce, în limba românã,
noþiunea de om în vârstã, cu ani mulþi,
este exprimatã tocmai de cuvântul
veteran. Cei care susþin aceastã
supoziþie uitã cã românii obiºnuiesc,
de regulã, sã-i pomeneascã de bine,
ca pe niºte strãmoºi, ºi pe cei de care
sunt bucuroºi cã au scãpat.

Tãbliþele cerate erau foi
dreptunghiulare de lemn ºi uneori de

A dispãrut scrierea dacilor?
Alexandru STRACHINÃ
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fildeº, ale cãror feþe erau sãpate,
lãsându-se de-a lungul celor patru
margini o ridicãturã care apãrã de
deteriorare pãtura de cearã întinsã în
cavitate. Pe aceastã pãturã de cearã
se scriau litere sau desene cu un vârf
ascuþit, numit stil. Adesea se reuneau
mai mult tãbliþe legate între ele cu
ajutorul unor inele sau fire metalice.
În acest caz, prima ºi ultima din tãbliþe
erau scobite ºi ceruite numai pe partea
interioarã, cea exterioarã servind drept
copertã cãrþii formate astfel. Tãbliþele
ceruite serveau pentru exerciþii de
scriere ºi în ºcoli, fiind uºor de ºters
cele scrise, pentru socoteli, note,
concepte etc. Într-o minã de aur
pãrãsitã de la Roºia Montana (Munþii
Apuseni) a fost gãsitã o tãbliþã ceratã
care a servit ca suport pentru scrierea
unui act de vânzare-cumpãrare. Din
textul scris pe ea aflãm cã Maximus,
fiul lui Bato, a cumpãrat de la un
negustor o copilã, pe nume Passia, cu
205 dinari. Proprietarul îl asigurã cã
fetiþa nu e hoaþã, nu face pagube, nu
este fugitã de acasã ºi nu
vagabondeazã. Pe vânzãtorul acestei
fetiþe îl cheamã Dassius Verzonis,
posibil un dalmat. Atât la Apulum care,
datoritã aºezãrii sale geografice, a
devenit în scurt timp municipium, cât
ºi în fiecare oraº mai mare din aceastã
provincie romanã era, lângã târgul de
vite, un târg de sclavi. Aceºtia erau
împãrþiþi pe categorii dupã vârstã, sex,
aptitudini sau cunoºtinþe. Cei care
ºtiau vreun meºteºug valorau mai
mult; bãtrânii aveau preþul cel mai mic.

În schimb, ºcoli n-avem dovezi sã
fi existat în Dacia, aºa cum era de pildã
Universitatea din Burdigala (azi
Bordeaux) în Galia.

În aceste condiþii, este greu, dacã
nu imposibil de admis ideea cã
localnicii au renunþat din proprie
iniþiativã la scrierea lor sacrã ºi s-au
înghesuit s-o înveþe pe cea latinã.
Acest adevãr istoric este atestat printre
altele de însuºi faptul cã dupã
retragerea romanilor din anul 275 d.H.,
nimeni nu a mai folosit în Dacia
alfabetul latin. În schimb, vechea
scriere dacã a continuat sã fie

practicatã, ca la ea acasã. Aceastã
realitate istoricã este atestatã printre
altele de cel care a fost primul episcop
creºtin al vizigoþilor ºi i s-a spus
Wulfila (Lupuºorul). Deºi era got dupã
tatã ºi grec dupã mamã ºi ºi-a însuºit
de tânãr limba greacã ºi latina, preot
fiind, le transmitea enoriaºilor sãi
învãþãtura creºtinã într-o scriere
proprie, alcãtuitã din rune ce se gãsesc
în cea mai mare parte ºi în
simbolistica sacrã a dacilor,
prezentându-le ca pe un dar al lui
Odin. Este vorba de anul 341 când
Wulfila a fost ridicat la rangul de
episcop misionar al goþilor de la nord
de Dunãre, sau poate abia dupã anul
348, când s-a stabilit la Moesia, în
apropierea oraºului Nicipolis ad
Istrum. În acelaºi timp, în Moesia
Inferior (urmaºa Scyhtiei) s-au
redactat mai multe scrieri patristice,
în latineºte, pânã când slavonismul a
impus românilor o limbã oficialã
strãinã de limba poporului român. Din
pãcate avem îngrozitor de puþine
informaþii despre acest focar de

culturã creºtinã care a avut, dupã cum
se pare, un rol deosebit în procesul
de trecere paºnicã a vlahilor sau
valahilor de la învãþãtura lui Zamolxis
la cea a Sfântului Andrei. Pe întreg
teritoriul fostei Dacii s-a gãsit numai
o singurã inscripþie creºtinã scrisã cu
ajutorul alfabetului latin. Aceasta este
inscripþia votivã de la Biertan, jud.
Sibiu, care spune cã Ego Zenovius
votum posui, adicã, Eu Zenovius am
fãcut aceastã (ofrandã).

Este, însã, de admis ideea cã limba
pe care au folosit-o aceºti misionari
nu a fost latina, ci strãvechea limbã
strãmoºeascã a bãºtinaºilor, cãci dacã
aceºtia aveau motive sã râdã prosteºte
când Ovidiu încerca sã-i convingã cã
�femeii trebuie sã i se spunã mulier în
loc de muiere, iar pruncuþului filius în
loc de fiu�, nu aceeaºi mai era situaþia
dupã ce au trecut printr-o experienþã
ca aceea când ºi femeia ºi copilul ºi
chiar el însuºi putea fi înhãþat de
�auxiliari� pentru vina de a nu fi plãtit
impozitele ºi apoi vândut la târgul de
sclavi. Se pare cã misionarii creºtini

EGO ZENOVIUS VOTUM POSUI inscripþia votivã de la Biertan
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i-au înþeles pe cei care-ºi spuneau
vlahi sau valahi ºi nu romani, adicã
cetãþeni ai Romei, ºi le-au scris cãrþi
de rugãciuni pe limba lor cu ajutorul
unui alfabet latin adaptat la nevoile
acestei limbi, de filozoful bizantin
Aethicus Histricus.

Acest alfabet a fost �reeditat�, prin
copiere manualã de mai multe ori, ceea
ce vine sã sprijine afirmaþia lui Mihail
Kogãlniceanu cã pânã în anul 870 d.H.
când am fost despãrþiþi de bulgari prin
biserica bizantinã ºi chiar mai târziu,
pe teritoriul fostei Dacii s-a folosit o
scriere latinã, cãci iatã ce aflãm din
gramatica lui Nicolae Bãlãºescu, care
a apãrut la Sibiu în 1848: �Românii,
în suta XII pe la anul 1100 ar fi avutu
în limba românã tradusã liturghia�.
Acest lucru este confirmat ºi de papa

Inochentiu al IV-lea (1243�1258), care
ºtia cã �valahii din Dacia, traduserã,
pe nesimþite, în limba lor, liturghia
slavicã de rit grecesc mai întâi uzitatã
ºi la dânºii� ºi cere episcopilor sãi din
Transilvania s-o descopere ºi s-o ardã
ca fiind o erezie chiar a bisericii-mamã
din Constantinopol, care n-a fost
consultatã. Dar Papa de la Roma mai
avea ºi alte necazuri provocate de
blackii (valahii din Transilvania) ºi
confirmate printre altele ºi de Simon
de Keza din Transilvania. Amintindu-
ºi despre �secuii rãmãºiþe ale hunilor�,
episcopul de Oradea (1282�1290)
spune cã 3.000 de bãrbaþi au scãpat
cu fuga din rãzboiul Krimheld
(Krimhild), ei au ajuns vecini cu blackii
(românii) de la care au învãþat

scrierea.
Nu, nu este vorba de scrierea

latinã, cãci în acest caz Papa nu ar fi
avut nici un motiv sã se supere ºi sã-
i cearã regelui ªtefan al Ungariei sã-i
pedepseascã pe �zakuli� pentru
nesãbuinþa doveditã. Despre ce fel de
scriere este vorba aflãm dintr-un
manuscris datat 1702 ºi redactat de
preotul ªtefan Lakatos, din care
rezultã cã secuii foloseau încã în jurul
anului 1700 un alfabet propriu, numit
�alfabetum siculorum�, cu semne
speciale pentru litere care difereau de
cele pentru bigrame. În total erau 56
de semne: 33 simple, ºi 23 compuse.
Luând cunoºtinþã de ele, B.P. Hasdeu
conchide cã literele valahilor au existat
cu adevãrat ºi cã secuii le-au preluat
de la ei. Totuºi, o mãrturie clarã în
acest sens se credea cã nu existã pânã
în anul 1983 când a fost adus în þarã
un microfilm al unui codex ce se aflã
în arhiva Academiei de ºtiinþe a
Ungariei (sub cota Aii73/II). Este vorba
de Codex Rodonczi socotit de unguri
o scriere cripticã, dar pe care a început
încã în acelaºi an s-o �decripteze�
Viorica Mihai ºi sã-ºi publice
rezultatele cercetãrilor sale în �Anale
de istorie� XXIX, 1983 nr. 6. Într-un
articol susþinut cu toatã rigoarea
ºtiinþificã, autoarea crede cã acest
document a fost redactat în secolele
XII�XIII în Valahia ºi demonstreazã
clar cã a fost scris cu caractere grafice
dacice. Tabelul comparativ întocmit
de ea din care rezultã uluitoarea
asemãnare existentã între scrierea de
la Gârla Mare (sec. XV�XIII î.d.H.)
ºi cea din Codexul Rodonczi (sec.
XII�XIII d.H.) ne obligã la mai multe
alte concluzii privind trecutul istoric
al poporului român decât cele puse în
circulaþie pânã acum de cãtre istoricii
ºi lingviºtii noºtri cei mai iluºtri. În
primul rând, este dovedit faptul cã
strãmoºii noºtri cei mai îndepãrtaþi,
pelasgii, sunt autorii primei scrieri din
Europa ºi din lume. În al doilea rând,
nimeni nu va mai putea spune cã
urmaºii pelasgilor, tracii, nu ºtiau sã
scrie ºi sã citeascã, având scrierea lor
sacrã. În sfârºit, dar nu ºi în ultimul

Galerie de minã de la Roºia Montanã,
loc de descoperire a tabliþelor cerate



15

DACIAmagazinnr. 43, iunie 2007

rând, este dovedit faptul cã aceastã
scriere nu a dispãrut de pe teritoriul
fostei Dacii decât atunci când li s-a
impus vlahilor scrierea slavonã,
consideratã de capii bisericii creºtine
�scrierii lui Dumnezeu�. În acelaºi
timp, cred cã am reuºit sã schiþez ºi
rãspunsul la întrebarea formulatã de
A. Kifiºin: �În ce limbã vorbit-au
tãrtãrienii?� din articolul �Ramurile
aceluiaºi arbore� care a apãrut în nr.12
al revistei �Tehnica Molodioji� din anul
1975. Cum tãrtãrienii, la care se
referea savantul rus, nu puteau vorbi
altã limbã decât cea în care scriau ºi
cum aceastã scriere, urmaºii lor au
folosit-o pânã în epoca creºtinã, este
de admis ideea cã nici limba nu ºi-au
schimbat-o, ci doar au ºlefuit-o,
fãcând-o mai cursivã ºi îmbogãþind-
o cu unele cuvinte noi rezultate dintr-
o experienþã proprie sau, luate de la
populaþiile cu care au venit în contact.

Este greu, însã, dacã nu chiar
imposibil, sã admiþi ideea cã termenii
principali ai unei îndeletniciri cum este
agricultura, care s-a practicat pentru
prima oarã în Europa pe acest pãmânt
strãbun, a dus lipsã de termeni proprii
pentru a denumii unele operaþiuni ca
a ara, a semãna, a treiera, a secera
etc. ºi le-a împrumutat de la romani.

ªi mai neîntemeiatã este afirmaþia,
împãrtãºitã de mulþi oameni de ºtiinþã
din þara noastrã, cã toþi termenii
operaþiunii de transformare a grâului
în pâine sunt de origine latinã, ca ºi
când morãritul ar fi o treabã pe care
dacii au învãþat sã o facã de la romani.
A stat cineva pe capul lor ºi le-a
explicat cã la moarã trebuie sã-i spun
mela ºi pilla la piuã ºi, mai ales, cum
funcþioneazã roata unei mori de apã,
aºa cum a fãcut-o Vitruviu în De
arhitectura: �de cercul lor (al roþilor)
sunt prinse palete care, când sunt
lovite de puterea curentului, înaintând,
obligã roata sã se învârteascã�� Am
dat acest citat din literatura latinã,
convins fiind cã cei care aveau nevoie
de explicaþii cum funcþioneazã o
moarã de apã erau romanii, ºi nu
localnicii care o construiserã. Aºa se
întâmplã peste tot în lumea asta:

gazdele dau unele explicaþii despre
lucrurile pe care le au, iar musafirii
tac ºi ascultã. Eventual pun unele
întrebãri, aºa cum a fost cazul, de
bunã seamã, cu roata cu fãcale pe care
o vedeau pentru prima datã. De la
principiul ei de funcþionare a pornit
românul Henri Coandã atunci când a
construit primul motor cu reacþie din
lume, în anul 1910.

ªi exemple de genul acesta aº
putea da mai multe. În totalitatea lor,
ele infirmã concluzia pe care a
formulat-o istoricul Al. Xenopol în
anul 1925 cu privire la idiomul indigen,
care a fost întunecat cu totul de limba
latinã în cei 164 de ani de ocupaþie
romanã. Aºa cã se impune sã ne
lãmurim, cât de cât, despre ce
întunecime poate fi vorba ºi care au
fost urmãrile ei.

Din toate dicþionarele mari ale
limbii române aflãm cã a întuneca este
un verb preluat de români din limba
latinã, care se referã în principal la
soare ºi la lunã ºi înseamnã a nu mai
rãspândi luminã, a nu mai avea
strãlucire. Cei doi aºtri îºi pierd
strãlucirea atunci când sunt acoperiþi
de nori, iar pãmântul este cuprins de
întuneric atunci când soarele apune
sau este eclipsat de lunã. O încãpere
se întunecã atunci când este stinsã
lumina ºi afarã este noapte, iar romul
se întunecã la faþã atunci când este
bolnav sau tare amãrât. Forma flexibilã
a acestui verb �latin� mai este folositã
în limba românã ºi atunci când cineva
îºi pierde claritatea de a judeca,
încurcã lucrurile, respectiv cuvintele,
fãrã nici o noimã.

Nu cred cã locuitorii Daciei
Traiana au putut ajunge, în cei 164 de
ani de ocupaþie romanã, într-o situaþie
atât de tristã încât sã fi fost de
actualitate aceastã ultimã ipostazã a
verbului a întuneca, dar admit
posibilitatea ca în acest timp, întreaga
spiritualitate dacã sã-ºi fi pierdut
strãlucirea care o caracteriza, intrând
într-un con de umbrã, aºa cum se
întâmplã ºi cu pãmântul în timpul unei
eclipse de soare.

În privinþa limbii, însã, nu cred cã

lucrurile au stat chiar aºa cum le
prezintã ilustrul istoric ieºean fie
numai ºi datoritã faptului cã Dacia lui
Traian este doar o parte micã a Daciei
lui Decebal.

Populaþia dacã de pe acest teritoriu
ocupat de romani ar fi putut învãþa
limba latinã, datã fiind existenþa unui
fond comun de cuvinte sesizat într-o
formã poeticã de Ovidiu (Tristele) ºi
atestat vizual de toate scenele de pe
columna lui Traian, în care împãratul
roman de origine lusitanã stã de vorbã
fãrã traducãtor cu delegaþiile de pileaþi
care vin de câteva ori la el sã-l roage
câte ceva, sau sã-ºi ofere serviciile.

Este însã mult mai sigurã
posibilitatea ca vorbitorii de limbã
latinã sã fi simþit cu timpul, asemenea
lui Ovidiu, cum în limba lor se
strecoarã pe nesimþite ºi pe nebãgate
de seamã tot mai multe cuvinte din
limba �barbarilor� ºi sã spunã cã �nu
e vina omului, ci a locului�.

Explicaþia nu poate fi decât una
singurã: cele douã limbi au o origine
comunã, atestatã prin fondul comun
de cuvinte ºi care nu e deloc neglijabil,
dar valurile vieþii ºi cele ale istoriei au
fãcut ca una sã sãrãceascã în cuvinte,
iar alta sã se îmbogãþeascã. A sãrãcit
limba pe care o vorbeau priscii latini,
adicã cei vechi, cãci a trebuit ca, în
momentul în care a fost proclamatã
limba oficialã a marelui imperiu antic,
sã renunþe la cuvintele cu mai multe
înþelesuri, ca ºi la combinaþiile de
cuvinte echivoce, în favoarea unui
limbaj sec, supus unor rigori instituite
de autoritãþile romane.

În tot acest timp, limba tracã, cãci
despre ea este vorba, nu numai cã ºi-
a pãstrat vechiul fond de cuvinte, dar
ºi l-a putut îmbogãþi, în urma unor
experienþe proprii, sau prin
împrumuturi de la populaþiile cu care
au venit în contact.

Pentru exemplificare, mã voi folosi
de cuvântul val din limba românã care
este echivalentul lui vallum din limba
latinã. Vom putea constata astfel cã
vallum din limba latinã este un cuvânt
care indicã o parcana, eventual o
întãriturã ºi este susþinut de verbul
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vallo, -avi, -atum, -are, care
înseamnã a întãri cu ºarampoi (pari
de lemn) bãtuþi pe ridicãtura de pãmânt
din jurul unei tabere, cetãþi etc.

În privinþa cuvântului val din limba
românã, este de remarcat faptul cã el
poate indica atât val de pãmânt (valul
care taie de-a curmeziºul câmpul�),
dar ºi alte forme naturale care îi
seamãnã: val de apã, val de zãpadã,
precum ºi unele fenomene naturale
care se simt dar nu se vãd: val de frig,
val de cãldurã, val de nebunie etc.
Cuvântul val mai poate fi întâlnit în
limba românã ºi pentru a face
cunoscutã o gamã întreagã de stãri
sufleteºti: val de dragoste, val de
mânie, val de recunoºtinþã, care, la
rândul lor, pot face parte din alte valuri:
ale vieþii, ale tinereþii ºi chiar ale
bãtrâneþii.

Toate aceste valuri ºi încã multe
altele de acest fel ne trimit cu gândul
la vremurile când strãmoºii noºtri cei
mai îndepãrtaþi, pelasgii, au început sã
are pãmântul, adicã sã-l facã valuri,
motiv pentru care li s-a spus valahi,
adicã agricultori. E mult de atunci, e
chiar tare mult. Tocmai de aceea nu
pot crede cã toþi termenii care se
folosesc în aceastã meserie sunt de
origine latinã. Romanii nu au nici o
vinã, respectiv nici un merit, cã
bãºtinaºii foloseau cu mult înainte de
venirea lor plugul cu brãzdare de fier
sau ale cãror roþi erau �ferecate cu
fier� (Vergiliu).

Cât despre recoltele bogate pe care
dacii le obþineau de pe pãmântul negru
�nehotãrnicit�, ce sã mai spunem? Au
fãcut-o destul de convingãtor scriitorii
greci ºi romani.

Ocuparea de cãtre romani a unei
pãrþi a Daciei nu a condus la
exterminarea populaþiei de aici, aºa
cum Gh. ªincai o spune în Cronica
sa, fie ºi pentru simplul motiv cã
romanii au venit dupã aur ºi dupã sare,
ºi nu sã practice agricultura, chiar
dacã au fost mulþi cei care s-au
nãpustit la început. Clima umedã ºi
rece de aici nu le-a priit celor care nu
ºtiau ce înseamnã o iarnã geroasã, iar
munca la câmp este o treabã grea, care
nu-i prea onoreazã pe cei care se cred

mari cuceritori.
N-avem astfel nici un motiv sã

credem cã populaþia bãºtinaºã nu a
fost lãsatã de romani sã practice
agricultura. Au lãsat-o fie ºi din
simplul motiv cã ºi ocupanþii trebuiau
sã mãnânce. De cu totul altã pãrere
erau cei care o practicau ºi care nu se
puteau împãca nicicum cu plata unor
impozite care creºteau de la an la an
ºi îºi aduceau aminte de bãtaia pe care
strãmoºii lor i-au administrat-o lui
Traian. Aºa se explicã apariþia unor
valuri de mânie socialã care au tulburat
liniºtea ocupaþiei romane pânã în ziua
în care împãratul Aurelian s-a decis
sã-ºi retragã armata ºi administraþia
la sud de Dunãre (270�275).

Cã romanilor nu le-a fost prea uºor
sã le punã bãºtinaºilor �zãbala în gurã�
(o zãbalã care nu lasã loc limbii latine),
ne-o spune însuºi faptul cã mereu au
fost nevoiþi sã aducã trupe noi în
Provincia Dacia Traiana ºi au sfârºit
prin a face din ea trei Dacii, adicã trei
provincii mai mici ºi mai bine
organizate din punct de vedere militar
ºi administrativ. În aceste condiþii,
este greu de spus câte cuvinte latine
au învãþat bãºtinaºii ºi, mai ales, de
explicat de ce limba lor nu se
deosebeºte prin nimic de cea a �dacilor
liberi� care n-au cunoscut
�binefacerile� ocupaþiei romane.
Istoricii noºtri au consemnat, fãrã a-i
da vreo explicaþie, revendicarea
spontanã ºi aproape simultanã a
neamurilor trace din aceastã parte a
Europei de a li se spune valahi ºi nu
romani, sau foºti cetãþeni romani,
cum încercau populaþiile noi venite sã
le spunã. N. Iorga, de exemplu,
vorbeºte despre apariþia în sec. VI�
VIII d.H. a unor enclave valahe �
Valahia Mare, Valahia Micã etc. � chiar
în imediata apropiere a
Constantinopolului. ªi tot Valahie i s-
a spus ºi primului stat feudal
independent înfiinþat de Basarab cel
Mare la 1324 pe malul drept al
Dunãrii, adicã pe teritoriul geþilor care
l-au avut de crai pe Burebista. Cei de
la Bizanþ au sesizat existenþa mai
multor Valahii, adicã Valahia de la
graniþa cu Ungaria. Din acelaºi motiv

i s-a spus celui de-al doilea stat feudal
românesc, înfiinþat de voievodul
maramureºan Bogdan de Cuhea, în
urma �descãlecatului� de la 1359, cã
este Moldovalahia, adicã tot o Valahie,
dar care are o apã ce se cheamã
Moldova. Pe parcursul acestei ape,
legenda spune cã a �descãlecat� ºi
Dragoº, tot un maramureºan, cãruia
regele Ungariei i-a încredinþat
comanda mãrcii de graniþã de la Baia
(nãvãlirea tãtarilor din anul 1241 l-a
învãþat sã fie mai prevãzãtor).

Dupã cum se poate observa,
încetul cu încetul, urmaºii celor trei
neamuri ale Daciei au ieºit la suprafaþa
istoriei, ca niºte insule de sub apã (am
numit astfel migraþia slavã), fiecare
din ele având niºte simboluri
emblematice strãvechi: Ungrovalahia
o pasãre cruciatã ºi Moldovalahia un
cap de bour cu stea între coarne. ªi
curios lucru: neimpuse de nimeni în
stemele de stat ale celor douã þãri
româneºti au apãrut ºi cei doi aºtri al
spaþiului mioritic � soarele ºi luna.

În pecetea cu care Mihai Viteazul
ºi-a validat un hrisov în 1600 iulie 27,
la Iaºi, se regãsesc unele din
simbolurile sacre ale strãvechii
spiritualitãþi româneºti din care s-a
nãscut scrierea de la Tãrtãria.

Unirea celor trei þãri româneºti,
înfãptuitã de �getul� Mihai Viteazul la
1600 a durat mai puþin de un an; timp
a fost suficient însã pentru a se putea
pune fundaþia stâlpilor de rezistenþã ai
spiritualitãþii noi româneºti, de ale cãrei
virtuþi beneficiem azi.

Avem însã ºi o istorie atestatã
documentar de care nu trebuie sã ne
fie ruºine, cãci am continua astfel sã-
i nedreptãþim pe cei mai îndepãrtaþi
strãmoºi ai cãror urmaºi suntem cu
adevãrat.

Sã nu uitãm, deci, cã purtãm un
nume care se înfrãþeºte cu cel de
roman, dar este trac ºi, în consecinþã,
ceva mai vârstnic. Mãrturiile
arheologice scoase pânã acum la
luminã obligã la regândirea istoriei ºi
la corectarea greºelilor. Cu siguranþã
cã o vom rescrie folosind tot alfabetul
latin, dar vom fi poate ceva mai buni
ºi mai înþelepþi.
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Geto-dacii ºi obiceiurile lor
Dr. Adrian MARTIN

Izvoarele literare ne vorbesc ºi
despre alte obiceiuri ale geto�dacilor,
diferite de cele care se referã la
naºtere, moarte ºi cãsãtorie, ajutându-
ne la conturarea fizionomiei morale ºi
a modului de înþelegere a problemelor
majore.

Vorbind despre �obiceiurile cele
mai vrednice de luare aminte� ale
tracilor, Herodot ne spune cã �în ochii
lor, trândãvia trece drept cea mai mare
cinste. A munci pãmântul e lucrul cel
mai de ruºine, iar când trãieºti de pe
urma rãzboiului ºi a prãdãciunilor �
spun ei � faci un lucru cât se poate de
bun.� O asemenea descriere este clar
cã nu se referea la masa tracilor ºi cu
atât mai puþin a geto � dacilor pe care
Herodot îi caracterizeazã prin trãsãturi
de vitejie ºi dreptate care i-au fãcut

celebri în lumea anticã. Tabloul
înfãþiºat de pãrintele istoriei se referã
la o anumitã categorie a societãþii
tracice ºi anume cea a rãzboinicilor.
Aceeaºi situaþie o întâlnim ºi la alte
popoare, fãrã sã fie caracteristicã
pentru traci sau geto-daci.

De altfel descoperirile arheologice
atestã prin variate unelte cã geto-dacii
lucrau pãmântul, prelucrau metalele ºi
practicau diferite meserii, asemenea
oameni nu puteau dispreþui munca.

Un exeget al operei vergiliene,
Aufidius Modestus din secolul I p.Chr.
susþine cã a citit cum cã dacii au
obiceiul ca, atunci când pleacã la
rãzboi sã bea din Istru o anumitã
cantitate de apã, ca pe un vin sacru,
jurând cã nu se vor întoarce decât
dupã ce vor ucide pe duºmani.

Vergiliu ne descrie alte obiceiuri ale
geto-dacilor în vremea severelor ierni:

�Oamenii îºi duc viaþa liniºtitã ºi
sigurã în bordeie

Sãpate adânc în pãmânt, adunã
trunchiuri de stejar ºi ulmi întregi,

Pe care îi rostogolesc pe vatrã ºi-
i pun pe foc

Locuitorii petrec la joc lunga
noapte de iarnã ºi le face plãcere sã
prepare

Din orz fermentat ºi din fructe
acre de sorb, o bãuturã ce seamãnã
cu vinul.�1

Despre un obicei al tracilor,
practicat probabil ºi de geto-daci, ne
vorbeºte Pliniu cel Bãtrân ºi ne spune
cã �nici un muritor nu este întotdeauna
înþelept. Ce n-aº da sã mã înºel în
aceastã privinþã ºi cât mai mulþi sã
socoteascã cele spuse de mine ca fiind
o prorocire neadevãratã.
Deºertãciunea omeneascã, meºterã sã
se înºele pe ea însãºi, socoteºte în felul

tracilor, care pun în urnã pietre de
culori diferite, dupã cum o zi este bunã
sau rea, iar în ziua morþii le numãrã ºi
astfel îi judecã pe fiecare.�2

Claudius Aelianus, în opera sa cu
evidente intenþii moralizatoare ne
spune: �Despre traci s-a dus vestea
cã sunt grozav de beþivi. N-au scãpat
nici ilirii de aceastã învinuire. Ba ºi-au
mai atras ºi învinuirea cã la ospeþe, în
faþa oaspeþilor, este îngãduit sã se bea
în sãnãtatea femeilor, fiecare pentru
cine doreºte, chiar dacã nu este femeia
lui.�3  Despre acest subiect ne

informeazã ºi Platon când discutã
despre beþie. �Vorbesc nu de folosirea
în general a vinului sau de abþinerea
totalã, ci de beþia propriu-zisã: dacã
trebuie sã se bea aºa cum beau sciþii
ºi perºii ºi apoi cartaginezii, celþii,
iberii ºi tracii � toþi aceºtia fiind
neamuri rãzboinice � sau ca voi. Cãci
voi [macedonenii] dupã cum spui,
sunteþi foarte cumpãtaþi, pe câtã vreme
sciþii ºi tracii beau vin neamestecat
deloc cu apã, atât femeile cât ºi bãrbaþii,

Platon
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ºi îl împrãºtie pe hainele lor, socotind
cã este o deprindere frumoasã ºi
aducãtoare de fericire.�4  Din textul
marelui filosof atenian nu reiese cã
tracii s-ar caracteriza prin viciul beþiei.
El spune doar cã tracii, atât bãrbaþii
cât ºi femeile, ca ºi multe alte
popoare, beau vinul neamestecat cu
apã ºi cã au obiceiul sã-ºi împrãºtie
vinul pe haine, considerând cã aduce
fericire. La popoarele antice a bea vin
ºi a face exces de bãuturã era o
obiºnuinþã, fãrã ca aceasta sã fie o
caracteristicã proprie doar tracilor.

Pomponius Mela, dupã ce ne
povesteºte modul în care se încheiau
cãsãtoriile, ne spune: �La unii traci
folosirea vinului este necunoscutã;
dar la ospeþe se aruncã în focurile în
jurul cãrora se ºade seminþe, al cãror
miros provoacã comesenilor o veselie
asemãnãtoare cu beþia.�5  Seminþele
cu efect euforic ºi narcotic aruncate
în foc sunt, foarte probabil, cele de
cânepã.

Despre Dromihetes ºtim cã îl
cinsteºte pe Lisimah cu vin. Dovada
sigurã însã ne-o oferã Strabo6  care

ne spune cã una din mãsurile pe care
le-a luat Burebista pentru asanarea
moravurilor neamurilor sãu, la
îndemnul marelui preot Deceneu, ºi
pe care geto-dacii au ascultat-o, a fost
aceea de a tãia viþa de vie ºi a trãi fãrã
vin. O asemenea mãsurã se înscrie
în politica de sobrietate ºi cumpãtare
preconizatã de marele rege. Luarea ei
este urmarea fireascã a exceselor de
bãuturã ale geto-dacilor din perioada
anterioarã. Relatarea lui Strabo este
totuºi exageratã, fãrã îndoialã, pentru
cã viþa da vie n-a fost stârpitã definitiv

Vergilius ºi muzele Calliope (muza poeziei) ºi Melpomene (muza tragediei),
mozaic în Muzeul Bardo din Tunis
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în Dacia. Mãrturie în acest sens sunt
descoperirile arheologice. Cosoarele
folosite la lucrãrile viticole, acele mici
cuþite curbe cu o tijã scurtã în
prelungirea lamei pentru a se fixa în
mânerul de lemn, sunt aproape
nelipsite în aºezãrile dacice atât
înainte cât ºi dupã venirea lui
Burebista. Cele mai vechi cosoare
pentru lucrat via cunoscute pânã
acum sunt cele descoperite la Huºi ºi
dateazã din secolul IV � III a.Chr. Nu
poate fi o simplã coincidenþã cã zona
Huºiului este pânã astãzi o renumitã
regiune viticolã.

Despre cultivarea viþei de vie ºi
folosirea vinului ne stau mãrturie ºi
alte descoperiri. O frunzã s-a
imprimat pe un vãlãtuc de lut din
aºezarea de la Popeºti, iar sâmburi de
struguri s-au descoperit în aºezarea
de la Brad ºi în cea de la Grãdiºtea de
Munte. Despre cunoaºterea ºi larga
folosire a vinului la geto-daci ne stau
mãrturie ºi amforele atât de
numeroase descoperite ºi în foarte
multe aºezãri extracarpatice. Se pare
cã în cele mai multe amfore se
transporta vin. Producerea de vinuri
locale este doveditã ºi de amforele
executate în ateliere dacice care au
ºtampile anepigrafice.

Xenofon, în numeroasele sale
peripeþii va ajunge ºi la curtea regelui
trac Seuthes, unde a participat la un
ospãþ pe care îl descrie în opera
Anabasis. Astfel, dupã ce oaspeþii s-
au aºezat în cerc, le-au fost aduse
tuturor mãsuþe cu trei picioare ºi le-
au fost puse dinainte. Pe mãsuþe se
gãseau bucãþi de carne friptã ºi pâini
mari dospite. Vinul era servit în
cornuri de cãtre paharnici. �Exista
urmãtoarea datinã de care Seuthes s-
a slujit cel dintâi: a luat pâinile ce se
aflau în faþa sa, le-a rupt în bucãþi
mici ºi le-a aruncat cui a socotit de
cuviinþã. Acelaºi lucru l-a fãcut ºi cu
cãrnurile, oprindu-ºi numai atât cât
sã guste.�7  Aceste obiceiuri povestite
de Xenofon au putut fi practicate ºi
de cãtre geto-daci.

Un alt obicei considerat strãvechi
era acela ca cei avuþi sã facã daruri

regelui pentru a-l cinsti, iar regele, la
rândul sãu, sã dãruiascã lucruri celor
ce nu au. Lui Seuthes cu ocazia
ospãþului la care a participat Xenofon
i s-au dãruit: un cal, un sclav tânãr,
haine pentru soþie, o cupã de argint
ºi un covor de mare preþ. Foarte
asemãnãtor trebuie sã se fi desfãºurat
ospeþele ºi la regii geto-daci. Ospeþele
nu erau proprii doar regilor sau
aristocraþiei, ci întregului popor,
fireºte la proporþii diferite. Aºa cum
ne spune Dion Chrysostomos �era
nevoie sã se bucure de plãcerile
dragostei, ale mâncãrii ºi ale bãuturii,
atât ionianul, cât ºi tesalianul ºi italiotul
ºi getul ºi indul ºi spartanul.�8  Retorul
din Prusia cunoºtea bine popoarele
enumerate din numeroasele sale
cãlãtorii, ocazie cu care a ajuns ºi la
geþi.

Aºadar, geto-dacii nu erau strãini
de plãcerile vieþii ºi nu firea
rãzboinicã sau viciile sunt cele care
îi caracterizeazã.

Câteva referiri ale autorilor antici
ridicã o problemã ºi anume: practicau
sau nu practicau geto-dacii tatuajul.
Relatarea lui Clearh din Soloi care a
fost elevul lui Aristotel ne spune:
�nevestele sciþilor au tatuat trupurile
femeilor trace � ale acelor traci care
locuiesc în vecinãtate la vest ºi nord
� fãcând un desen cu ace. De aceea,
dupã mulþi ani femeile care fuseserã
batjocorite au ºters urma nenorocirii
lor într-un fel special, gravând desene
ºi pe restul pielii, pentru ca semnul
insultei ºi al ruºinii ce se afla pe ele,
fiind socotit cã intrã în desenul
ornamental, sã ºteargã ocara prin
calificativul de podoabã.�9

Tracii care locuiesc în vecinãtatea
de nord a sciþilor sunt geto-dacii, ºtiut
fiind faptul cã autorii greci mai vechi
care se referã la strãmoºii noºtri îi
numeau cu apelativul generic de traci.
Din relatarea discipolului lui Aristotel
aflãm cã femeile sunt cele care se
tatueazã ºi cã modelele ornamentale,
socotite podoabe, se realizeazã cu
ace. Pe de altã parte de la Aristofan
aflãm cã ºi bãrbaþii se tatuau, mai cu
seamã fruntaºii acestora.

Relatând despre datinile tracilor,
Herodot ne spune: �Tatuajul este
socotit semnul neamului ales, cel
netatuat fiind considerat om de
rând.�10 Strabo vorbind despre
locuitorii de lângã Marea Adriaticã ne
relateazã cã ei �se tatueazã întocmai
ca ºi toate neamurile ilirice ºi trace.�11

De la Dion Chrysostomos aflãm cã
în Tracia existã �femei libere pline de
semne fãcute cu fierul roºu ºi care
cu atât au mai multe semne ºi mai
variate cu cât se aratã a fi mai nobile
ºi din pãrinþi mai de ispravã.�12 Marele
retor din Prusia spune cã tatuajul se
realiza cu fierul roºu, pe când Clearh
din Soloi scrie cã el se fãcea cu ace.
Se pare însã cã este vorba de aceeaºi
tehnicã folositã ºi în zilele noastre de
împunsãturi fãcute cu ac înroºit în
foc ºi înmuiat în diverºi coloranþi.

Plutarh vorbind despre traci ne
spune cã aceºtia �pânã astãzi îºi
tatueazã femeile.�13 Deci obiceiul
femeilor trace de a se tatua se va
menþine pânã în veacul al doilea,
vreme în care a trãit autorul celebrelor
Vieþi paralele.

Pe baza textelor scrise se poate
conchide cã tatuajul reprezenta un
semn de nobleþe ºi cã era practicat
doar de nobilime. În concluzie ºi la
geto-daci se tatuau unii dintre oamenii
de seamã, bãrbaþi, femei sau copii,
tatuajul constituind o podoabã ºi un
semn de nobleþe.

1  Vergiliu, Georgicele, 376�381.
2 Pliniu cel Bãtrân, Historia

naturalis, VII, 40.
3 Claudius Aelianus, Istorioare

felurite, III, 15.
4 Platon, Legile, I, 637.
5 Pomponius Mela, op.cit., II, 2, 21.
6 Strabo, op. cit., VII, 3, 11.
7 Xenofon, Anabasis, VII, 3, 21.
8 Dion Chrysostomos, Discursuri,

LXVIII, 2.
9 Clearh din Soloi, Vieþi, Fr. 8.
10 Herodot, op. cit, V, 6.
11 Strabo, op. cit., VII, 5, 4.
12 Dion Chrysostomos, op. cit., XIV,

19.
13 Plutarh, Despre rãzbunarea

târzie a divinitãþii, 12.
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Cucerirea unei pãrþi a Daciei
de cãtre romani nu a
însemnat dispariþia dacilor,

un popor cu rãdãcini strãvechi în
spaþiul strãbãtut de Carpaþi ºi Dunãre
ºi mãrginit de Marea Neagrã. Dorinþa
lor de a fi liberi a rãmas la fel de
puternicã ºi dupã înfrângerea
dramaticã din anul 106, în aceastã
dorinþã aflându-se în bunã parte
secretul dãinuirii noastre în timp de
atâtea mii de ani. Atunci dacii au
pierdut doar o treime din þara lor,
Banatul, Criºana, Maramureºul,
Moldova de nord ºi centrala rãmânând
în afara noii provincii romane. De fapt,
pânã în anul 275 a existat o Dacie
liberã mereu în rãzboi cu cea romanã.
Prin atacurile lor succesive, declanºate
la scurt timp dupã moartea împãratului
Traian, dacii au continuat rãzboiul
început în vremea lui Decebal, scopul
fiind acum alungarea stãpânirii romane
din provincia Dacia.

Deseori dacii s-au coalizat
împotriva romanilor cu populaþiile
barbare aºezate în vecinãtatea lor,
precum sarmaþii iazygi ºi roxolani ºi
mai târziu goþii, vandalii, gepizii.
Putem considera cã astfel ei au
participat la o acþiune mai largã prin
care popoarele aflate la graniþele
imperiului urmãreau distrugerea
puterii romane. Spre sfârºitul
secolului al III-lea aceste lovituri au
culminat cu retragerea stãpânirii
romane din provincia întemeiatã de
Traian la nord de Dunãre.

Informaþiile scriitorilor antici în
legãturã cu prezenþa dacilor în aceste
evenimente sunt destul de puþine, iar
atunci când ele existã sunt insuficient
de clare. De aceea, de nenumãrate ori

putem doar bãnui participarea dacilor
la aceste atacuri. O cauzã importantã
a acestei situaþii este aceea cã
majoritatea scrierilor istorice
privitoare la primele trei secole ale erei
creºtine, au fost redactate mult mai
târziu, pe baza unor lucrãri mai vechi
care nu s-au mai pãstrat. În prezent,
lipsa de precizie a acestor izvoare este
tot mai mult completatã cu informaþiile
furnizate de descoperirile arheologice,
epigrafice ºi numismatice.

La scurt timp dupã moartea
împãratului Traian (88�117) situaþia
de la graniþele Daciei a devenit
deosebit de gravã ca urmare a
atacurilor sarmatiþilor iazygi ºi
roxolani, însoþite de o rãscoalã a
dacilor din provincie. Confruntat cu
aceste evenimente, noul împãrat
Hadrian (117�138) ia mãsuri pentru
apãrarea Daciei, prezenþa sa aici în anul
118 fiind atestatã printr-o inscripþie
descoperitã la Sarmizegetusa.
Informaþiile oferite de Istoria augusta
în legãturã cu cele relatate mai sus nu
îi amintesc ºi pe daci. Participarea lor
poate fi înþeleasã din afirmaþia cã la
începutul domniei lui Hadrian �s-au
revoltat neamurile pe care le supuse
Traian�.

Exista însã o menþiune despre un
rãzboi dacic într-un papirus descoperit
în Egipt. În mod sigur este vorba de
atacurile dacilor liberi care alãturi de
iazgi au continuat lupta ºi dupã ce
roxolanii încheiaserã pace cu romanii.
O eventualã rãscoalã a populaþiei
dacice din provincie este dedusã din
epitaful de la Pergam al guvernatorului
C. Iulius Quadratus Bassus, care a
murit la începutul domniei lui Hadrian,
�luptând în Dacia� . De asemenea,

adãugarea de cãtre acest împãrat la
numele Ulpiei Traiane ºi pe acela de
Sarmizegetusa este pusã în legãturã
cu o rãscoalã a dacilor împotriva
stãpânirii romane. Momentul greu,
prin care trece imperiul este dovedit
ºi de decizia lui Hadrian de a-l numi
ca guvernator al Daciei pe Q. Marcius
Turbo, un general experimentat în
reprimarea unor revolte ale populaþiilor
supuse. Împãratul intenþiona chiar sã
abandoneze aceastã provincie, dar
sfãtuit de prieteni a renunþat �pentru
a nu lãsa pe mâinile barbarilor o
mulþime de cetãþeni romani�, dupã
cum scrie istoricul Eutropius. Tot
acum Hadrian a luat hotãrârea
distrugerii suprastructurii podului de
peste Dunãre, fãcându-l impracticabil,
de teama pericolului trecerii fluviului
ºi invadãrii Moesiei de cãtre barbari.

Muntenia ºi sudul Moldovei, care
aparþineau Moesiei Inferior sunt lãsate
în afara imperiului, asupra lor
menþinându-se numai un control
militar al acestuia. Evacuarea acestor
teritorii nu poate fi pusã doar pe seama
rãzboiului cu roxolanii care au fost
repede împãcaþi prin acceptarea mãririi
subsidiilor acordate de cãtre romani.
O asemenea hotãrâre a fost determinatã
în mai mare mãsurã de o rãscoalã a
populaþiei dacice din Muntenia,
conjugatã cu atacurile sarmaþilor.

Confruntãrile, de mai micã
amploare însã, au continuat în timpul
lui Antoninus Pius (138�161), care
potrivit Istoriei augusta, �prin
guvernatorii ºi generalii sãi a supus pe
germani, pe daci ºi multe alte neamuri.

Primele lupte cu dacii s-au purtat
în anul 143. La aceste rãzboaie
�pricinuite de nebunia geþilor� se

Dacii liberi împotriva Imperiului Roman
Prof. Vlad COSMESCU
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referã retorul grec Aeluis Aristide în
cuvântarea sa �Laudã Romei�, scrisã
în 144. Încercând sã desluºeascã
aceastã expresie, istoricul Dumitru
Tudor considera cã ea se referã mai
degrabã la dacii liberi din nord-vest ºi
nu la eventualele rãscoale ale
bãºtinaºilor din provincie. De altfel,
Oracolele Sibylline amintesc pentru
aceºti ani de luptele cu �dacii mari�.

Mult mai grele au fost luptele duse
împotriva dacilor liberi, cunoscuþi sub
numele de costoboci, prin anii 156�
157. Pentru a face faþã pericolului au
fost aduse în Dacia trupe din alte
provincii. Luptele au fost conduse de
M. Statius Priscus ºi cu aceastã ocazie
probabil Legiunea a XIII a Gemina a
fost distinsã cu epitetul de �pia fidelis�.

O serie de inscripþii acorda
împãratului Antoninus Pius titlul de
Dacicus, iar guvernatorul M. Statius
Priscus închina un altar Victoriei
Augusta, în apropierea ruinelor fostei
reºedinþe a lui Decebal. Participarea
dacilor din provincia romanã la aceste
evenimente este foarte probabilã în
condiþiile în care atacatorii erau de
acelaºi neam cu populaþia bãºtinaºã.

Deosebit de semnificative pentru
marele pericol prin care trecuse Dacia,
sunt evenimentele înscrise pe un altar
închinat la Apulum (în 158) în numele
Legiunii a XIII Gemina lui Jupiter
Optimus Maximus ºi adunãrii zeilor
ºi zeiþelor pentru �salvarea Imperiului
roman�.

Domnia împãratului Marcus
Aurelius (161�180) a fost puternic
tulburatã de aºa-numitul rãzboi
marcomanic la care au participat
numeroase populaþii barbare. Printre
cei care �nutriserã împreunã
sentimente duºmãnoase poporului
roman� sunt amintiþi în Istoria augusta
ºi peucinii (locuitori ai insulei Peuce)
ºi costobocii, triburi dacice din nordul
Moldovei.

Provincia Dacia este atacatã în anii
167�170 atât dinspre vest, nord-vest,
de cãtre iazygi ºi triburile germanice,
vandalii, cât ºi dinspre est, nord-est,
de cãtre costoboci, bastarni ºi

roxolani. Pentru întãrirea apãrãrii sale,
este adusã Legiunea a V a Macedoniei,
la Potaissa, în Dacia Porolissensis, ca
þintã principalã regiunea auriferã din
Munþii Apuseni. La Apulum, barbarii
au pãtruns pânã sub zidurile lagãrului
Legiunii a XIII Gemina. O inscripþie
închinatã de colonia Ulpia Traiana
Sarmizegetusa împãratului Marcus
Aurelius drept mulþumire cã a fost
scãpatã de un �dublu pericol indicã fie
un atac venit din douã direcþii diferite
(vest � iazygi, est � dacii liberi,
vandalii) fie un atac din afarã,
concomitent cu unul din interior, din
partea populaþiei autohtone.

Împrejurãrile grele fac necesarã o
conducere unicã a celor trei provincii
dacice al cãror prim guvernator de
rang consular devine M. Claudius
Fronto. Faptul cã acesta conduce atât
cele trei Dacii, cât ºi Moesia Superior
aratã situaþia extrem de criticã prin
care trece imperiul. Dar nu numai
Dacia romanã a fost atacatã. În anul
170 costobocii au întreprins o
puternicã invazie în teritoriile Moesiei
Inferior, ajungând pânã în Grecia.

Prin anii 171�172 o parte a
þinutului locuit de costoboci este atacat
ºi cucerit de vandalii astingi, la
îndemnul ºi cu sprijinul guvernatorului
Daciei, Cornelius Clemens, ca
represalii pentru invazia din 170.
Aceastã acþiune a avut drept
consecinþe nimicirea puterii politice ºi
militare a costobocilor, autorii antici
nemaifãcând referire de acum înainte
la ei. Poate în urma acestor
evenimente au ajuns la Roma în
situaþia de captivi sau ostatici soþia
regelui costobocilor Pieporus ºi
nepoþii sãi.

Dupã mai bine de un deceniu de
lupte, fiul lui Marcus Aurelius,
Commodus (180�192) reuºeºte sã
încheie pace cu seminþiile barbare.
Liniºtea nu s-a restabilit deplin. Dio
Cassius relateazã cã acest împãrat
�avu de purtat câteva rãzboaie
împotriva barbarilor de dincolo de
Dacia�, referindu-se probabil la
teritoriul dacilor liberi ºi al altor

neamuri de la graniþa de nord-est a
Daciei.

Biograful împãratului din Istoria
augusta îi aminteºte ºi el pe daci,
învinºi ca ºi maurii prin legaþii sãi. Se
pare cã au existat probleme ºi în
interiorul Daciei romane, unde puterea
cezarului a fost impusã provincialilor
care nu voiau sã-i recunoascã domnia.

Liniºtea la hotarele imperiului este
restabilitã în timpul dinastiei
Severinilor (193�235). Apãrarea
graniþelor statelor statului a fost
principala preocupare a împãraþilor
Septimiu Sever (193�211) ºi Caracalla
(211�217) ºi a descurajat prea mult
timp atacurile barbare. Aflat pe
teritoriul Daciei, la Porolissum,
Caracalla duce tratative cu populaþiile
din vecinãtatea provinciei în vederea
reglementãrii relaþiilor lor cu statul
roman. Dio Cassius ne informeazã cã
împãratul a luat ostatici de la dacii
liberi, i-a învrãjbit pe vandali ºi
marcomani, iar pe regele cvazilor,
Gabrionarus, l-a ucis.

Simþind momentul de cumpãnã al
puterii imperiale odatã cu asasinarea
lui Caracalla, dacii au pustiit provincia
traianã în timpul lui Macrinus (217�
218). Informaþia oferitã de Dio
Cassius ne aratã cã este vorba despre
aceiaºi daci liberi cu care încheiase
Caracalla o alianþã ºi care doreau
acum sã îºi ia înapoi ostaticii. Alte
atacuri nu au mai avut loc pânã la
sfârºitul dinastiei Severilor.

Situaþia s-a schimbat radical odatã
cu izbucnirea anarhiei militare, în 235.
Profitând de criza politico-militarã
provocatã de luptele neîncetate pentru
tron, ai cãror protagoniºti sunt
comandanþii legiunilor, neamurile
barbare atacã tot mai insistent
graniþele statului roman.

Deºi în biografia împãratului
Maximin Tracul (235-238) din Istoria
augusta nu este scris cã a dus lupte
cu dacii, titlul de �Dacicus Maximus�
pe care ºi-l ia poate sã însemne fie cã
a purtat rãzboaie cu dacii, fie cã a
apãrat Dacia de barbarii care o
ameninþau. Epitafurile datând din
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perioada domniei lui ºi aparþinând unor
soldaþi din Noricum ºi Pannonia aratã
cã ei ºi-au pierdut viaþa într-un rãzboi
împotriva dacilor. Acum încep sã se
afirme cu vigoare, prin puternice
atacuri, carpii, un neam de oameni
foarte potriviþi pentru rãzboaie, care
adesea au produs pagube romanilor,
dupã cum âi caracterizeazã Iordanes.

Atacurile lor, la care participau ºi
goþii, sunt îndreptate mai ales spre
provinciile de la sudul Dunãrii de Jos,
Moesia Inferior, Thracia, Macedonia,
Grecia, dar nici Dacia nu este scutitã
de incursiuni. În anul 238, carpii ºi
goþii invadeazã Moesia Inferior, Histria
suferind mari distrugeri. Despre acest
atac se aminteºte ºi în Istoria augusta,
un termen folosit pentru a-i desemna
pe carpi fiind ºi acela de �sciþi�. 16

Guvernatorul Tullius Menophilus
încheie pace cu goþii în schimbul unei
sume de bani. Carpii sunt nemulþumiþi
ºi pretind ºi ei subsidii deoarece ei
�sunt mai puternici decât goþii�.
Guvernatorul roman îi refuzã însã.
Acest refuz îi determinã pe carpi sã
reia atacurile odatã cu anul 242, când
ei invadeazã din nou Moesia ºi
Thracia.

Împãratul Gordian al III-lea (238-

244) este nevoit sã amâne rãzboiul
împotriva pãrþilor pânã la alungarea
duºmanilor din aceste provincii.

Cel mai puternic atac al carpilor
împotriva imperiului are loc în anul
245, în vremea împãratului Filip
Arabul (244�249).

Legenda �Victoria Carpica� de pe
monedele emise acum ºi titlul de
�Carpicus Maximus� acordat
împãratului, consacrã biruinþa
obþinutã de romani.

Atacurile carpilor s-au prelungit
pânã în anul 249, când noul împãrat,
Traianus Decius îi învinge în mod
decisiv. Titlul de �Dacicus Maximus�
ºi �restitutor Daciarum� îi sunt
acordate acestuia în urma apãrãrii
Daciei de invaziile numeroaselor
seminþii barbare, printre care erau ºi
carpii.

Victoriile obþinute împotriva goþilor
de Claudius al II-lea Goticul (268�
270), la Naissus (270) ºi de Aurelian
(270�275) în anul 271 au salvat
imperiul de la o eventualã dezagregare.
Pentru anul 272, Istoria augusta
aminteºte de o incursiune a carpilor
în Balcani, fiind însã învinºi de
Aurelian în Dobrogea.

Se credea cã sub acest împãrat

atât de capabil unitatea imperiului era
refãcutã. Dupã victoriile obþinute la
toate graniþele, Aurelian dorea sã
reorganizeze apãrarea frontierelor.
Pentru întãrirea limes-ului danubian a
hotãrât pãrãsirea Daciei romane.
Retragerea armatei ºi a administraþiei
romane din Dacia, a cãrei datã nu
poate fi stabilitã cu precizie, s-a fãcut
într-un moment când inamicii
imperiului, printre care ºi dacii,
fuseserã învinºi, dar aºa cum se
întâmplase de atâtea ori, înfrângerea
lor nu dura prea mult. Renunþarea la
cea mai glorioasã cucerire a lui Traian,
deºi dureroasã, a fost acceptatã de
contemporani, care au recunoscut
meritul lui Aurelian de a fi înþeles noile
realitãþi de la Dunãre. În loc sã mai fie
un bastion al imperiului printre
neamurile barbare, Dacia romanã
împiedicã acum apãrarea eficientã a
teritoriilor de la sud de Dunãre.

Consecinþa fireascã a dispariþiei
stãpânirii romane în Dacia a fost
refacerea în scurt timp a unitãþii lumii
dacice din interiorul ºi din afara
Carpaþilor.

Pierderea Daciei a fost preludiul
cãderii întregului Imperiu Roman, iar
dacii contribuiserã din plin la aceasta.
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Despre noi

Una dintre cele mai curajoase
întreprinderi culturale ale Consiliului
de conducere a fost înfiinþarea în anul
2006 a Asociaþiei Culturale Reghinene
pentru Cercetarea Istoriei Daciei,
având personalitate juridicã. Consiliul
de conducere este format din
urmãtorii membrii: Preºedinte
Onorific, Academicianul OVIDIU
BOJOR (Reghinean), Coordonator
Spiritual, Protopopul Ortodox al
Reghinului Teodor Beldean,
Coordonator ªtiinþific, Directorul
Direcþiei Judeþene pentru Culturã,
Culte ºi Patrimoniul Cultural Naþional
Mureº, scriitorul Nicolae Bãciuþ,
Preºedinte executiv, Profesoara Ioana
Criºan, Vicepreºedinte Profesoara
Cornelia Mera, Vicepreºedinte,
Director Ec. Maria Precup, Secretar,
Director Atãnãsoaie Gheorghe,
Cenzori, Protopop Preot, Ilie Damian
ºi Directorul, Dan Rus.

Drumul pânã la acest demers a
fost unul anevoios, presãrat de
experienþe bogate, dar era cu atât mai
fascinant cu cât descopeream cã tot
ceea ce ºtiam pânã atunci despre
istoria noastrã veche avea lacune care
nu pot fi acceptate.

Tentative de aflare a adevãrului
istoric am avut nu de puþine ori, fiind
preºedinta femeilor Vetrei Româneºti
din Reghin, într-o perioadã în care
eram ºi inspector ºcolar zonal al
Inspectoratului Judeþean Mureº.

Participând la toate activitãþile cu
caracter naþional, 1 Decembrie 1991
m-a prins la Alba Iulia, prilej cu care
am cunoscut-o pe doamna Olivia
Strachinã, cercetãtor ºtiinþific în

Reghinul, vatrã de culturã dacicã
Prof. Ioana CRIªAN

domeniul istoriei vechi. Fascinatã de
costumul meu popular a dorit sã mã
cunoascã mai bine, fãcându-mi o vizitã
ºi la domiciliu, pentru a vedea colecþia
mea de artã popularã textilã � carte
de vizitã a satului românesc din centrul
Transilvaniei, cu obiecte originale.

Urmãtorul pas a fost invitaþia pe
care mi-a fãcut-o la Simpozionul
�Semiotica-în sprijinul cunoaºterii
civilizaþiilor�, martie 2002, la care am
participat cu lucrarea �Simboluri
patrimoniale-arc peste timp-oglindite
în arta popularã româneascã
reghineanã contemporanã�, dar ºi cu
o expoziþie proprie de obiecte textile
care, cuprindea semnele patrimoniale.

Ca o apreciere a valorii expunerii
mele, organizatorii simpozionului m-
au înscris la a III-a ediþie a Congresului
de Dacologie care urma sã aibã loc în
iunie la Bucureºti, moment în care am
descoperit cã istoria veche îmi place
foarte mult.

Astfel, la urmãtoarele congrese am
participat cu lucrãrile de mai jos,
aºezate de la stânga la dreapta, în
ordinea participãrii la cele cinci
Congrese de Dacologie, pe care le�
am ºi publicat ulterior care au
urmãtoarele titluri :

· Simboluri patrimoniale � arc
peste timp � oglindite în arta popularã
româneascã reghineanã contemporanã

· Semnele de pe tãbliþele de la
Tãrtãria existente în prezent în arta
popularã româneascã (ed.1,2)

· Nedeile Soarelui din Munþii
Sacri

· Industria casnicã textilã,
suport al autohtoniei ºi continuitãþii
noastre în Carpaþi

· Dacii � Urme ºi Semne

Actualmente, activitatea Asociaþiei
Culturale Reghinene pentru Cercetarea
Istoriei Daciei îmi ocupã o mare parte
din timpul liber, unde împreunã cu
peste 60 de membrii, majoritatea
având studii superioare în diferite
domenii, organizãm activitãþi de interes
public, noi realizând cu ajutorul ing.
Ioan Pop o paginã web pentru cei care
doresc sã colaboreze cu noi, paginã
care prin bunãvoinþa preºedintelui
Fundaþiei Dacia Revival Internaþional,
domnul Dr. Napoleon Sãvescu, apare
pe pagina www.dacia.org. Pentru
care îi mulþumim foarte mult.

Redãm în continuare câteva
impresii ale celor mai apropiaþi
colaboratori ºi membrii fondatori ai
asociaþiei, personalitãþi mureºene:

Prof. Univ. Ion Dunãreanu: spune
cã deºi constituitã relativ recent,
Asociaþia Culturalã Reghineanã pentru
Cercetarea Istoriei Daciei alias Dacia
Reghineanã, are în palmares un
mãnunchi de realizãri consistente, de
mare relief, percepute ca atare la nivel
local.

Având ca repere teme majore,
conturate în cadrul congreselor de
Dacologie, specialiºtii din cadrul
Filialei Reghin a Daciei Revival
abordeazã cu pasiune ºi rãbdare o
problematicã diversã, vizând elemente
locale ale permanenþei daco-româneºti
în aceastã parte de þarã, aspecte
enigmatice de geografie a locului,
obiceiuri strãvechi ºi vestigii ale
creaþiei vestimentare strãmoºeºti.

Coroborate cu cercetãri în
domeniul limbii ºi culturii, al
spiritualitãþii dacice în ansamblu, astfel
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de preocupãri rotunjesc tabloul unei
realitãþi etnice indestructibile care îºi
valorificã cu multã râvnã trecutul
pentru a-ºi croi noi ºi noi deschideri
spre viitor.

Directorul casei de Culturã a
Tineretului �George Enescu� doamna
Sorina Bloj aratã cã o cunoaºte pe
doamna profesoarã Ioana Criºan de
foarte mulþi ani, perioadã în care s-a
remarcat în mod deosebit, ca o
promotoare a valorii autentice
naþionale, dânsa fiind ºi membrã
fondatoare a ASTREI reghinene. A
participat de fiecare datã, implicându-
se activ la activitãþile organizate de
instituþia noastrã. Cãrþile publicate sub
semnãtura ei, indiferent cã au etalat
teme din specialitatea dânsei � fizica
� (douã volume cu probleme rezolvate
pentru clasele de liceu), sau temele
dezbãtute la congresele de dacologie
la care a participat, au fost lansate ºi
apreciate de toþi.

Cele ºase simpozioane de
Dacologie pe care le-a organizat din
anul 2004 pânã în prezent, s-au þinut
în Casa de Culturã a Tineretului
�George Enescu� instituþie pe care o
conduc în calitate de director. Am
organizat împreunã dezbateri, mese
rotunde, expoziþii, filme documentare,
tabere de informare ºi documentare,
precum ºi întâlniri cu elevii din ºcolile
reghinene, ocazie cu care revistele de
dacologie �Dacia magazin�, precum
ºi alte materiale de care dispune, au

fost promovate ºi distribuite în mod
special. Domnia Sa mai face parte ºi
din colectivul organizatoric al
activitãþilor ºtiinþifice de pe lângã
instituþia noastrã, fiind ºi consultant
în realizarea activitãþilor de
specialitate.

Domnul Director al Bibliotecii
Municipale �Petru Maior�, din Reghin,
Marin ªara, considerã cã doamna
profesoarã Ioana Criºan este o
personalitate marcantã ºi apreciatã de
cãtre reghineni, prin întreaga ei
activitate didacticã ºi prin implicarea
în viaþa cultural-ºtiinþificã, ºi de
cercetare a Reghinului ºi
împrejurimilor lui. Este o distinsã
profesoarã, respectatã ºi iubitã de
cãtre elevi, colegi de breaslã, de cãtre
cei care o cunosc, prin calitãþile ei
profesionale, ºi comportamentul civic.

Este iniþiatoarea ºi sufletul tuturor
manifestãrilor culturale privind istoria
ºi trecutul poporului nostru, unde
perioada Istoriei Dacilor cu tradiþiile
ºi obiceiurile lor, ocupã un loc
prioritar. Aceastã pasiune de cercetare
ºi popularizare a civilizaþiei dacice, s-
a concretizat prin tipãrirea unor lucrãri
de specialitate privind trecutul istoric
al poporului nostru, prin care s-a
urmãrit adevãrul istoric privind
strãmoºii noºtri cu civilizaþia,
spiritualitatea ºi preocupãrile lor.

Biblioteca Municipalã a fost
onoratã sã gãzduiascã lansarea acestor
valoroase lucrãri, preocuparea

doamnei profesoare de
a transmite generaþiilor
de azi atât lucrãrile de
specialitate cât ºi
adevãruri istorice
contestate de rãu-
voitori, care denigreazã
ºi falsificã istoria în
folosul ºi interesul lor.
�Asociaþia Culturalã
Reghineanã pentru
Cercetarea Istoriei
Daciei� înfiinþatã de
dânsa a atras un
numãr mare de
intelectuali, dornici de
a participa ºi de a

sprijini bunul mers a activitãþii acestei
societãþi.

Nimic trainic nu se face fãrã
sufletul omului, spune Lidia Graþiela
Moisoiu de la Tg. Mureº, Aici se vede
cu adevãrat, entuziasm, energie,
ºtiinþã de carte ºi multã, multã muncã
a oamenilor. Felicitãri echipei
reghinene, rãmâneþi mereu vii, toþi
avem nevoie de toþi. Lãsaþi porþile ºi
ferestrele deschise cã avem tare mulþi
a ne aduna la ... rãdãcinile fiinþei
noastre. Drum drept ºi luminã-n inima
ºi gând.

Cercetãtor Profesor Olivia
Strachinã, afirmã cã doamna
Profesoarã Ioana Criºan este
vicepreºedinta Centrului de Studiu
Universal �Ioan Rusu�, din Habic,
judeþul Mureº, fiind ºi colaboratoare
a muzeului �Daruri Strãbune�
(înfiinþat ºi dotat cu lucrãri proprii),
din aceeaºi localitate unde aduce elevii
pentru a cunoaºte istoria strãmoºilor
noºtri din cele mai vechi timpuri.

Protopopul Ortodox al Reghinului
Teodor Beldean, spune cã Biserica
Ortodoxã Românã, prin slujitorii sãi
îºi axeazã propovãduirea ei pe trei
coordonate majore: credinþa în
Dumnezeu, dragostea pentru dulcele
grai românesc ºi dragostea de glia
strãbunã. Una dintre cele mai devotate
fiice ale bisericii strãmoºeºti, este
doamna profesoarã, Ioana Criºan,
care s-a remarcat de-a lungul timpului,
prin mãrturisirea credinþei în familie,
în societate ºi în ºcoalã, prin
numeroase acþiuni, cu caracter
caritabil ºi social, activând în cadrul
�Societãþii Femeilor Creºtine�, din
Municipiul Reghin. În acest sens în
perioada 2004�2007, au fost
organizate ºase simpozioane cu o
tematicã diversã despre strãmoºii
noºtri daci.

Pentru activitatea intensã pe care
o desfãºoarã în plan religios, cultural
ºi social, noi nu putem decât sã o
felicitãm, rugându-l pe bunul
Dumnezeu sã-i dea putere sã realizeze
ºi celelalte proiecte pe care ºi le-a
propus.
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Producerea recentã a brãþãrilor
este o teorie pur fantezistã

Vladimir BRILINSKY

Interviuri care fac istoria

Domnule doctor, cum comentaþi
apariþia acestor brãþãri ºi cum a în-
ceput de fapt legãtura dumneavoas-
trã cu aceste brãþãri  ?

Dacã este sã vorbim despre brãþã-
rile de aur descoperite în Munþii Orãº-
tiei, în zona Sarmizegetusei  Regia,
putem afirma cã ele fac parte din cate-
goria �descoperiri excepþionale�. De
circa 250 de ani, de când se adunã sis-
tematic  descoperirile din epoca daci-
cã  pe teritoriul Transilvaniei, nu au fost
scoase la ivealã asemenea piese. Erau,
pânã în acest moment, cunoscute mai
multe tezaure de brãþãri de argint, de
multe ori asociate cu monede antice,
cu denari romani republicani sau te-
tradrahme de tip thasian sau dyrrachian
sau cu vesela de argint. Apariþia aces-
tor brãþãri reprezintã una din cele mai
importante descoperiri arheologice fã-
cute pe teritoriul þãrii noastre în ultimii
douã sute de ani. Practic, nu cred cã

exagerez dacã afirm cã de la descope-
rirea tezaurului de la Pietroasele ºi re-
cupererea lui de cãtre - pe vremea ace-
ea - ministrul de interne Banul Mihala-
che Ghica, autoritãþile române nu au
reuºit sã recupereze piese de o aseme-
nea valoare excepþionalã.

În momentul în care brãþãrile au
fost aduse în þarã, domnul doctor Au-
gustin Lazãr, Procuror General Adjunct
la Parchetul de pe lângã Curtea de Apel
Alba Iulia, ne-a cerut sprijinul în vede-
rea creãrii unei echipe pluridisciplinare
care sã studieze brãþãrile din douã
puncte de vedere deosebite. Era vor-
ba, în primul rând, de studierea supra-
feþei brãþãrilor ºi în ce mãsurã analiza
acestor suprafeþe ar putea oferi date
privind modul de producere a lor, pre-
cum ºi a condiþiilor în care au fost ele
pãstrate de la confecþionare ºi pânã la
gãsire. În al doilea rând, ni s-a solicitat
sã efectuãm analize privind compozi-

þia metalului din care au fost produse
brãþãrile. S-a creat astfel o echipã  din
care fac parte, pe lângã mine, dr. Bog-
dan Constantinescu, dr. Roxana Bugoi
ºi Gheorghe Niculescu, care de la în-
ceperea cercetãrilor, a depus un vo-
lum de muncã apreciabil ºi în acest mo-

Domnul doctor Ernest Ober
länder Târnoveanu este ºeful

Cabinetului Numismatic ºi Tezauru-
lui de la Muzeul Naþional de Istorie
al României. Reputat istoric ºi arheo-
log, Domnia sa reprezintã una din cele
mai importante autoritãþi în materie,
probitatea sa profesionalã conferin-
du-i un drept la opinie greu de con-
testat. Autor a numeroase ºi deosebit
de apreciate studii ºtiinþifice, este ab-
solvent al Facultãþii de Istorie Bucu-
reºti, din 1974, în  specializarea �Is-
torie anticã universalã  ºi Arheolo-

gie�. Din 1980 lucreazã la Muzeul Na-
þional de Istorie, fiind în acest moment
�custodele� tezaurului gãzduit de presti-
gioasa instituþie. A participat la sãpã-
turi arheologice în marile centre urba-
ne de la  Histria ºi Tropaeum Traiani-
(Adamclisi),sau  în aºezãri greco-bãº-
tinaºe de pe malul Lacului Razelm, la
Babadag,Sarichioi ºi Sarinasuf, jude-
þul Tulcea( sec.VI-IV î.Chr.), precum ºi
în castrele romane de la Troesmis, din
Dobrogea, precum ºi în cele de la Cin-
cºor ºi Hoghiz,( judeþul Braºov) ºi în
aºezarea romanã de la Coroiul Nou (ju-

deþul Dolj). Brãþãrile de aur recupe-
rate de cãtre statul român  sunt, la
aceastã orã, în custodia Muzeului
Naþional de Istorie.  ªansa unui in-
terviu cu domnia sa referitor la mult-
comentatele brãþãri am avut-o la
Alba Iulia cu prilejul conferinþei in-
ternaþionale sub titulatura, �Traficul
ilicit cu bunuri sustrase din siturile
arheologice din Europa Centralã ºi
de Sud-Est�.  Cu o amabilitate desã-
vârºitã, domnia sa  a acceptat un dia-
log deschis, sincer ºi deosebit de util
aflãrii  adevãrului despre aurul da-
cilor.

Dr. Ernest Oberländer Tarnoveanu
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ment se pot oferi câteva date prelimi-
narii.

 Vã propun sã o luãm pe rând.
La ce concluzii aþi ajuns studiind su-
prafaþa brãþãrilor ?

În ceea ce priveºte setul de analize
de suprafaþã, ele sunt extrem de im-
portante pentru cã, utilizând mijloace
relativ simple ºi accesibile au permis
obþinerea de date de mare interes pri-
vind producerea brãþãrilor, locul în care
au stat precum ºi condiþiile în care s-
au pãstrat pânã la recuperare. Nimic
nu este mai concludent decât istoria
acestor brãþãri înglobatã chiar în su-
prafaþa lor. În primul rând, brãþãrile de
aur descoperite pânã în prezent pre-
zintã importante analogii cu brãþãri de
argint dacice, descoperite pe teritoriul
României în ultimii 150 de ani ºi care
au fost recunoscute unanim ca fiind
artefacte aparþinând civilizaþiei dacice.
Aceste brãþãri de argint au fost datate
la vremea respectivã, în linii mari, ca
aparþinând ultimelor douã decenii ale
secolului I î. Chr ºi prima jumãtate a
secolului I d. Chr. Pornind de la braþã-
rile de argint care sunt fãrã dubiu daci-
ce, am constatat cã ºi brãþãrile de aur
au un repertoriu decorativ identic ºi
sunt lucrate cu aceleaºi tehnici fiind de-
corate în acelaºi fel. Mai mult, studi-
ind raportul care existã între dimensi-
unile elementelor poansonate pe brãþã-
rile de argint, felul în care sunt gravate
elementele artistice pe acestea, am con-
statat cã atât raportul cât ºi tehnica de
lucru se întâlnesc aidoma pe brãþãrile
de aur. Mai mult decât atât: toate brã-
þãrile de aur despre care vorbim la
aceastã orã, în ciuda faptului cã ele au
apãrut oficial în momente diferite, au
un element comun, tehnica ºi modul
de decorare. Dincolo de variaþiile de
decor care sunt inerente ºi surprinzã-
tor de mari, având în vedere cã artiºtii
care au realizat brãþãrile au folosit un
numãr mic de elemente decorative, ele
sunt în ultimã instanþã identice. Ca teh-
nicã primarã, este vorba despre bate-
rea la rece a unor lingouri de aur. În
prima fazã au fost realizate, prin bate-
re, capetele de animale, protomele sti-
lizate, iar apoi s-a trecut la realizarea

spiralei.Apoi s-a procedat la poanso-
narea palmetelor, iar în ultima fazã,
spiralele au fost rulate pe un tambur
de lemn pentru a se da forma definiti-
vã, plurispiralicã.

Tehnica baterii la rece este aparent
o tehnicã simplã, însã ea necesitã o în-
demânare deosebitã, pentru cã nu este
puþin lucru sã scoþi din ciocan capete-
le cu geometria lor foarte variatã. Nu
este vorba de o simplã  linie continuã,
ci este vorba de un zig-zag care pã-
trunde adânc ºi iese. De asemenea,
poansoanele cu care sunt realizate bi-
juteriile, mai ales palmetele, sunt foar-
te complicate. Ele au fost realizate din
bronz, prin metoda cerii pierdute ºi apoi
au fost folosite pentru a se imprima
imaginea lor în pozitiv pe brãþãri. În
faza finalã, meºterul a recurs la dalta
gravorului cu care  a realizat elemen-
tele lineare, precum gura, marginile,
linile ºerpuite care pot indica blana ani-
malului reprezentat sau alte elemente
de decor iar cu alte seturi de poansoa-
ne au fost realizaþi ochii ºi perlele care
decoreazã marginea sau centrul brãþã-
rilor. Dacã cele câteva elemente cuprin-
se în realizarea brãþãrilor   palmeta,
perla, linia dreapta sau ºerpuitã - sunt
foarte simple, brãþãrile conþin combi-
naþii surprinzãtoare ale acestor elemente
astfel cã, practic, la prima vedere nu
existã douã brãþãri similare. În ciuda
unei tehnici foarte simple, prin înde-
mânare ºi fantezie, autorii brãþãrilor au
realizat opere deosebite care impresio-
neazã pe orice privitor, indiferent de
gradul de pregãtire artisticã ºi indife-
rent de cunoºtinþele pe care le are de-
spre arta bijutierilor.

Observând atent  urmele lãsate de
unelte ca ºi combinaþie a elementelor
decorative, se poate spune cã ele sunt
tipice pentru tehnicile bijuteriei antice.
Ele se regãsesc ºi pe brãþãrile de argint
ºi, mai mult decât atât, ele nu mai sunt
astãzi în folosinþã niciunde în Europa.
Ele au fost abandonate de mult pentru
cã între timp s-au folosit tehnici mai
sofisticate (laminarea ºi trefilarea) ºi,
în acelaºi timp, bijutierii ºi-au pierdut
treptat creativitatea prin folosirea unor
ºabloane, a unor modele stas care nu
mai cereau din partea lor rezolvarea

unor situaþii de a realiza unicate.

ªi totuºi, existã voci care con-
testã autenticitatea acestor brãþãri,
pe de-o parte, unele din sectorul
legat de procesul �Aurul Dacilor�,
pe de altã parte chiar unele din lu-
mea ºtiinþificã. Cum comentaþi
aceste afirmaþii ?

Existã un element foarte important
care, printre altele, dovedeºte caracte-
rul autentic al brãþãrilor. În presa ro-
mâneascã, în ultimul timp, nu s-a fã-
cut economie de mijloace pentru a în-
cerca sã dovedeascã opiniei publice cã
brãþãrile sunt false ºi cã cei care le-au
cumpãrat au risipit banul public, iar cei
care au fãcut eforturi sã le recupere-
ze, respectiv organele judiciare ºi de
poliþie, ºi-au pierdut vremea atâþia ani,
pentru cã aceste brãþãri ar fi fost fãcu-
te de o persoanã care a trãit la Cãlan ºi
a fost implicatã în braconajul arheolo-
gic din zona Munþilor Orãºtiei. Aceas-
tã teorie nici nu ar mai fi trebuit sã fie
luatã în socotealã, dacã avem în vede-
re simplul fapt cã una din brãþãrile re-
cuperate este practic similarã cu o brã-
þarã de argint care se gãseºte într-un
muzeu austriac ºi nu este expusã pu-
blicului. Deci ea nu putea fi reprodusã
în niciun fel. De altfel, acest lucru pu-
tea sã fie dovedit ºi dacã nu am fi avut
aceastã analogie pentru cã, aºa cum
am spus înainte, raportul dintre ele-
mentele decorative: adâncimea, lãþimea
ºi celelalte detalii sunt identice atât pe
brãþãrile de aur, cât ºi pe cele de argint
a cãror origine nu a fost niciodatã con-
testatã. De asemenea, chiar dacã acest
pseudogenial bijutier de la Cãlan ar fi
avut fotografii ale brãþãrilor, el nu ar fi
putut sã realizeze elementele tridimen-
sionale, respectiv raportul dintre adân-
cime ºi lãþime. Pentru asta ar fi trebuit
fie sã aibã un mulaj de pe un original,
fie sã þinã în mânã piesa de argint pen-
tru a o reproduce în aur.

Aceastã teorie a producerii recente
a brãþãrilor este o teorie pur fantezistã
ºi din alte motive. Pentru cã suprafaþa
brãþãrilor dovedeºte clar faptul cã ele
au stat în pãmânt în aceleaºi condiþii,
primele 4 piese (aduse la începutul lui
ianuarie 2007 din Germania) ºi în alte
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condiþii cea de-a cincea( retrocedatã
de autoritãþile franceze). Suprafaþa lor
este acoperitã de depuneri pe care noi
le numim �patinã�. �Patina� aurului,
spre deosebire de cea a argintului sau
bronzului, fiind una cu totul ºi cu totul
specialã pentru cã este translucidã,
foarte subþire, se depune în perioade
foarte lungi ºi, manipulate necorespun-
zãtor dupã descoperire, piesele îºi pierd
patina. De altfel, chiar pe aceste brã-
þãri se pot observa urme ale unor zgâ-
rieturi sau incizii mai vechi care sunt
acoperite complet de patinã, de ace-
laºi tip de patinã ca pe întreg corpul
brãþãrilor. Se pot observa, de aseme-
nea, zone de pe suprafaþa brãþãrilor de
pe care patina a fost îndepãrtatã din
cauza fricþiunii, respectiv  a actelor de
curãþare ulterioare descoperirii. De ase-
menea ºederea în pãmânt a brãþãrilor
este marcatã de depuneri de diverse
culori, brun-roºcate sau negre, care
sunt depuneri mineralizate. Ori aceas-
tã mineralizare nu poate sã se producã
în decurs de câþiva ani, ci de secole,
chiar de milenii de ºedere în pãmânt.

  Sunteþi un om înconjurat de
aur pe care îl studiaþi de mult tim-
p.Ce reprezintã aceste brãþãri din
punct de vedere artistic ºi cum se
integreazã ele în tezaurul pe care îl
pãstoriþi ?

Brãþãrile sunt impresionante, nu
neapãrat prin dimensiunea lor sau prin
greutatea lor, nu ne uluiesc numai prin
faptul cã sunt de aur, fapt pânã acum
neatestat în arheologia dacicã, ci toc-
mai prin simplitatea lor.Fãrã îndoialã,
ele sunt opere de o mare forþã artisti-
cã. Capetele de animale, ochii, gura,
decorul care însoþeºte aceste capete,
lasã asupra privitorului o impresie pu-
ternicã, de neuitat. Eºti urmãrit de aces-
te impresii tot timpul dupã ce ai privit
aceste brãþãri. Dacã este sã le compa-
rãm cu alte capodopere ale artei meta-
lelor preþioase din spaþiul central ºi sud-
est european, putem sã le socotim ca
realizãri de excepþie ale orfevrilor daci,
cu nimic mai prejos decât cele realiza-
te de celþi sau de cãtre ceilalþi traci. Ele
sunt tipice pentru stilul geometric al artei
dacice care transpare ºi pe monede ºi

pe alte obiecte contemporane, cu linii
puternic stilizate folosindu-se puncte
ºi incizii care dau adâncime ºi care
sparg monotonia artisticã.

Prin unicitatea lor ºi prin faptul cã
înglobeazã o mare cantitate de aur, ca
ºi prin istoria lor recentã, extrem de
zbuciumatã, brãþãrile reprezintã fãrã
îndoialã cea mai importantã descope-
rire arheologicã recuperatã de autori-
tãþile române de la Tezaurul de la Pie-
troasele din 1837. Sigur cã de atunci,
pânã acum, pe teritoriul României au
mai avut loc ºi alte descoperiri. Cele
mai multe au fost fie predate de des-
coperitori, fie au fost recuperate prin
mijloace poliþieneºti, relativ simple, de
cãtre autoritãþile competente. Aici este
vorba de o investigaþie judiciarã ºi po-
liþieneascã complexã, desfãºuratã în
mai multe þãri, în condiþii nu tocmai
�prieteneºti�( vezi campaniile de presã
purtate pe acest subiect, care nu re-
prezintã decât vârful aisbergului, din
ceea ce se desfãºoarã în spatele corti-
nei). De aceea revenirea brãþãrilor în
þarã poate fi consideratã ca un moment
de referinþã în istoria arheologiei ºi a
muzeologiei româneºti. Pentru prima
oarã dupã atâþia ani o descoperire de
excepþie unicã intrã în patrimoniul na-
þional cultural, fiind expusã în cel mai
important muzeu din România.

Dacã este sã ne referim la locul
acestor brãþãri în tezaurul muzeului,
iatã cã o datã cu apariþia lor, pe lângã o
mare bucurie, s-a ivit ºi o serioasã pro-
blemã tehnicã. Pentru cã spaþiul unde
este adãpostit tezaurul nu s-a mai îm-
bogãþit din 1985 cu descoperiri de ase-
menea amploare. De la descoperirea
tezaurului de la Hinova, Muzeul Naþio-
nal nu ºi-a mai îmbogãþit patrimoniul
cu obiecte atât de rare, unicate, am pu-
tea spune.  Primul lucru pe care  a tre-
buit sã-l rezolvãm a fost sã le gãsim un
loc, pentru cã vitrinele erau ocupate.
Dupã ce s-a rezolvat acest lucru, mu-
tând rythonul de la Poroina care stãtea
singur într-o vitrinã, brãþãrile au fost
expuse în aºa fel încât sã poatã fi privi-
te din toate pãrþile de cãtre vizitatori.

Puteþi aproxima numãrul de vi-
zitatori care au privit aceste brã-

þãri de la expunerea lor ºi pânã în
prezent ?

De la expunerea lor la începutul lu-
nii ianuarie, brãþãrile au fost vizitate de
cel puþin 70.000 de persoane. De alt-
fel, în decursul lunii martie ºi a lunii
mai, Muzeul a fost de douã ori deschis
pe parcursul nopþii înregistrându-se
prima datã 8.000, iar a doua oarã
20.000 de vizitatori. Toþi aceºtia, au
avut posibilitatea sã le vadã �în noc-
turnã� în toatã splendoarea lor. De alt-
fel, de la începutul lunii ianuarie, a fost
înregistrat un flux impresionant de pu-
blic, în special grupuri de elevi sau tu-
riºti, atât din þarã cât ºi din strãinãtate.
Apariþia lor, în ciuda unei campanii de
presã veninoase, nu a influenþat opinia
publicã. Oamenii au venit sã vadã pe
drept cuvânt niºte descoperiri de ex-
cepþie ºi mi-este greu sã cred cã a fost
cineva care a plecat de acolo dezamã-
git. În mod obiºnuit, într-o viaþã de om,
o asemenea descoperire apare foarte
rar, aºa încât contemporanii noºtri tre-
buie sã se considere de douã ori sau
de mai multe ori norocoºi pentru
aceastã ºansã.

Domnule doctor, acum vã adre-
sãm o întrebare pe cât de tehnicã,
pe atât de delicatã la care bineînþe-
les, nu sunteþi obligat sã rãspundeþi.
Care este semnificaþia istoricã a
acestor brãþãri ?

Sigur cã aceastã întrebare este una
încuietoare pentru cã, deºi sunt arheo-
log de meserie, am încercat sã evit im-
plicarea într-o discuþie care, sigur, nu
este sterilã, dar care se bazeazã în bunã
mãsurã doar pe intuiþii ºi aici fiecare
este liber sã creadã ce vrea. Sigur, s-a
vorbit despre aceste brãþãri ca fiind în-
semne ale regalitãþii, cã ar fi fost pur-
tate de Burebista ºi nu se poate nega
caracterul lor de excepþie. Sunt niºte
piese care,  fãrã îndoialã, au fãcut par-
te din obiectele aulice, de curte, ale re-
gilor daci. Dacã ele au fost purtate sau
nu, ca simboluri ale autoritãþii supre-
me politice sau religioase, asta se mai
poate discuta. Cert este cã, din lotul de
4 brãþãri  recuperate din prima tranºã,
niciuna nu a fost purtatã, ele nepre-
zentând nici un fel de urme specifice
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de uzurã, spre deosebire de  cea de-a
cincea care fost purtatã relativ scurtã
vreme. Pentru primele, dacã este sã mã
bazez pe intuiþie, aº bãnui cã reprezin-
tã o depunere ritualã, de un sacrificiu,
a unor bijuterii proaspãt scoase din ate-
lierul în care au fost produse. Pentru
cea numitã acum �Mica Parizianã�,
probabil cã ºi ea a fost ascunsã, dar
nu ºtim dacã a fost ascunsã într-un
moment critic sau pur ºi simplu a fost
vorba tot de o depunere ritualã pentru
un zeu sau niºte zei pe care noi nu-i
cunoaºtem, iar înalþii preoþi sau chiar
regii daci au considerat acest gen de
ofrande ca fiind demne de zei ºi nu poþi
sã nu fii de acord cu o astfel de jude-
catã.

 Din alte analogii legate de popula-
þiile antice care trãiau, ca ºi dacii în
afara hotarelor lumii greco-romane,
ºtim cã brãþãrile ca ºi torquesurile,(
colierele masive în formã de barã), erau
folosite pentru cadouri prestigioase
între ºefii barbari. De asemenea ele
reprezentau forme de înmagazinare a
aurului ºi a altor metale preþioase care
erau þinute în tezaurul regal ºi folosite
în caz de nevoie. Din pãcate, brãþãrile
nu ne spun foarte multe lucruri, toc-

mai pentru cã ºtim atât de puþine de-
spre religia, civilizaþia ºi viaþa de curte
a regilor daci, încât este mai prudent
sã aºteptãm descoperiri ale viitorului,
înainte de a ne lansa în polemici steri-
le. De fapt, nu asta este important în
acest moment. Noi mai avem încã de
lãmurit multe alte lucruri importante
legate de aceste brãþãri. În ciuda do-
rinþei, de altfel justificate, de a ºti care
a fost finalitatea utilizãrii lor de cãtre
elitele Daciei, personal, prefer sã mã
opresc asupra unor aspecte mai puþin
strãlucitoare, mai prozaice legate de
tehnica de producere, de locul de pro-
venienþã a metalului ºi alte lucruri �te-
restre� legate de aceste brãþãri.

Aþi fost, cum se spune,  �spec-
tator jucãtor�, la conferinþa susþi-
nutã de doamna Barbara Deppert
la Muzeul Naþional de Istorie unde
aþi avut o intervenþie deosebit de
interesantã. În opinia dumneavoas-
trã, la ce nivel s-a ridicat  aceastã
conferinþã care sintetiza expertiza
pe care Domnia sa a fãcut-o asupra
brãþãrilor ?

A fost o mare plãcere pentru mine
sã urmãresc conferinþa doamnei Bar-

bara Deppert ºi pot sã spun cã a fost o
adevãratã lecþie de expertizã, pornind
de la lucruri generale spre detalii, lega-
te unele de altele, cu judecãþi clare, reci.
Pe mine, personal, m-a convins pe de-
a-ntregul cã ceea ce observase dânsa
erau lucruri corecte ºi în bunã mãsurã
ele corespundeau cu observaþiile fãcu-
te independent de mine ºi de colegii mei
pe aceleaºi piese. Fãrã a afecta fondul
problemei, nu am fost de acord cu dân-
sa în douã puncte. În primul rând, nu
am fost de acord în ceea ce priveºte
raportul cronologic între brãþãri. Eu am
considerat cã brãþara numãrul 5, nu-
mitã în mod poetic �Mica Parizianã�
este mai veche ºi are o serie întreagã
de elemente care o apropie de prototi-
purile originale, de brãþãrile cu capete
de ibex din spaþiul iraniano-caucazian
ºi de cele din tezaurul de la Cucuteni-
Bãiceni, din România. În al doilea rând,
dânsa socotea cã brãþãrile au fost rea-
lizate de cinci meºteri diferiþi, pe când
eu consider cã existã doar doi meºteri.
De fapt nu este important câte persoa-
ne participã fizic la realizarea unei brã-
þãri, ci importanþi sunt cei care con-
cep modelul ºi decorul, pentru cã poan-
soanele lor rãmân pe obiect, chiar dacã

5 brãþãri de aur aºteptând reintregirea tezaurului regilor daci
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ele au fost manipulate de ucenici sau
de calfe. Eu am considerat cã este vor-
ba numai de doi creatori, unul care a
fãcut brãþara numãrul 5, mai vechi, ºi
altul care a conceput celelalte patru
brãþãri, chiar dacã ele fac risipã de fan-
tezie în ceea ce priveºte decorul ºi dã
impresia cã brãþãrile sunt diferite. În
realitate, descifrând succesiunea teh-
nicii ºi a decorului, constatãm cã este
vorba de poansoane realizate de ace-
eaºi mânã ºi însãºi punerea lor în ordi-
ne pe brãþãri face parte din aceeaºi con-
cepþie artisticã.

În fond, tehnologia producerii este
similarã între cele douã categorii de brã-
þãri. Sunt aceleaºi unelte, aceleaºi teh-
nici ºi fãrã mari deosebiri în reperto-
riul decorativ. Nu a trecut foarte multã
vreme între producerea lor. Prima este
mai apropiatã de vechile prototipuri
decât cele patru care sunt extrem de
elaborate ºi pe care abia se mai între-
zãreºte imaginea copiatã, originalã.

Între brãþãrile de argint ºi cele
de aur existã clar similitudini. Existã
o legãturã de contemporaneitate
între ele ?

Din ceea ce ºtim despre alte genuri
de bijuterii antice realizate de meºterii
greci sau romani, existau un fel de

�caiete de modele� sau �caiete de schi-
þe�. De asemenea, cred cã au existat
mai multe grupuri de bijutieri care se
deplasau dintr-un loc în altul în cãuta-
re de comenzi. Sigur, clientul în ultimã
instanþã era cel care hotãra  cât de mult
trebuia sã fie respectat prototipul ºi
cum trebuia sã arate produsul final. Era
deci vorba de o problemã de gust, iar
anticii, în marea lor înþelepciune, spu-
neau � de gustibus non disputandum�.
Dar este posibil ca, la Sarmizegetusa,
unde exista o clientelã suficient de bo-
gatã ºi de numeroasã, un meºter sau
mai mulþi meºteri sã fi putut ºi trãi per-
manent, executând comenzi. Dar în
alte locuri, în centre de putere regio-
nale sau zonale, se putea ca bijutierii sã
nu fi fost la fel de norocoºi ºi trebuiau
sã meargã de la reºedinþa unui ºef la
altã reºedinþã, fie din proprie iniþiativã,
fie chemaþi de aceºtia, pentru a realiza
diferitele comenzi. În ceea ce priveºte
bijuteriile de aur ºi argint, având în ve-
dere similitudinea de tehnicã, ele au fost
produse de acelaºi bijutier. Nu era o
specializare anume, pe aur sau pe ar-
gint. Fãrã îndoialã, nu erau suficient
de mulþi oameni care sã cearã doar bi-
juterii de aur. În schimb, pentru cele
de argint, care sunt copii mai modes-
te, pentru personaje de mâna a doua -

Inconfundabila ºi inimitabila brãþarã Mica Parizianã

ºi când spun a doua, nu folosesc un
termen pejorativ, ci mã refer la poziþia
în  ierarhia socialã - clienþii erau mai
numeroºi ºi, ca dovadã, avem tezaure
mult mai multe în care aceste brãþãri
de argint figureazã. Dupã pãrerea mea,
trebuie sã fie ºi brãþãri de bronz de
acest tip pentru cã, pe mãsurã ce tipul
de brãþãri cu capete de animale erau
mai cunoscute ºi mai populare, cu atât
tendinþa de a fi imitate în toate metalele
era de nereprimat. Aceasta este o re-
gulã dupã care se supun toate bijuterii-
le: pornesc de la început de la comenzi
aulice, sunt foarte fastuoase, iar pe
mãsurã ce trece timpul sau se modifi-
cã structura socialã, ele se rãspândesc
în clase din ce în ce mai modeste ºi
uneori, la sute de ani depãrtare de pro-
totip, le întâlnim realizate din metale
foarte comune.

Domnule doctor, sã tragem la
sfârºit o concluzie la ceea ce am dis-
cutat pânã acum.

Prezenþa staniului ºi antimoniului în
compoziþia brãþãrilor, doveditã prin
analize competente de laborator, ca de
altfel ºi în aurul aluvionar ºi primar din
Transilvania, dovedeºte faptul cã au-

rul din care au fost
confecþionate provine
din Transilvania, zona
Brad ºi zona Vãii Arie-
ºului. Tehnicile ºi teh-
nologiile tipice Daciei,
de care am discutat
pânã acum, patina cu
care sunt acoperite
brãþãrile, patinã care
dovedeºte îngroparea
o vreme îndelungatã
prin interacþiunea ei,
vizibilã cu mineralele
din sol, toate acestea
duc spre o singurã con-
cluzie: fãrã îndoialã,
brãþãrile sunt autenti-
ce ºi sunt lucrate din
aur nativ local.



30

DACIAmagazin nr. 43, iunie 2007

Pentru cine îi cunoaºte
opera, ºi mai cu seamã
traducerile, George

Coºbuc, cel prea curând ºi pe
nedrept uitat, este un spirit din familia
celor mari, pe care se sprijinã ca pe
niºte imense coloane templul culturii
române: Cantemir, Hasdeu,
Eminescu, Iorga, Blaga, Cãlinescu,
Mircea Eliade. Cunoscãtor subtil al
limbilor latinã ºi germanã, el a tradus
ca nimeni altul capodopere ale
literaturii universale: Divina Comedie,
Sacuntala, Mahabharata (fragmen-
te), Proverbe indice, Ramayana
(fragmente), Eneida, Mazepa,
Georgicele, Don Carlos. În toatã
aceastã întreprindere el dovedeºte o
conºtiinciozitate exemplarã. Pentru
traducerile din sanscritã a
capodoperelor literaturii indice
întruneºte la perfecþiune limba
germanã; pentru a transpune Divina
Comedie, pe care o cunoºtea pe de
rost în italianã, a învãþat italieneºte ºi
a consacrat ani studierii bibliografiei
critice danteºti.

La fel Eminescu, pasionat iubitor
al literaturii orientale ºi indice, în
special, George Coºbuc intenþiona sã
creeze o epopee naþionalã inspiratã
din literatura popularã. Poemele
realizate, din aceastã întreprindere
îndrãzneaþã, dovedesc interesul
pentru substrat, pentru cultura
dacicã. Începând cu Decebal pentru
popor toate poeziile de evocare
istoricã sunt strãbãtute de un lait
motiv: mândria de a nu ceda
vrãºmaºului, pilduitoarea mândrie
jertfelnicã a regelui erou. În ciuda
curentului istoric dominant,

reminiscenþã a ªcolii Ardelene, dacii
se revoltã, nu se lasã robiþi sau recurg
la sacrificii colective, dintr-o
demnitate despre care vorbeºte marea
istoriografie greacã.

Motivarea acestui act e de o mare
înlãturare spiritualã: �Din zei de-am
fi coborâtori. C-o moarte toþi suntem
datori! Totdeauna e dacã-ai murit.
Flãcãu ori moº îngârbovit; Dar nu-i
totuna leu sã mori. Ori câne-n-lãnþuit�.
Celãlalt poem daci, de o superbisimã
mãreþie, Un cântec barbar, este
expresia unei uri devastatoare a
dacilor sau a românilor de mai târziu
împotriva asupritorilor. Mândria
nesupunerilor se sprijinã pe zeci de
izvoare istorice privitoare la luptele
dacilor liberi, ale Dacilor Mari,
Costobocilor ºi Carpilor de-a lungul
a trei secole împotriva romanilor din
Dacia cuceritã. Vizându-i ºi pe ungurii
împilatori, dacul lui Coºbuc, cu glas
de tunet profeseazã ameninþãri
apocaliptice, pe care nu le vom mai
întâlni, la nivel de vehemenþã decât
în Scrisoarea III ºi în Blestemele lui
Arghezi, romanii fiind avertizaþi cã nici
moartea nu-i va scãpa de pedeapsã:
�Cã dacã voi toþi aþi muri. De spaimele
morþi-nainte. De-al nostru sosit, din
morminte. V am scoate, de-oriunde
veþi fi!�

George Coºbuc este ºi pionierul
teoriei de gramaticã comparativã care
dovedea originea comunã a limbilor
europene ºi sanscrite, deci ºi a limbii
latine ºi tracice, fapt ce l-a determinat
sã-ºi perfecþioneze cunoºtinþele în
domeniul culturii orientale. Astãzi pe
urmele marelui lingvist Max Müller,
ºi în spiritul convingerilor coºbuciene,

se explicã faptul cã cele douã limbi
europene erau idiomuri gemene ale
aceleiaºi limbi euroindiene ºi cã, prin
urmare, limba dacilor e limba evoluatã
a românilor de astãzi. Pe urmele lui,
în zilele noastre, marele cãrturar,
mitropolitul Nestor Vornicescu
vorbeºte prob despre acest subiect
ºi chiar despre existenþa unui alfabet
dacic la unii dintre autorii protoromâni,
subiect asupra cãruia vom reveni.

Antologia sanscritã este o operã
pe nedrept uitatã azi deºi a cunoscut
4 ediþii. În anul 1925, în prefaþa la
Comorii indiene, Nicolae Iorga scria,
cã în lucrarea lui Coºbuc se regãseºte
�bãtrâna înþelepciune a strãmoºilor
poeziei ºi filozofiei omeneºti�.

Epopeele Ramayana ºi
Mahabharata, din care Coºbuc a
fãcut majoritatea traducerilor,
înfãþiºeazã o civilizaþie idealã, care va
fi fost ºi cea a dacilor lui Burebista ºi
Decebal, rãmasã în basme, balade ºi
legende, suferinþa ºi credinþa, curajul

Euroindeanism ºi dacism în
Antologia sanscritã

Prof. Gligor HAªA

George Coºbuc
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ºi nobleþea, înþelepciunea ºi vitejia
unor personaje care stârnesc
admiraþie.

Pe urmele unor mari cãrturari
români, de la Cantemir la Eminescu,
Coºbuc ºi Iorga, Mitropolitul Nestor
Vornicescu al Craiovei este preocupat
de substratul cultural geto-dacic
întâlnit la o întreagã ºi strãlucitã
pleiadã de scriitori protoromâni de
literaturã religioasã ºi nu numai,
culminând cu Aethicus Histricus,
autorul unei Cosmografi ºi al unui
Alfabet dacic. Autorul este un daco-
roman de la Pontul Euxin, trãitor pe
muchie de secole IV-V e. n. Menþiuni
privitoare la acest filozof întâlnim ºi
la Nicolae Densusianu în Dacia
Preistorica. Odatã cu Aethicus apare
în literatura românã un spirit
enciclopedic european care îi anunþã
pe Nicolae Milescu Spãtarul, Miron
Costin, Dimitrie Cantemir, B.P.
Hasdeu ºi Nicolae Iorga. În vreme ce
moesianul Iordanes, autorul Geticei,
exprima gândirea Bizanþului timpuriu,
Hristicus era un scriitor �pãgân�, o
singularitate inexplicabilã, un gânditor
care ilustra spaþiul getic romanizat,
pãstrãtor al substratului cultural, o
dovadã vie a continuitãþii, un get
savant, descins din familia preoþilor
ctisti ai Carpaþilor, un geto-latin
miraculos. A trãit o viaþã aventuroasã
ce poate fi asemuitã cu cea a lui
Milescu Spãtarul. A cãlãtorit mai mult
decât oricare contemporan al sãu,
înconjurând Mediterana, ajungând în
Baltica ºi Scandinavia, apoi în Orient,
Mongolia, India, Ceylon, Babilonia,
Arabia ºi Egipt. Cosmografia lui nu e
doar operã de erudiþie, cât un jurnal
de cãlãtorie. L-a prefigurat în gândire
îndrãzneaþã pe însuºi Leonardo Da
Vinci, gândind la un pod peste
Helespont, întocmind un alfabet
propriu enigmatic, care probabil cã
va fi pãstrat urme de scriere dacicã
sacrã, scriere rãmasã astãzi pe porþiile
maramureºene, în motivele de pe
cusãturi, pe rãboaje ciobãneºti ºi în
primele gromovnice. În cosmografia

sa, Nestor Vornicescu intuieºte ceva
�din estoerismul iniþiaþilor geto-daci,
evocaþi de Iordanes în Getica ºi un
�gen de enciclopedism baroc�.
Mitropolitul cãrturar considerã cã
opera lui Aethicus �este expresia
apartenenþei culturale ºi lingvistice a
locuitorilor daco-geþi la romanitatea
rãsãriteanã� cu tradiþiile lor materiale
ºi spirituale. Cultura ºi limba acestor
locuri este, zice Nestor Vornicescu,
mãrturia origini ºi continuitãþii, a
procesului etnogenezei sale în
�limitele teritoriale ale Daciei lui
Burebista. Din pãcate Cosmografia
nu este tradusã integral, încât sã
cunoastem ºi sã cinstim ca înaintaº
un �cãlãtor enciclopedic ºi înþelept,
având ca model pe Anachartis Scitul,
coborâtor din Carpaþi în Grecia
secolului VIII î.d.H . . din categoria
lui Zamolxisi.�

Uimitor ºi enigmatic este
Alfabetul lui Aethicus , care
argumenteazã cã trebuie sã ne
preocupe problema privitoare la
scrierea autohtonã. Noi, am atenþionat
repetat cã Drumul Þãrii ºi Drumul
Pietrelor Scrise cu un alfabet
pictografic. Pietrele Scrise la locuri
de rugã, monumente megalitice de
calcar, în ultimii ani au devenit materie
primã pentru varniþele localnicilor.

Astãzi este neîndoios faptul cã
teritoriul dacilor liberi (Dacii Mari din
Maramureºul istoric, Costobocii ºi
Carpii din Bucovina ºi Basarabia de
Nord) este muzeul unde s-a
conservat cultura dacicã, ºi, cum

afirmam mai sus, poate si cea scrisã,
prelungitã pânã la Codicele
Hurmuzachi. Alfabetul Aethicus poate
fi o reminiscenþã a acestuia. El a fost
conservat în manuscrise medievale
care conþin abrevierea Cosmografiei.
Are 23 de litere, însoþite, explicativ,
de care o denumire care indicã prin
iniþialã fiecare semn. El poate fi dupã
pãrerea lui Nestor Vornicescu, un
alfabet propriu, un alfabet secret,
taina putând fi elucidatã prin cercetãri
interdisciplinare. În ceea ce ne
priveºte sugestionãm cercetarea
rãboajelor ºi a motivelor de pe porþi,
cruci, pieptare. Tatãl meu þinea la
grindã, afumat de ani, un raboj de un
metru, în patru feþe, cu consemnãri
secrete de zeci ºi zeci de ani privind
naºterea copiilor, calendarul agrar al
gospodãriei, evenimente. Ehei, dacã
atunci i-aº fi cunoscut valoarea!

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.

Nestor Vornicescu
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