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EDITORIAL

de Vladimir BRILINSKY

Ce mai ºtii despre daci ?

A opta oarã se trage cortina peste un congres de dacologie. De 8 ani încoace, Fundaþia Dacia Revival
îºi demonstreazã, dacã mai era nevoie, consecvenþa, prin organizarea congreselor ce dau mari bãtãi
de cap istoricilor tradiþionaliºti care, de la an la an, se aratã tot mai interesaþi de ce se întâmplã prin

lumea dacologicã. Ce mai ºtii despre daci? Era o întrebare temãtoare, care se rostea în ºoaptã prin senatul de la
Roma atunci când dacii deveneau tot mai evident un adevãrat pericol, o adevãratã forþã, pentru comoda aristocraþie
romanã. Peste 2.000 de ani, comoda ºi inerta ºcoalã istoricã româneascã avea sã fie deranjatã vizibil de activitatea
unui grup de oameni care s-au reunit sub acelaºi ideal al scoaterii la luminã a istoriei întunecate a dacilor.
Congresele de dacologie trãiesc. De la an la an ele câºtigã în vigoare, în þinutã profesionalã ºi, mai
ales, în aderenþã la publicul larg. Ecourile congreselor ajung departe, în cele mai îndepãrtate
colþuri ale þãrii ºi dincolo de ele. Oamenii le iau în seamã ºi le comenteazã. Îºi pun întrebãri.
Tot mai multe ºi mai îndrãzneþe. ªi asta face bine. De 8 ani încoace, de când aceste ecouri
se fac auzite, tot mai multã lume se încumetã sã se avânte pe drumul sfânt al
Sarmisegetusei. Acesta este un mare merit al miºcãrii dacologice conduse de acea inimã
care bate a Dacie Revival, doctorul Napoleon Sãvescu. Niciodatã ca în acest an
Sarmisegetusa nu a fost cãutatã de atâþia paºi, iar anii urmãtori, prin acþiunile pe care fundaþia
le va iniþia, va înregistra tot mai puþini români care sã nu fi vizitat cetatea sfântã a dacilor.

Congresul de anul acesta a fost dedicat reginei Tomyris, un personaj al istoriei noastre,
pe nedrept ignoratã. Scoasã la luminã prin strãdania aceluiaºi inimos doctor Napoleon
Sãvescu, înconjurat de o echipã constituitã într-un adevãrat stat major al dacologiei, regina
masagetã a strãlucit ca niciodatã dezvãluind lumii adâncile rãdãcini ale demnitãþii noastre
strãbune. Probabil cã de la faimoasa victorie împotriva lui Cyrus de acum 2.500 de ani, nu s-
a vorbit aºa de mult ºi de frumos despre aceastã eroinã strãbunã, dar care, din pãcate, este
inexistentã în manualele de istorie. Este greu sã dai un rãspuns la întrebarea de ce noi nu ºtiam
nimic despre cea pe care au evocat-o Slavici, Coºbuc, Eminescu, Iorga sau Hasdeu. De
ce istoria noastrã a scos-o ºi, mai ales, când, din paginile ei este la fel de greu de rãspuns.
Cine a decis asta ºi mai ales cine se încãpãþâneazã sã o þinã mai departe în
colburile uitãrii ? Sigur cã unii istorici � ºi nu numai ei � comozi în a nu cãuta rãspunsuri,
blazaþi ºi ignoranþi, vor invoca �protocronismul dacomanilor�. De fapt
acesta este ºi cel mai uºor lucru de fãcut atunci când trebuie sã dai niºte rãspunsuri
incomode. Dacã a-þi cãuta propriile rãdãcini pierdute, dacã a scoate la luminã
personalitãþi uitate sau ascunse ale istoriei propriului tãu neam, fãrã a crea ºi un cult
al personalitãþii, dacã a te bate pentru o istorie onestã a dacilor, înseamnã în accepþiunea
unora cã eºti protocronist dacoman, atunci le facem pe plac ºi le spunem sus ºi tare
cã au dreptate. Dacã nu au gãsit alt termen de a boteza aceste nobile întreprinderi ale
Daciei Revival ºi le-au numit în mod filfizono- academic aºa, aºa sã rãmânã ºi
gata, pentru cã la anul ridicãm din nou cortina ºi le vom prezenta în cadrul celui
de-al IX-lea Congres �Arhivele regilor daci�. ªi sã te þii atunci
protocronism dacoman!
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Civilizaþii antice
ale Europei temperate

Dr. Iosif Vasile FERENCZ

Argument
Civilizaþia dacicã, fãrã nici o îndoialã a fost una remarcabilã, ca dovadã este ºi interesul deosebit care i-a

fost acordat, de cãtre lumea ºtiinþificã ºi de cãtre publicul larg. Din pãcate ea este cunoscutã astãzi mai
ales datoritã descoperirilor arheologice, dar ºi în acest fel a putut fi recuperat un mare volum de informaþii cu
ajutorul cãrora este posibilã reconstituirea într-o mãsurã oarecare, a vieþii comunitãþilor umane din acea perioadã.

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

În numãrul anterior am urmãrit aventurile unora dintre contingentele de celþi, care au participat la
confruntãrile Marii Expediþii. Urmãrile ei s-au manifestat pe multiple planuri. Au apãrut populaþii noi, au
apãrut aºezãri noi, numeroase aspecte ale vieþii de zi cu zi s-au schimbat. Am putea sã credem cã nimic

nu a mai fost ca înainte ... ºi totuºi ... . Deºi oamenii au rãmas aceiaºi, deºi unii dinte ei s-au întors acolo de unde
plecaserã, experienþele pe care le trãiserã i-au marcat profund. Toate acestea au o mare importanþã pentru a înþelege
istoria þinuturilor din centrul ºi estul Europei, în ultimele secole înaintea celui mai important eveniment al tuturor
timpurilor � naºterea lui Cristos.

Din nou despre urmãri
Din descrierea primelor acþiuni desfãºurate de cetele de celþi am

aflat cã atunci când s-au pus în miºcare, ei au plecat împreunã cu familiile
ºi cu avutul. Ca atare, mase considerabile de oameni s-au pus în miºcare,
cea ce a condus la importante modificãri demografice, care au afectat pe
arii geografice mari. O parte a celþilor întorºi dupã înfrângerea de la Delphi au
pornit spre nord, stabilindu-se pe cursurile inferioare ale Savei ºi Dravei, pânã pe
linia Dunãrii, în zona aflatã între gurile celor douã râuri ºi în regiunea Belgradului.

Actuala capitalã a Serbiei - Belgrad, purtând în acele vremuri numele
de Singidunum a devenit unul din centrele importante ale noilor veniþi. În
aceste zone ei au întemeiat aºezãri noi ºi iar civilizaþia pe care au creat-o era
una specificã Celticii orientale, dar ºi cu numeroase elemente preluate din
mediul ilir pe care l-au întâlnit acolo. Aceºtia au intrat în istorie sub denumirea
de scordisci, preluându-ºi etnonimul din numele unui munte ºi ºi-au fãcut
simþitã prezenþa pânã în vremea lui Octavian Augustus.

Cercetãrile arheologice întreprinse de arheologii sârbi au condus la
identificarea mai multor aºezãri ºi necropole ale scordiscilor. Unul dintre
efectele aºezãrii populaþiilor celtice a fost aceea cã tribalii se vor retrage

Spadã ºi teacã din mormântul nr. 15 al necropolei de la Kósd (Ungaria) datând din prima jumãtate a secolului al III-
lea î. Chr., dupã M. Szabó, Mercenary Activity, în vol. The Celts, New York Milano 1991

CELÞII (XII)
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spre est, astfel cã de atunci încolo vor fi întâlniþi în zonele aflate în nord-vestul Bulgariei de astãzi.
Însã ºocul provocat de reîntoarcerea participanþilor la Marea Expediþie nu a afectat numai bazinul Carpatic.

Miºcarea propagat pânã în vestul Europei. Este cunoscut cã o parte a tectosagilor, dintre cei care nu nici au trecut
în Asia Micã ºi nici nu s-au aºezat în Iliria, au ajuns pânã în împrejurimile actualului Toullouse. Arheologii au
identificat pe teritoriul Franþei o serie de podoabe specifice bazinului Carpatic, care sunt legate tocmai de acel
moment.

Contacte ºi legãturi
Dacã în secolele precedente contactele cu sudul elenistic fuseserã mai puþin frecvente, dupã evenimentele

descrise legãturile celþilor din bazinul Dunãrii mijlocii cu acele zone au început sã se intensifice. Aceasta ºi pentru cã
celþii întorºi din expediþie au adus cu ei o serie de artefacte de lux, confecþionate în atelierele greceºti. Acesta este
cazul unor vase pentru bãut, precum kantharos-ul de bronz descoperit la Szob în Ungaria. Astfel de recipiente au
fost apoi imitate în ceramicã, în manierã ºi tehnicã celticã, în întregul bazin Carpatic. Bãutul vinului din astfel de vase
devenind o modã.

Mercenariatul
O altã consecinþã a evenimentelor este aceea cã prin contactul rãzboinicilor cu lumea elenisticã, favorizat ºi

de conflictele permanente dintre dinaºti a condus la înflorirea mercenariatului. Caracterul rãzboinic ºi sumele mici
pretinse de celþi pentru serviciul militar în comparaþie cu cele cerute de greci, au favorizat angajarea multora dintre
ei în serviciul a numeroºi regi. Am vãzut cum Nicomedes al Bithiniei îi angajase pe Leonnorios ºi Lutarios, iar
Antigonos Gonatas pe celþii învinºi la Lysimacheia. Mercenari celþi au fost semnalaþi ºi în armata lui Pirrus sau ale
altor dinaºtilor. Putea sã fie întâlniþi peste tot unde aveau loc confruntãri politice urmate de operaþiuni militare.
Soldele plãtite în bani au dus la familiarizarea celþilor cu moneda. Ca urmare, aceasta va apãrea ºi va fi utilizatã ºi de
cãtre celþii din Europa temperatã. Dupã aceste evenimente vor apãrea ºi emisiunile monetare locale, expresii ale unor
centre de putere zonale.

Dar amãnuntele legate de acest adevãrat fenomen istoric nu se opresc aici. Credem cã e util sã facem unele
precizãri suplimentare pentru a-i putea înþelege modalitãþile de funcþionare.

De fapt, prezenþa mercenarilor în armatele mediteraneene nu era o noutate. Contingente de celþi nord-italici
fiind înrolate deja în sec. IV a.Chr. de tiranii Syracusei. Dar extinderea ariei locuite de celþi în estul Europei ºi Asia
Micã a determinat ºi o mutare a �pieþelor� de recrutare.

Noile teritorii colonizate de celþi au constituit încã în secolul al III- lea. î. Chr., ºi în veacul urmãtor adevãrate
surse de mercenari. Ca atare, dinaºtii din Asia Micã, dar mai ales seleucizii, au apelat frecvent la serviciile galatilor

anatolieni pe care îi întâlnim adesea înrolaþi în armatele acestora.
Dar alãturi de galati s-au putut afla ºi grupuri provenite din Europa,
mai ales în perioadele în care unii monarhi aveau un anumit con-
trol pe coastele nordice ale Propontidei sau în Thracia. Informaþiile
privind cãile de recrutare ale acestor trupe de celþi sunt puþine,
dar anumite modalitãþi de contactare ºi apoi de angajare a
mercenarilor barbari pot fi desluºite în urma analizei de ansamblu
a izvoarelor istorice.

În timpul invaziei, contactul cu conducãtorii unor
comunitãþi celtice s-a putut realiza în mod direct, ei fiind deja în
regiune.

Contingente de mercenari au fost obþinute ºi pe �canale�
diplomatice, în urma unor relaþii de amiciþie sau de înþelegere între
parteneri ºi atunci când unul dintre ei avea acces la o �sursã� de
recrutare. Uneori, cei care aveau nevoie de serviciile unor mercenari
îºi trimiteau emisarii pânã în zone îndepãrtate din Europa pentru
ai contacta ºi a stabili condiþiile de recrutare. Aceºti emisari erau
de obicei ofiþeri greci, în multe cazuri fiind mercenari la rândul lor
în slujba unor monarhi. Un exemplu al modului în care decurgea

Arme provenind dintr-un mormânt de la Batina (Iugoslavia), sec
III î. Chr, dupã M. Szabó, Mercenary Activity, în vol. The Celts,

New York Milano 1991
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operaþiunea de recrutare a unor mercenari barbari este constituit
de episodul atragerii bastarnilor germanici în slujba lui Filip V
ilustratã de Titus Livius. Aceastã modalitate prin care �barbarii�
îºi ofereau serviciile trebuie sã fi fost mai des utilizatã decât o
lasã sã se înþeleagã autorii antici. Pe de altã parte, comunitãþile
celtice în miºcare erau precedate adesea de �negociatori�. ªi
este foarte probabil cã aceºtia puteau sã poarte ºi tratative pentru
încheierea unui �contract�.

Plata mercenarilor, indiferent de etnia din care fãceau
parte, se negocia încã de la început ºi era onoratã prin douã
modalitãþi diferite, dar care se completau una pe alta.

Pe de o parte o platã în avans (care uneori era efectuatã
regulat la anumite intervale de timp), era constituitã din produse
sau bani. Pe de altã parte, dupã îndeplinirea �contractului�, urma
plata propriu-zisã a serviciilor prestate sub arme, care se efectua

în bani. În ciuda ratei mai reduse a plãþii mercenarilor celþi, ei beneficiau de multe ori de prãzile obþinute în urma
jefuirii taberelor  învinºilor sau a raidurilor în teritorii strãine.

Durata unui �contract� era stabilitã în funcþie de necesitãþile celor care recrutau mercenarii. Uneori era

vorba de o singurã campanie care se întindea pe mai multe luni,  alteori înþelegerile vizau perioade mai lungi de timp.

Extensia maximã
Nu trebuie neglijat nici faptul cã, practic, dupã Marea Expediþie, aria locuitã de celþi a cunoscut extensiunea

maximã. Teritoriile locuite de ei în Europa se întindea din insulele Britanice ºi Peninsula Ibericã, pânã în bazinul
Carpatic ºi Thracia, ºi chiar mai departe, pânã în Asia Micã. Chiar dacã din punct de vedere politic aceastã uriaºã
întindere nu a avut nici un fel de unitate, o serie de legãturi între comunitãþi s-au pãstrat aproape în permanenþã. Este
remarcabilã relativa unitate care se manifestã în modã. Adevãrate serii de podoabe ºi accesorii vestimentare purtate
de cãtre celþi, a cãror asemãnare atinge adeseori identitatea sunt descoperite în inventarul mormintelor ºi al aºezãrilor
cercetate pe spaþii întinse.

Prezentând aspectele principale ale consecinþelor invaziei celtice în Peninsula Balcanicã, credem cã putem
sã trecem la o altã etapã a naraþiunii noastre. În numãrul care va urma, ne vom întoarce în Bazinul Tisei superioare
ºi în Transilvania, pentru a prezenta viaþa celþilor în a doua jumãtate a secolului al III-lea ºi la începutul veacului al II-lea.

Torques din aur de la Fenouillet (în apropiere de
Toulouse Franþa secolului al III-lea î. Chr., dupã
M. Szabó, Mercenary Activity, în vol. The Celts,

New York Milano 1991

Aria maximã de rãspândire a celþilor în Europa, cca 200 î. Chr., dupã Stephen Allen ºi Wayne Reynolds,
Celtic Warrior. 300 BC � AD 100, Oxford 2001
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MASSA-GEÞI SAU... MASSA-SCIÞI?!

Tematica actualei ediþii a congresului nostru, declinatã generic legendarei regine Tomyris a Massageþilor -
remarcabilã personalitate a Antichitãþii ºi afirmatã prin eroica înfrângere a nu mai puþin legendarului rege
Cyrus al Perºilor (pe numele sãu real, în vechea persanã numele acestuia se pronunþa: Kúraº !) - ridicã

deopotrivã semne de întrebare atât asupra informaþiei, provenitã prin pana lui Iordanes, asupra fundãrii strãvechiului
Tomis (Constanþa de astãzi) de cãtre regina massagetã, cât ºi asupra etnicitãþii reale a Massageþilor ºi a teritoriului lor
de locuire în secolul VI BC. Cum obiectivul de fond al actualei ediþii îl formeazã examinarea extensiei rãsãritene a
�aripii getice� a TRACILOR NORDICI, este desigur o chestiune de elementar bun-simþ ºtiinþific ca, faþã cu puþinãtatea
surselor istorice (ºi acelea destul de contradictorii), cercetãtorii sã exploreze cu precauþie acest aspect. Mai ales cã,
majoritatea surselor de informaþie modernã (Google, Wikipedia, extrasele din consideraþiile unei majoritãþi a
cercetãtorilor, între aceºtia valorosul nostru Vasile Pârvan, etc.) atribuie Massageþilor o filiaþie etnicã sciticã. Despre
Tomyris, Wikipedia spune dintru bun început: �Tomyris (reigned c. 530 BC) was a queen of the Massagetae, a
Scytian people of Central Asia east of the Caspian Sea�. Yahoo ( Windows) în articolul orientativ despre Scytians/
Sacae (pag. 2), intercalându-i pe Massageþi triburilor scite, formuleazã o anume îndoialã: � Tribul pe care Herodot îl
numeºte �Massagetae� trebuie sã fi fost (?!) numit ceva în genul M}H-SAK} în persanã, ceea ce înseamnã �Saccii
(Sciþii) Lunei�. Asta e destul de confuz, de vreme ce se ºtie cã Massageþii venerau un singur zeu, Soarele�. Dicþionarul

Timotei URSU

ASIATICA: Reconstituirea prin izvoare istorice, demonstreazã cã, la sfârºitul mileniului I BC,

�Massagetae� ºi �Dahae� se întindeau pânã la Sud-Estul þãrmului Mãrii Caspice.
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francez Larousse, (ediþia 1989, pg. 1460), îi defineºte pe Massageþi drept �..peuple iranien nomade de l�est du
Caucase�. Incaltea, Micul Dicþionar Enciclopedic românesc (ediþia 1978) nici nu include numele Massageþilor ºi al
reginei Tomyris !... În schimb, în prima traducere în românã a lui Herodot, identificatã la mãnãstirea Coºula-
Botoºani de Nicolae Iorga într-un manuscris datând din 1645, admirabilul translator medieval îi denumeºte pe Sciþi
�tãtãrãi� iar pe supuºii lui �Tomiris� (sic!) îi denumeºte consecvent ºi distinctiv �Massaghetii�, fãcând (apud
Herodot!), cu corectitudine, diferenþierea dintre cele douã neamuri, citez: �Acestora, Masaghetilor, li sânt hainile
tãtãrãºti ºi petrecirea (...) Pentru care le zic Grecii cã sânt... Tãtãrãii; - dar nu sânt ei, ce Masaghetii!..� (Ediþia
facsimil, 2003, pg.88). De altfel, cum spuneam, însuºi Herodot formuleazã serioase îndoieli, precizînd cã e vorba de
douã neamuri diferite, doar �asemãnãtoare�: � Massageþii... unii cred despre ei cã ar fi de neam Scit� (201) ...� În
îmbrãcãminte ºi felul de trai Massageþii sunt asemãnãtori Sciþilor� (215) ... �În ce priveºte obiceiul ( matrimo-
nial)... Grecii îl cred un obicei scit; dar nu este, cãci aparþine doar Massagetilor, asta trebuie spus.� (216) .
Iordanes - în secolul VI AD � dupã consultarea unei lungi liste de autori antici din care ne-au parvenit doar fragmente
copiate ºi modificate în timp, îi denumeºte pe Massageþi, consecvent: GEÞI ( vezi fotografia �Iordanes,Tamiri�).
Vasile Pârvan ( Getica, 1926, pg.285) îi socoteºte pe Massageþi, ca ºi pe Agatârºi �de origine scito-iranianã�,
probabil influenþat de poziþia destul de ambiguã a lui Strabon, care � la începutul secolului I AD, îi prezintã laolaltã
pe Saci ( Sciþi) cu Massageþii ºi alte neamuri învecinate Caspicei (XI,8,6); asta dupã ce, cu câteva aliniate mai
devreme (XI,6,2) face, totuºi, o precizare deosebit de elocventã: �..La dreapta când intrã în Marea Caspicã,
navigatorul întâlneºte în continuarea Sciþilor ºi a Sarmaþilor europeni (?!), în stânga Sciþii de rãsãrit, nomazi ºi ei,
care se întind pânã la Marea de rãsãrit (Golful Persic,n.n.) ºi la India.Vechii istoriografi eleni desemnau printr- un
nume comun, de �Sciþi� ºi �Celto-Sciþi� (?!) toate populaþiile de la miazã-noapte (vezi, de pildã, Ephoros, în I,2,27)
...Iar încã ºi mai dedemult, se fãcea o deosebire între populaþiile aºezate mai sus de Pontul Euxin, de Istru ºi de
Adriaticã, desemnate cu numele de Hiperborei, de Sauromaþi ºi Arimaºpi, ºi neamurile situate de cealaltã parte a
Mãrii Caspice, cuprinse sub denumirea de Saci unele, de Massageþi altele, fãrã sã se poatã spune ceva precis despre
ele, cu toate cã erau pomenite în contextul rãzboiului dus de Cyrus împotriva Massageþilor. Dar în legãturã cu
aceste populaþii nici nu s-a urmãrit exactitatea care are în vedere adevãrul, cum de altfel nici datele vechi despre
Perºi ºi despre Mezi sau Sirieni n-au ajuns sã câºtige prea mare credit, din cauza naivitãþii istoriografilor ºi a dragostei
lor pentru legende� (s.n.)...

Or, chestiunea �ne priveºte� direct pe noi, cei de astãzi ºi de aici, mai ales în mãsura în care înrudirea etnicã a
Massageþilor cu Geþii Danubieni este demonstrabilã, precum ºi în mãsura în care informaþia iordanianã a întemeierii
Tomisului de cãtre regina unor rude certe ale Geþilor danubieni poate contribui, în mod real, la fundamentarea
conceptului unui �habitat getic� cu mult mai larg decât cel acceptat tradiþional; în speþã, pînã dincolo de Nordul Mãrii
Caspice.

Motivat printr-o presiune iniþial externã, apoi perpetuat prin imitaþie, conformismul istoriografiei româneºti � mai
ales din a doua jumãtate a secolului al XX-lea - a plãtit un usturãtor tribut unor interese geopolitice strãine de
adevãratele noastre þeluri naþionale ºi, totodatã, strãine de un adevãr incontestabil. S-a încetãþenit obiceiul ca, în
ciuda unor evidenþe arheologice care atestau un areal de habitat al numeroaselor triburi geto-dacice cuprins între
dealurile Dunãrii Slovace (la Vest) ºi pânã dincolo de zona Nistrului (la Est), sã se �plaseze� locuirea Geto-Dacilor, de
la manualele ºcolare de istorie ºi pânã la lucrãrile pretins profesionale, doar pe... �actualul teritoriu al þãrii noastre,
Carpato-Istro-Pontic�; ºi doar � cel mult - cu timide aluzii la... teritoriul Republicii Moldova (vezi, de pildã, harta
nr.10, �Rãspândirea dacilor dupã Geografia lui Ptolemeu�, din Atlas Pentru Istoria României, Bucureºti, 1983!). O

atare formulare avea avantajul de a nu stârni iritarea unor vecini de
la Apus, de la Sud ºi de la Est, vecini ai cãror strãmoºi s-au
împãmântenit ulterior Antichitãþii pe teritoriile strãmoºilor noºtri
autohtoni, adevãr inconfortabil pentru urechile urmaºilor, bãnuit a
fi posibilã pricinã de disputã teritorialã viitoare; ºi dezavantajul � cu
urmãri greu de calculat � cã se creia, astfel, în mintea unor generaþii
succesive tiparul complet fals al unor Geto-Daci �... atîrnaþi de
munþii lor�, cum a fost generalizat abuziv citatul din Florus!...
(Nu trebuie sã ne mire în aceste condiþii, uºurinþa cu care aceleaºi
generaþii au acceptat drept certitudine istoricã minciuna � lipsitã de
absolut orice temei arheologic! - potrivit cãreia capitala Geto-
Dacilor ar fi fost cocoþatã în ditamai creierul munþilor Orãºtiei ºi
nu într-o zonã din care sã poatã controla marile drumuri europene
care strãbãteau întinsul teritoriu geto-dac!...).

Adevãrul arealului de habitat al Geto-Dacilor este vizibil altul,
mult mai amplu.

Geto-Dacii, cu toate triburile strâns înrudite, formau nu �ramura Fragment din transcrierea ( în greaca clasicã) a
originalului lui Herodot.
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nordicã a Tracilor�, ci... jumãtatea de dincolo de bariera foarte aproximativã a Balcanilor; poate mai mult chiar decât
�jumãtatea� Tracilor: o zonã întinsã de pe Vistula ºi din Moravia, de-a lungul întregulului enorm Bazin Dunãrean,
cuprinzând Pannonia, Carpaþii, Bãrãganul, Moldovele ºi întreg Nordul Pontic, zonele de stepe de pe cursurile inferioare
ale râurilor Bug, Don ºi Volga, inclusiv þinuturile mlãºtinoase dintre Marea Caspicã ºi Arral, aºadar acea mulþime a
zeci de triburi, toate aparþinând uimitorului întins neam al Tracilor, pe care Herodot îl defineºte explicit drept � cel
mai numeros neam � (al vremurilor sale) - dupã Inzi�. Adevãrata hartã a �Lumii Tracice�, al cãrei Sud îl formeazã
Peninsula Anatolicã ºi Arhipelagul Egeean, iar la Nord nu se opreºte deloc la Carpaþi, este acum pe cale sã se extindã
chiar peste ceea ce credea �Pãrintele Istoriei�! Când numeroasele trimiteri din Evul Mediu referitoare la �originea
geticã a... Goþilor, Gepizilor, Alanilor, etc.� îºi vor gãsi binemeritata luare în consideraþie, când bogatul izvor uman pe
care-l constituiau întinsurile de la izvoarele Vistulei ºi pânã la Baltica, pãmânturi complet strãine istoriografilor Antichitãþii
Vechi, îºi vor dezvãlui coerent tainele, mulþimea strãmoºilor noºtri euro-asiatici va depãºi limitele estimate, cu cinci
secole înainte de Christos, de cãtre - altfel - minuþiosul Herodot!...

Premiza ipotezei potrivit cãreia viteazul neam al Massageþilor a aparþinut �neamului GETIC�, etnia cunoscutã de
Herodot drept �Massaguétoy� (al cãror cuprins se întindea din Nordul Mãrii Negre, peste Caucaz, pânã dincolo de
Nordul Mãrii Caspice, vezi pentru orientare: harta �PONTICA�, reprodusã - ca ºi celelalte hãrþi din acest text -
dupã THE TIME ATLAS OF WORLD HISTORY,Londra 1979, porneºte de la o serie de considerente care contrazic
cu mai mult sau mai puþin temei �percepþia tradiþionalã�. Aceastã percepþie îi denumeºte inerþial ºi frecvent pe
Massageþi, cum spuneam, drept �Sciþi� sau �Sarmato-Sciþi�, deºi existau � chiar la istoriografii anteriori Erei Noastre
- semnificative diferenþieri. Adevãrul este însã acela cã, structural, din punct de vedere al originii etnice, Issedonii,
Agatârºii, Sarmaþii, Massageþii, Tirageþii, Gelonii, Budinii, Neurii, Dahii, Sacci, Arimaºpii, etc., toate aceste seminþii
îngrãmãdite în vechime, dar ºi astãzi, în noþiunea de sarmato-scite, reprezintã - în pofida miºcãrilor browniene în
largile spaþii Nord-Pontice ºi Nord-Estic Caspiene, ºi în pofida unor �cristalizãri� etnice inegale în timp � aceeaºi
RAMURÃ INDO-EUROPEANÃ, pornitã din marele rezervor neolitic DANUBIAN, ºi anume ramura probabilei
desprinderi primare, pornitã înspre Pontul Euxin (vezi harta �Danubiana�) între mileniile V-III. Acest �obstacol�,
Marea, a fost depãºit în douã mari drumuri de succesive migraþii: pe la Sud (determinând popularea indo-europeanã
a bazinului Egeean ºi a Anatoliei, probabil ºi a Podiºului Iranian) ºi pe la Nordul Mãrii Negre ºi apoi al Caspicei,
deschizând marele drum al �Arimanilor� ( viitorii B/Rahmani), pânã în inima Indiei ºi în actualul Pakistan.

Evident, acest punct de vedere contrazice radical ideea tradiþionalã a apariþiei Indo-europenilor în Europa printr-
o treptatã migraþie pornitã invers, dinspre... Asia! Nu pot fi însã contestate �zig-zaguri� ºi �întoarceri din drum�,
istorice, ale diverselor triburi scindate pe parcurs. Este cunoscutã, de pildã, dominaþia �sarmato-sciticã� a Estului
European, prin secolele VI-V BC, structurã pe care Strabon o defineºte drept �Sciþii ºi Sarmaþii europeni�; dupã
cum, în Evul Mediu, valurile succesive de �barbari� nãvãlind dinspre Nord-Est asupra bogatelor zone central ºi
sudic-europene nu sunt, în majoritatea lor, decât �reîntoarceri în timp� ale unor seminþii indo-eurasiatice mai mult
sau mai puþin mixate cu autohtoni ai Orientului ºi cristalizate, treptat, în �neamuri distincte�, (adesea aculturate ºi
asimilate total de alte substraturi etnice locale).

Potrivit ultimelor date ale arheologiei ºi ale analizei lingvistice computerizate, ipotezele lui Diaconov, Kalevy Vik,
Atkinson, Renfrew, Gray ºi ale altor cercetãtori contemporani rãstoarnã radical tradiþia �originii Indo-Europenilor�,
situând-o tot mai mult ºi tot mai argumentat pe rodnica vale agricolã a cursului mediu ºi inferior al Dunãrii. Ne
referim la un nivel eneolithic, în mileniile VII-V BC, când - drept urmare a bunãstãrii treptate determinatã de descoperirea
spontanã (localã) ºi dezvoltarea agriculturii ºi a creºterii vitelor - creºterea în medie geometricã a societãþii
danubiene a condus la un excedent de populaþie rezolvabil, firesc, printr-o masivã, succesivã ºi tradiþionalã migraþie
centrifugalã. În mod firesc, primul val
al acestei migraþii a urmat cursul infe-
rior al Dunãrii, iar de la vãrsarea
acesteia, în cãutare de noi terenuri de
habitat, pe la Nordul ºi pe la Sudul Mãrii
Negre, înfruntând, cucerind ºi
asimilând treptat zonele unor bãºtinaºi
(la rândul lor suferind mai mult sau mai
puþin un fenomen de aculturaþie). Foºtii
Danubieni au devenit, în timp, �Traci�,
� Cimerieni�, � Hittiþi�, �Scyto-Iranieni�,
�Massageþi�, �Dahii�, �Sanskriþi�, etc,

Fragment din textul uneia din primele

tipãrituri dupã manuscrisul Iordanes

(ediþia Heringium,1560; Biblioteca

Nacional, Madrid)
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cmyk

divizându-se treptat într-o multitudine
de sub-triburi. Dintre acestea, cele care
au beneficiat de întinsele stepe nord-
pontice ºi nord-est caspice, au
îmbrãþiºat, firesc, nomadismul specific
crescãtorilor de vite. Oricum însã, în
pofida unei �difuzii� pe care o
presupune nomadismul, ele beneficiau
de o structurã etnicã suficient de
puternicã pentru a se putea mobiliza,
masiv, în acþiuni de cucerire sau de
apãrare, aºa cum a demonstrat-o cu
prisosinþã rãsunãtoarea înfrângere de
cãtre Massageþii lui Tomyris, a
covârºitoarei armate persane conduse
de Cyrus!

�Sciþii� propriu-ziºi ( �Sacca� în
denumirea asiaticã) erau de sorginte
iranianã (aºadar dintr-un �izvor�
alimentat de ramura care a ocolit marea
Neagrã pe la Sudul acesteia); ei s-au
caracterizat printr-o miºcare nomadã

�în sensul invers acelor de ceasornic�, înapoi cãtre... Europa. Nu trebuie sã ne surprindã cã unii cercetãtori, analizând
radicalul etnonimulului, SKA, pun pe seama acestei origini nu numai �Sãcuii� din arcul Carpatic sau... seminþiile
ASKENAZY evreieºti din centrul Europei (Imperiul Khazar, iudaizat în secolul VIII AD, s-a întins tocmai în Nordul
Mãrii Negre ºi al Caucazului; denumirea... Sciþilor, în vechea ebraicã este: ASHKNZ !), dar pânã ºi... Scoþienii pun
serios în balanþã etnonimul lor ºi vecinãtatea istoricã a unor ramuri �SKATS�!...

În ce-i priveºte pe Massageþi, se pare cã, în pofida unor straie comune ºi a unor obieciuri asemãnãtoare cu
Sarmato-Sciþii, îi deosebea de aceºtia nu numai etnonimul, dar ºi tendinþa evoluþiei dinspre Vest spre Est. Nord-Estul
Mãrii Caspice nu este numai locul unui probabil incipient impact, ci ºi cel al unei treptate asimilãri etnice, reflectatã
în legenda � transmisã de Herodot � a �unirii� dintre luptãtoarele Amazoane ( de provenienþã �carpato-caucazianã�)
ºi tinerii luptãtori de sorginte �sciticã�. Dar cu certitudine acest proces de asimilare treptatã era departe de a se fi
încheiat în timpul lui Herodot, de vreme ce opoziþia lui Cyrus nu o formeazã �Sciþii� (întinºi adânc înspre Nordul
cursului Donului ºi Volgãi), ci Masageþii,
încã distinºi de Herodot ca etnie
separatã.

Independent de confuziile în timp
asupra definirii etnice a Massageþilor,
credem cã putem sã îi socotim una din
ramurile extrem-estice ale marelui Izvor
Danubian ºi înrudiþi originar cu Geto-
Dacii, ai cãror �veriºori orientali� se
dovedesc a fi, inclusiv prin
componentele etnonimului.

Al doilea component � �getai� ( din
Massagetai), împreunã cu alte
argumente culese din surse vechi
istorice (acestea rãmânându-ne, practic,
doar apelate!) îl îndreptãþesc pe
Iordanes sã-i denumeascã pe supuºii
reginei Tomyris (Tamiri), consecvent
ºi fãrã niciun dubiu: �GEÞI� (Getae).
Este seducãtoare o astfel de apropiere,
ca ºi, de altfel, în ce-i priveºte pe
Tirageþi ºi Tissageþi; ceea ce mai rãmâne
de explicat este calificativul reprezentat
de primul component, �Massa ��. Este
greu de evitat apropierea cu

DANUBIANA: Pornite din centrul Danubian-Pannonic, ramurile de migraþie

au �cuprins� nu numai Europa ci au pãtruns adânc în Asia.

PONTICA: Reconstituirile arheologice aduc dovada faptului cã Marea Neagrã

(Pontus Euxinus) a fost, în... tinereþea Antichitãþii, un... �lac Danubian�.
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binecunoscutele denumiri sud-dunãrene ale unor pãmânturi cu certitudine getice: Moesia ºi Myssia. Numele acestor
regiuni este, de regulã, raportat la termenul �?????� ( mesos) din greaca clasicã, ºi care însemna � mijloc; la mijloc�
. În realitate analiza lingvisticã trimite la un nivel anterior, indo-european, unde radicalul reconstituit *MEDHY(O)
evolueazã concomitent ca: �med�lyo� în celtã (vezi Mediolanum, azi Milano); �medius� în latinã, �mesos� în greacã,
*�midja-� în proto-germanã ºi, evident, � midj� ºi �miedz� în proto-românã (de unde actualele �mijloc�, �miez�,
�amiazã�, etc.).

Dar un calificativ cu o puternic accentuatã vocalã �A� poate proveni dintr-un radical original conþinând chiar
acest �A� accentuat, care rãmâne A sau evolueazã spre Ã, uneori închizându-se chiar pânã la O ºi U. �MASS-� a fost
iniþial, dupã toate probabilitãþile �MAGH-� care semnifica 1) � a fi în stare, a avea putere� ºi 2) � a lupta� ( vezi:
G.Watkins, DICTIONARY OF INDO-EUROPEAN ROOTS, Boston USA, 2000, pg.50), care devine �µακεσται�
(makhestay) �a se lupta� (vezi Makedonia) ºi �µασσειν�, � a frãmânta� în greacã; în latinã: �ma(k)cero� ( � a slei
de puteri, a slãbi, a distruge�) ºi �magnus� (�mare�); în proto-românã: �a mãcina�, �mãciucã�, �mãºcat� (=mare,
gros, proeminent); posibil: �mãgar�, �mãgãoaie��moaºã�, �moº� ºi chiar a �muºca�; sau, cu certitudine, *� mujã-
� ( putere, bãrbat) în slava veche, etc.

Raportat la acest original MAGH- (evoluat la �mad/gy� � �maçs�� ��maºº�) am putea presupune un strãvechi
*MAGH(Ã)-GUETEY, (în care primul radical, al calificativului �rãzboinic� se adaugã etnonimului de sorginte danubianã
*GUET, formând ceea ce am traduce, astãzi, drept: �GEÞI RÃZBOINICI�); cuvânt compus pe care notarea clasicã
greceascã, incapabilã sã o transcrie aidoma fonetic, o adapteazã în �Μασσαγεται� ( la Herodot ºi copiºtii ulteriori).
Cum victoria rãsunãtoare a supuºilor reginei Tomyris asupra marelui Cyrus - ºi probabile alte confruntãri locale
inter-tribale, pentru controlul marii lor arii de habitat - ar justifica pe deplin o astfel de poreclã, ne rezumãm la
aceastã ipotezã de interpretare.

Lãsãm pe seama altor comunicãri, remarcabile, ale colegilor cercetãtori prezentarea ipotezei fundãrii cetãþii
comerciale Tomis (Constanþa) de cãtre regina Massageþilor, menþionând doar cã informaþia � provenitã numai prin
copiile succesive dupã originalul lui Iordanes - trebuie privitã cu obiectivã precauþie; înainte de toate, însuºi Iordanes
(care îºi scrie cele douã lucrãri istorice de compilaþie la mijlocul secolului VI AD) se referã la un eveniment presupus
a se fi petrecut cu un mileniu mai devreme ºi care, conectat cu personalitatea atât de apreciatã de Herodot, �regina�
Tomyris, rãmâne de neînþeles cum sã-i fi �scãpat� marelui istoric un amãnunt atât de onorant! Nici Strabon, care
scrie la mijlocul acestui interval istoriografic cumulând mai multe surse, nu menþioneazã aceastã fundare �tomyrianã�;
el se referã doar la cetatea Tomisa, fortãreaþã în extremitatea Cappadociei, în fosta inimã a Imperiului Hittit (Strabon,
XII,2,1 ºi XIV, 2,29), care nu are nicio legãturã nici cu Massageþii, nici cu �terminalul comercial� TOMI, (întemeiat
pe locul actualei Constanþa, potrivit tradiþiei, de coloniºtii greci din Milet în secolul VII BC, cu circa un secol înaintea
evenimentului la care se referã Iordanes!).

Însuºi finalul fragmentului din Iordanes (�GETICA�,62) în care se �relateazã� ce a fãcut Tomyris dupã înfrângerea
lui Cirus, meritã o foarte serioasã analizã, întreaga complicaþie provenind din utilizarea de cãtre Iordanes (sau copiºtii
sãi ulteriori?) a cuvântului �colitur�, o evidentã �inovaþie premedievalã� în ceea ce este numit curent drept �latina
vulgarã�, precum ºi din interpretarea perfectului � aedificavit� ( a construit, a înãlþat pe deasupra), care nu este
totuna cu verbul �fundo� (perf. fundavit) utilizat în latina clasicã inclusiv pentru înþelesul de �întemeiere a unei
localitãþi�.

Fragmentul respectiv este, în variantele tipãrite în 1541 ºi 1560:

�...transiens ibi in ponte Moesiae COLITUR et Tamiris civitatem suo de nomine aedificavit�

În varianta �transcrisã� la 1887 de Th.Mommsen, în care învãþatul german s-a socotit îndreptãþit sã �corecteze�
greºelile de limbã ale manuscrisului în posesia cãruia intrase ( ºi care manuscris a pierit, îndatã dupã transcriere, într-
un destul de ciudat incendiu...), �colitur� e modificat, comod, în �litore�, astfel încât sã se creadã cã Iordanes - sau
copistul ulterior - a...confundat termenul cu... �litoreus� (� de pe þãrm�)... Astfel, Mommsen ajunge comod la
formula: �in ponte Moesiae litore� În �transcrierea� sa, preluatã drept model ºi pentru ultima �traducere în românã
a GETICII lui Iordanes�, ediþia �GÂNDIREA�, Bucureºti 2002, numãrul impresionant al unor �îndreptãri momseniene�,
cu grave efecte, impune revederea tipãriturilor mult mai vechi; (vezi în acest sens: Timotei Ursu,�PLEDOARII
PRO-DACICE�, New York, 2007, pg.70-82).

În ce priveºte fragmentul din Iordanes, fãrã a etala în amãnunt analiza care socotim cã ne îndreptãþeºte la o opinie
oarecum diferitã, mã rezum la ipoteza cã el ar putea sã indice nu �fundarea� cetãþii Tomis de cãtre Tomyris (la
Iordanes: Tamiris), ci �consolidarea�, �înãlþarea, prin construcþii suplimentare�a acelei localitãþi; ºi anume:�în
numele Reginei Tomiris�. Ceea ce n-ar micºora cu nimic meritul reginei Massageþilor!..

Într-un fel sau altul, fragmentul din Iordanes �aduce� mai aproape prezenþa Massageþilor înspre�SCYTHIA
MINOR� (Dobrogea), sugerând, dacã nu un contact permanent, cel puþin o �vecinãtate� mult mai apropiatã (ºi o
posibilã alianþã militarã la Nordul Pontului Euxin?!) a Massageþilor cu Geþii Danubieni propriu-ziºi.
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Aºa cum bine se cunoaºte în prezent, dupã lovitura de stat din octombrie 1917 din Rusia, timp de trei ani,
V.I.Lenin a depus toate eforturile pentru ca, pe fondul mizeriei, dezordinii ºi lipsurilor ce au marcat în
special popoarele fostelor Puteri Centrale, sã declanºeze revoluþia comunistã mondialã. În acest scop, are

loc la Moscova, între 2 ºi 6 martie 1919, Congresul I al Internaþionalei Comuniste care stabilea cã toate partidele
comuniste sunt subordonate Moscovei urmând sã declanºeze revoluþii comuniste ºi lovituri de stat.

România, care reuºise sã îºi desãvârºeascã unitatea naþionalã încã de la început, s-a dovedit a fi avangarda
salvãrii sistemului democratic european. Astfel, România a fost obligatã sã facã faþã diversiunii comuniste din
13 decembrie 1918, sã dezarmeze trupele ruseºti dezorganizate, în numãr de aproape un milion, ºi sã le
evacueze fãrã incidente majore ºi cu un numãr cât mai mic de victime, peste Nistru.

În anul 1919, România a fost ameninþatã ºi din est ºi din vest de pericolul bolºevic. Astfel, Rusia Sovieticã n-a
recunoscut unirea Basarabiei ºi Bucovinei cu România. La aceasta se adaugã dorinþa Ungariei de reanexare a
Transilvaniei, conform unui aºa-zis drept �istoric� (ungurii, care au sosit prin secolul IX în Europa, au intrat cu
multã dificultate în Transilvania tocmai în secolul al XI-lea. Ce drept istoric or fi având...??). La 21 martie 1919,
Consiliul Muncitorilor ºi Soldaþilor din Budapesta a proclamat Republica Ungarã a Sfaturilor care avea sã dureze
circa 133 de zile, avându-l în frunte pe bolºevicul Bela Kun. Acesta, la 25 martie, a creat Armata Roºie Ungarã; la 26
martie se naþionalizeazã toate întreprinderile � care aveau peste 20 de salriaþi � din industria mineritului ºi a transporturilor;
la 3 aprilie 1919, se naþionalizeazã proprietãþile funciare de peste 57 de hectare. Totodatã, Ungaria bolºevicã a recurs
la forþa armatã pentru reanexarea Transilvaniei la Ungaria, ca ºi a celorlalte pãrþi ale fostului regat maghiar,
nerecunoscând dreptul popoarelor la autodeterminare, aºa cum fals a proclamat chiar Lenin, care fãcuse din
Internaþionala Comunistã un promotor al politicii sale curat imperialiste.

Dupã decretarea stãrii de mobilizare a tuturor bãrbaþilor între 16 ºi 42 de ani, Ungaria bolºevicã atacã România
ºi Cehoslovacia. Armata românã este obligatã sã se apere pe un front de peste 1.000 de kilometri care se întindea
din Banat pânã la Cernãuþi, situaþie foarte grea, determinatã de efectivele diminuate de rãzboi ºi de dotarea sa mult
încetinitã de izolarea României de þãrile democrate. Astfel, în martie 1919, în urma unui schimb de telegrame între
guvernele Rusiei Sovietice ºi Ungariei Sovietice, statul major al Armatei Roºii Ucrainene a planificat operaþiuni
ofensive pe douã direcþii. Conform planurilor, prima armatã sovieticã ucraineanã trebuia sã dea lovitura prin Bucovina,
pentru legarea directã cu armata roºie ungarã, iar a doua trebuia ca, împreunã cu voluntarii internaþionaliºti, sã
porneascã o ofensivã pentru ruperea poziþiilor forþelor armatei române în zona Basarabiei ºi încercuirea lor lângã
Nistru. Unirea de la Alba Iulia era pusã în pericol. La ºedinþa Consiliului Suprem din 25 martie 1919 de la Paris, Ionel
Brãtianu subliniazã ideea cã Anglia îºi atinsese interesele, iar preºedintele S.U.A., Wilson, declarã cã nu ºi-a definit
poziþia faþã de regimul de la Budapesta. Aceastã politicã ºovãielnicã a marilor puteri a încurajat acþiunile bolºevicilor
maghiari ºi ruºi, astfel cã la 16 iunie 1919, conform unui plan bine coordonat de Moscova la Presov, se proclamã
Republica Sovieticã Slovacã, în urma unui atac împotriva trupelor statului cehoslovac din Slovacia din 28 martie
1919, cu scopul de a realiza contactul cu Armata Roºie.

În aceastã situaþie, mai ales cã rapoartele militare venite de pe frontiera Nistrului indicau serioase pregãtiri militare,
guvernul român a întrerupt tratativele cu guvernul lui Bela Kun. În noaptea de 15 spre 16 aprilie, Divizia 6, Divizia 38
de husari, Divizia de secui ºi gãrzile roºii maghiare atacã posturile înaintate ale armatei române la Ciucea ºi Tigani.
Generalul Gheorghe Mãrdãrescu care, alãturi de generalul Traian Moºoiu, a condus armata românã pe acest
front, impune ca prim obiectiv ofensiva totalã pentru a depãºi Munþii Apuseni ºi a atinge chiar cursul Tisei, care
reprezenta un aliniament mai favorabil din punct de vedere militar. La 16 aprilie contraofensiva românã a atins în
patru zile zona Munþilor Apuseni ºi apoi linia stabilitã. Acþiunea armatei române a fost salutatã cu multã bucurie de
populaþia din zonele ocupate. Astfel, la Oradea, români, unguri, germani, slovaci îi �întâmpinã pe români cu
flori ºi cu strigãte de bucurie, scoase în limba lor�, pentru cã i-a salvat de bolºevici, noteazã Nicolae Iorga.

La 30 aprilie ºi la 1mai, trupele române au atins râul Tisa pe întreaga lungime a frontului, reuºind sã facã

88 de ani de la salvarea Ungariei
de comunism de cãtre Armata Românã

(3 august 1919)
Dr. Napoleon SÃVESCU
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joncþiunea cu trupele cehoslovace în zona Csap � Munkacs. Ionel Brãtianu ºi întreg guvernul român precizeazã cã
ocuparea unui asemenea aliniament nu înseamnã revendicarea unor teritorii din Ungaria, ci este determinatã de
necesitatea de a avea, pânã la renunþarea de cãtre Ungaria bolºevicã a planurilor sale expansioniste asupra teritoriilor
româneºti ºi la dezmembrarea acesteia, o poziþie mai uºor de apãrat. Justeþea poziþiei guvernului român este demonstratã
de nota urgentã trimisã de Cicerin ºi Rakovsko din partea Ucrainei care, în mod ultimativ, cerea României
evacuarea Basarabiei în decurs de douã zile. Un al doilea ultimatum cerea României sã evacueze Bucovina.
V.I.Lenin comunica telegrafic lui Bela Kun cã, prin Basarabia, Bucovina ºi Galiþia, urma sã ajute Republica Sovieticã
Ungarã. Oameni politici români, ca: Alexandru Vaida, Tache Ionescu, Nicolae Titulescu, Ionel Brãtianu, dr.
Constantin Angelescu atenþionau factorii de decizie de la Paris asupra pericolului pe care îl reprezenta, pentru
Europa, refacerea forþelor militare ale Ungariei Sovietice. Aceste temeri erau îndreptãþite, întrucât la 20 mai 1919,
bolºevicii maghiari ocupau întreaga Cehoslovacie, reanexând-o Ungariei. Deºi guvernul bolºevic ungar, presat
de marile puteri, încheie un armistiþiu cu Cehoslovacia, Marele Cartier General Român, condus de Ion Antonescu,
hotãrãºte menþinerea poziþiilor pe Tisa, ca linie strategicã, pe considerentul cã Ungaria nedezarmatã nu oferã
nicio garanþie. Guvernul român constatã intenþiile agresive ale guvernelor bolºevice maghiare ºi sovietice, deplasãrile
de forþe în regiunea frontului român, incursiunile peste Tisa. Ionel Brãtianu a convins opinia publicã internaþionalã
cã amplasarea armatei române pe Tisa salveazã de comunism statele democratice europene. De altfel,
viitoarele atacuri ale armatei bolºevice maghiare s-au desfãºurat conform planurilor lui Lenin, care prevedeau declanºarea
la scarã europeanã a unor mari demonstraþii muncitoreºti pentru apãrarea Ungariei bolºevice. În 19 spre 20 iulie
1919, bolºevicii maghiari au atacat puternic armata românã, respingând-o pânã la Oradea. Trupele române declanºeazã
contraofensiva ºi, dupã ºapte zile de lupte crâncene, se apropie de Budapesta. La 3 august 1919, patru excadroane
de roºiori, dintre care unul din Craiova, intrã în Budapesta.

În condiþiile în care marile puteri tindeau sã considere evenimentele militare din centrul Europei un gen de conflict
local ºi se arãtau prea puþin interesate de modul în care frontierele aveau sã respecte sau nu cerinþele impuse de
voinþa poporului român, conducãtorii României, în frunte cu Ionel Brãtianu, au fost conºtienþi de gravitatea extinderii
comunismului ºi astfel au salvat, încã o datã, Europa de urmãrile instaurãrii unui regim totalitar criminal. Niciodatã
România nu a avut pretenþii teritoriale; ea nu a luat teritorii nici chiar de la invinºii ei.Restabilind ordinea în þãrile
vecine: Ungaria ºi Slovacia, trupele române se vor retrage, cu toate cã statele europene nu se împotriveau reîntoarcerii
la þara-mamã a Maramureºului de Nord (aºa-numita Ucraina trans-carpaticã). Vaida Voievod amânã la nesfârºit asu-
marea acestei responsabilitãþi ºi pierde o ºansã istoricã: extinderea reunificãrii câtorva dintre provinciile Daciei Mame.

De la începuturile istoriei sale, poporul nostru nu a fãcut decât sã cedeze spaþii, sperând ca, în felul acesta, sã-ºi
facã prieteni din vecinii nou sosiþi. Astfel, primii invadatori, grecii sosiþi în Europa între 1900 ºi 1400 î.d.H., în patru
valuri � ahei, ionieni, dorieni ºi eolieni � ocupã parte din Peninsula Balcanicã ºi toate insulele Mãrii Egee. Ei sunt
urmaþi de alþi invadatori, celþii, prin anii 500 î.d.H., ºi care sunt respinºi de Burebista, la marginile Imperiului Dacic,
pe malurile lacului Constanþa (Elveþia de azi ). În anul 106 d.H., printr-un rãzboi fratricid, romanii, sub conducerea
lui Traian, vor ocupa 14% din teritoriul Daciei, pentru o perioadã istoricã foarte scurtã, de numai 165 de ani. În
secolele IV-VI d.H., sosesc slavii care se vor aºeza la sudul Dunãrii ºi în Maramureºul de Nord. În mod persistent,
de-a lungul secolelor viitoare, ei vor trece Bugul pentru ca apoi sã se aºeze ºi pe malurile Nistrului, pe care au
încercat � ºi încã mai încearcã � sã-l traverseze. Ungurii, sosiþi în secolul al IX-lea d.H., în Panonia, vor mai aºtepta
300 de ani pânã când sã pãtrundã, prin secolul XIII-lea, în Transilvania. Prin sud, cam în acelaºi timp, sârbii ne
ocupã spaþiul vlaho-dardan , Kosovo de azi, pentru minele de aur, argint ºi plumb ce se gãseau acolo. Pentru aceleaºi
raþiuni, ei vor ocupa partea vesticã a vãii râului Timoc, în timp ce bulgarii o vor ocupa pe cea esticã. Peste 1.400.000
de români � vlahi cum ne numesc ei � mai trãiesc ºi azi prin aceastã vale. Banatul, aºa-zis sârbesc, �a plecat ºi el� de
la noi. Zeci ºi sute de mii de daco-români trãiesc ºi azi pe acolo, ºcolile fiindu-le, însã, desfiinþate. Vlahii, vlacii,
aromânii, toþi urmaºi ai aceloraºi daci, trãiesc cu milioanele în afara graniþelor României. Nicio þarã vecinã ºi �prietenã�
nu-i lasã sã aibã ºcoli ori biserici în limba daco-românã; mai mult: nici nu-i recunoaºte cã ar exista, nu-i recunoaºte
ca �minoritãþi�. Din Bucovina, ucrainienii i-au trimis prin Siberia ori pe undeva prin Imperiul Sovietic, depopulând
spaþii uriaºe de acest popor daco-român care le amintea, prin prezenþa lui, cã ei, slavii, sunt niºte nou sosiþi.

În aceste condiþii, atunci, la 3 august 1919, poporul român ºi guvernul sãu, le-au arãtat încã o datã vecinilor cã,
ajutându-i sã se elibereze de comunism, nu i-au desconsiderat ci, mai mult, le-au respectat dreptul istoric de a avea
un teritoriu liber. Considerând cã gestul de atunci, care i-a costat pe români vieþi omeneºti, meritã preþuit cum se
cuvine, azi, 3 august 2007, sã ne ridicãm în picioare, cu respect pentru aceºti eroi ai neamului care au scãpat Europa
de comunism ºi sã ciocnim un pahar de vin cu prietenii vecini unguri. Mulþi dintre ei trãiesc ºi azi în acea Transilvanie.
Cum noi, românii emigranþi în America � atât timp cât respectãm aceastã þarã � dorim sã avem alãturi de îndatoriri
ºi toate drepturile, tot aºa ºi ei, emigranþi de secole în Transilvania, trebuie sã se bucure de toate drepturile atâta timp
cât îºi respectã obligaþiile de cetãþeni români.

Poporul daco-român, prin miorismul lui, a fost, este ºi va fi un popor primitor ºi prietenos.
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Informaþia privind aceastã vizitã a solului chinez în Dacia (Da Qin) apare destul de târziu, în anul 1937, în istoria
culturalã a Chinei, ce reprezintã o sintezã a istoriei Chinei antice ºi medievale fãcutã de C. P. Fritzgerald.

În urmã cu 3 ani, noi am semnalat existenþa textului din cartea sus menþionatã, dar acest fapt nu a avut un ecou
în lumea ºtiinþificã. În anul 2007 am apelat la competenþa doamnei prof. dr. Aurora Peþan, care se ocupã ºi publicã
în Formula As un articol cu aceasta temã, fãrã a interveni asupra pãrerii autorului Fritzgerald care considerã cã þara
Da Qin este Imperiul Roman ºi nu Dacia, chiar dacã textul chinez afirmã clar þara Da Qin, ºi nu imperiul Da Qin. Mai
mult chiar, pentru Imperiul Roman existã numele de Li Jian, tot în acest text, deci nu pot exista douã nume pentru
Imperiul Roman ºi niciunul pentru Dacia.

Aºa-zisa logicã a autorului de a interpreta textul chinezesc este, de fapt, ilogicã din mai multe puncte de vedere ºi
anume:

Traversarea Mãrii Negre de la est la vest pentru a ajunge în Imperiul Roman este bizarã ºi contradictorie pentru
simplul motiv cã aceastã dorinþã se putea realiza terestru pe un drum mai scurt ºi mult mai puþin periculos, dar ºi
mult mai ieftin.

Acest deziderat al solului chinez se putea face fãrã mari eforturi înconjurând Marea Neagrã pe la sud, ºi nu pe la
nord. Dar solul chinez dorea sã ajungã în þara Da Qin, ºi nicidecum în Li Jian. Motivul pentru care dorea sã ajungã
în Da Qin este declarat chiar de autorul textului antic. Citez: �Chinezii au dorit sã facã comerþ cu þara Da Qin, unde
existau mãrfuri rare ºi stranii, iar cea mai importantã marfã ar fi acea pânzã facutã în þara Da Qin ºi anume blãniþã de
oaie�. Asupra acestei informaþii vom mai reveni pentru cã aceastã blãniþã era o þesãturã finã din fir de aur ºi borangic,
pe care o doreau chiar chinezii, dar preþul ei era fabulos din cauza vameºilor persani.

Descrierea fãcutã de emisarul chinez privind organizarea statalã în þara Da Qin este, de fapt, organizarea statalã
a Daciei, pe care o putem recunoaºte fãrã mari eforturi:

Ei (dacii) îºi aleg regii dintre oamenii cei mai de ispravã. Dacã se ivesc semne rãu prevestitoare sau anotimpurile
nu îºi urmeazã cursul firesc, regele este detronat ºi un alt rege este ales. Cel ce a fost detronat nu pune la inimã acest
lucru nearãtând niciun resentiment. Trebuie sã recunoaºtem unicitatea acestui mod tainic de numire sau alegere a
regilor daci (cazul lui Duras � Decebalus) care nu poate fi exemplificat în niciun fel pentru Imperiul Roman din
perioada la care ne referim. În mod sigur, autorul antic se referã chiar la cazul sus menþionat fiind vorba de anul 97
d. Ch. Faptul cã semne cereºti contribuiau la luare de decizii importante ale statului se confirmã ºi în cazul regelui

Vlad al Daciei, între anii 1058 � 1118. Acest lucru
ne demonstreazã o datã în plus cã dacii aveau o
spiritualitate solidã, clarã ºi precisã, lucru menþionat
ºi de Strabon, chiar dacã în cazul regelui Vlad este
vorba de creºtinism, considerãm cã acest creºtinism
nu este altceva decât o completare beneficã a cultului
zalmoxian.

În privinþa bogãþiilor solului ºi subsolului þãrii Da
Qin, pe care mai departe o vom numi Dacia, nu se
poate face confuzia cu Imperiul Roman pentru
simplul motiv cã romanii erau doritorii acestor
bogãþii, ºi nu proprietarii de drept a acestor bogãþii.

Deci, în cazul în care romanii ar fi avut tot ce scrie
emisarul chinez cã se gãsea în Dacia, logica ne
îndeamnã sã credem cã nu mai erau necesare rãzboaiele
dintre daci ºi romani, neexistând astfel o motivaþie.

Adevãrul este cã solul chinez Gan Ying a descris
Dacia ºi nu Imperiul Roman. Acest sol a pãtruns în

Un sol chinez în Dacia anului ’97
Nicolae NICOLAE

Hartã ,veche a lumii gãsitã în Shanghai
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Dacia prin nordul Mãrii Negre ºi a ajuns în nord-estul Daciei unde a fost întâmpinat de
dacii cei mari. Este ilogic sã baþi atâta drum ca, în final, sã ajungi în Bizantion, aºa cum
crede domnul Fritzgerald.

Pe drumul parcurs pânã în Capitalã, solul chinez a vãzut 400 de cetãþi din piatrã,
oamenii sunt paºnici ºi cinstiþi, lucreazã pãmântul ºi au multe meºteºuguri. Cresc viermi
de mãtase necesarã ºi pentru acea pânzã mult râvnitã de orientul îndepãrtat, chiar dacã
chinezii produceau la acea vreme mãtasea naturalã în cantitãþi industriale.

Pãmântul are mult aur ºi argint, pietre preþioase, rare, jad strãlucitor, perle ca lumina
lunii ºi piele de rinocer (o substanþã magicã de alungare a pãsãrilor din culturile cerealiere).
Ei, dacii, brodeazã cu fir de aur ºi folosesc azbestul, strâng parfumuri, fierb anumite
sucuri ºi fac clei. TOATE lucrurile strãine, preþioase sau stranii sunt fãcute aici.

Cei ce încã contestã civilizaþia dacilor ar trebui sã reþinã cã:
Ei, dacii, folosesc aurul ºi argintul ºi bat monedã. Zece monede de argint fac cât una

de aur. Fac negoþ cu India ºi cu Persia.
Rãspunsul cãutat de istoricii noºtri privind neacordarea ajutorului militar cerut de Decebal

lui Pocorus îl gãsim tot în acest text chinezesc, ºi anume cã regele Pocorus în aceastã
perioadã avea sã facã faþã unor rãzboaie interne cu anumiþi pretendenþi la tron.

În drumul sãu cãtre Capitalã, emisarul chinez a vãzut ºi un pod mare de câteva sute de Li care face legãtura cu
þinuturile de la nordul Mãrii Negre, identificat de Fritzgerald cu un pod de vase care ar fi existat în Bosfor cu 600 de
ani înainte, atunci când Xerxes a pãtruns în teritoriile noastre. În primul rând, acel pod al lui Xerxes nu putea sã
funcþioneze 600 de ani, fiind din vase, iar în al doilea rând, el, podul nu fãcea legãtura cu þinuturile de la nord de
Marea Neagrã. Ceea ce a vãzut emisarul chinez a fost podul de la Drobeta, cãruia, peste puþini ani, acel Apolodor i-
a pus suprastructura de lemn pentru a-l folosi împotriva dacilor. Când vorbim de construcþia unui pod, vorbim de
fapt de construcþia picioarelor din albia fluviului ºi nicidecum de suprastructura din lemn, ce a fost schimbatã de mai
multe ori în decursul secolelor.

Teritoriul Daciei era organizat în tot cuprinsul sãu. Solii sosiþi la graniþã erau onoraþi ºi trimiºi în Capitalã cu cai de
poºtã. Existau staþii de poºtã din 30 în 30 de Li (? 30 km).

Regele, ºi nu împãrtul, îºi petrecea timpul pe rând în cele 5 cetãþi ce se gãseau în perimetrul Capitalei, aproximat
de solul chinez la 100 km2. Aceastã concentrare de cetãþi (ministere) nu o putem regãsi niciunde în Imperiul Roman.
Regele avea în suita lui un demnitar ce purta o tolbã în care cei ce aveau o pricinã oarecare scriau o petiþie regelui,
iar pricina era judecatã. Deci, dacii de rând ºtiau a scrie.

Acest fapt confirmã scrierile lui Strabon în ceea ce priveºte funcþiile cumulate ale regilor daci: erau regi, preoþi ºi judecãtori.
În interiorul Daciei, epitetul pentru denumirea regalitãþii era An du sau An Dun, denumire ce o regãsim peste

câteva secole ºi în Getica lui Iordanes.
Considerãm cã explicaþiile date de Fritzgerald în privinþa acestui epitet sunt eronate. �An dun� nu are nicio

legãturã cu Marc Aurelius, care nu are ce cãuta în aceastã perioadã, anul 97 p.Ch. Într-un alt text chinezesc ce se
referã la Orizontul anului 166 p.Ch., un An dun din þara Da Qin trimite o solie în China. Concluzia este cã, în timp ce
romanii se strãduiau sã-ºi consolideze graniþele imperiului mãrit prin adaosul a 14% din teritoriul Daciei, dacii liberi
aveau un An Dun (rege) ce se strãduia sã restabileascã legãturile cu China. Aºadar, anul 106 nu reprezintã actul de
deces al Daciei, aºa cum suntem învãþaþi de istoria oficialã, ci actul prin care este menþionat începutul sfârºitului
imperiului. Regii daci continuã sã existe, sã stabileascã legãturi cu þãri îndepãrtate ca India ºi China ºi sã contribuie
din plin la distrugerea Imperiului Roman.

Autorul traducerii forþeazã nota, el fiind probabil un romanist convins ºi astfel drama istoricului care e totuna cu
drama arheologului îºi face apariþia în cazul domnului Fritzgerald.

Autorul traducerii continuã sã fabuleze, dorind a ne convinge cã cel mai simplu traseu pentru a ajunge în Bizantion
este calea ocolitoare, de 3 ori mai lungã ºi mai periculoasã. Considerãm cã, dacã într-adevãr solul chinez ar fi dorit
sã ajungã în Bizantion, folosea drumul terestru Batumi � Bizanþ. Aºa se face cã autorul uitã sau neglijeazã în mod voit
faptul cã delegaþia chinezã dorea sã ajungã în þara Da Qin ºi nu în Imperiul Roman. Toate celelalte descrieri fãcute de
solul chinez, cum ar fi: costumul popular (brodat), dimensiunile mari, carele cu pânzã albã, cele 5 cetãþi din perimetrul
Capitalei, existenþa podului etc. sunt lucruri ce nu se regãsesc în aºa-zisul Imperiu Roman, ci în Dacia.

Pãrerile fabricate de traducãtor dau o mânã de ajutor furibundului Imperiu Roman, înfrumuseþându-l cu lucruri
ºi fapte care nu îi aparþin.

Mult mai multe informaþii se gãsesc în lucrarea �Hou Han Shu� (cap. 118) a profesorului chinez Yang Hsien-Yi,
pe care sperãm sã o obþinem cu ajutorul ambasadei R. P. Chineze la Bucureºti.

Posibil sol în þara Da Qin
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Acolo, sus, la Sarmizegetusa Regia, unde poþi ajunge într-o zi chiar ºi mergând pe jos de la Orãºtie, din
Valea Mureºului mijlociu (36 km depãrtare), comoara cea mai de preþ lãsatã de Decebal nu a fost enormul
tezaur de monede ºi artefacte din aur, ci complexul de sanctuare construit dincolo de cetate, pe trei terase

succesive (nu întâmplãtor, veþi vedea). Acest complex nu poate fi evaluat în bani, el este o extraordinarã moºtenire
culturalã, prin conþinutul sãu vizual atât de ciudat, purtãtor, la rândul sãu, al unui alt conþinut deopotrivã ºtiinþific
ºi spiritual. Pietrele de la Sarmizegetusa nu sunt aºezate de amorul artei, din cine ºtie ce raþiuni estetice. Ele
transmit un mesaj permanent!

Mãsurarea timpului a preocupat orice popor antic care avea  un minimum necesar de nivel al civilizaþiei. Fãrã
orientare în spaþiu ºi timp, un popor nu poate fi organizat! Ar fi haos! Iar strãbunii noºtri daci atinseserã de mult
nivelul pentru a crea unul dintre cele mai fascinante ºi mai performante sisteme de mãsurare a timpului, din
totdeauna.

Dacii se voiau eterni, ca orice popor, motiv pentru care au imaginat un calendar în piatrã care mãsoarã ºi
scurgerea mileniilor, iar precizia sa este extraordinarã: o întârziere de 38,88 secunde la 2275 de ani! Este, aici, un
întreg sistem informatic, iar, din momentul cuceririi Sarmizegetusei ºi al dispariþiei acelor sacerdoþi stãpâni pe
tainele calendarului, poporul dac ºi-a pierdut inima... Iatã de ce o înaintare romanã mai departe de arealul Orãºtiei

Fascinantul calendar
 de la Sarmizegetusa Regia

Florin DRÃGHICIU

Vedere de ansamblu a sanctuarelor de la Sarmizegetusa Regia. Machetã la scarã,
publicatã în cartea de referinþã.
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(pânã la Apulon) ºi al Apusenilor (pânã la Napoca ºi Potaissa)
nu-ºi mai avea rostul. Obiectivul era îndeplinit: aurul ºi sarea
din Dacia sub control, iar poporul dezorientat. Mai departe, ce
sã caute? �Mecanismul� în piatrã de la Sarmizegetusa se oprise
ºi, prin acesta, a dispãrut identitatea unui popor. Însã nu a
dispãrut ºi poporul, cum tot acrediteazã diverºi �savanþi�.
Dovadã este tocmai limba pãstratã ºi nu importatã pe un teritoriu
atât de vast unde n-a cãlcat picior de roman, dar asta-i o altã
discuþie.

Prezentãm mai jos, sumar ºi explicit, rezultatele cercetãrii
începute în anul 1977, de o echipã braºoveanã mate-info ºi
topo (exact ce era nevoie! Degeaba se opun arheologii noºtri...)
alcãtuitã din ªerban Bobancu, Cornel Samoilã ºi Emil Poenaru.
Rezultatul muncii lor a fost publicat în lucrarea �Calendarul
de la Sarmizegetusa Regia� � Editura Academiei Republicii
Socialiste România � Bucureºti, 1980.

Ingeniosul SANCTUAR  MIC, CIRCULAR
13 lespezi mai late ºi 101 piese mai înguste, denumite �stâlpi�,

alcãtuiesc componenta materialã a micului sanctuar circular.
Mai departe, vorbim despre aºezarea acestor pietre. Cei 101 stâlpi sunt divizaþi, din loc în loc, cu câte o lespede,
rezultând 13 grupe alcãtuite din câte 8 piese, mai puþin douã dintre ele: una de 7 ºi una de 6. Aici e aici: sã fi pus dacii
cele douã grupe mai mici din lipsã de material ori din raþiuni �estetice�, cum apreciazã � din lipsã de �materie� �
arheologii activiºti? Absurd! Piatrã era suficientã, �estetica� însã, pardon, cam lasã de dorit... Însã, dacii se pricepeau
la artã încã din neolitic, de unde ne-au rãmas o serie de artefacte  (cultura Turdaº, aici, dar ºi altele, risipite pe
teritoriul þãrii). Concluzia este cã, aici, la Sarmizegetusa, conþinutul este încifrat. Ca sã nu mai lungim vorba, avem
de a face cu unul dintre cele mai precise calendare din istoria omenirii. Aceºti stâlpi reprezintã nu altceva decât zile.

Cum stau lucrurile. Parcurgând întregul perimetru, nu adunãm decât 101 (numãrul total de stâlpi), insuficient
pentru a marca trecerea unui an apropiat de cel tropic. Dacã mai continuãm cu încã o rotire ºi încã una, obþinem 303
� tot insuficient, ºtiindu-se valoarea anului tropic de 365,25 zile.  Atunci � ºi iatã prima mare cheie a problemei �,
dupã parcurgerea de 3 ori, nu ne oprim, ci continuãm, dar numai pânã la a opta grupã. Acest adaos, de maximum 64
de zile (când sunt 8 grupe a câte 8 stâlpi), face din micul sanctuar rotund o proiecþie în plan a spiralei timpului,
fiindcã, pentru anul urmãtor, vom porni de la stâlpul care urmeazã imediat, în continuare (dupã lespedea de separaþie,
desigur). Spuneam, mai sus, cã aceste 8 grupe adunate însumeazã maximum 64 de zile. Acum, urmeazã a doua
mare cheie a problemei: cele douã grupe a câte 7, respectiv, 6 stâlpi vor imprima valori diferite anilor (364, 365, 366,
367), astfel încât, dupã un ciclu încheiat dupã 13 ani, sã ne gãsim în situaþia rãmânerii în urma timpului astronomic,
cu aproximativ 1,014 zile ºi sã facem necesara corecþie. Cu alte cuvinte, al 13-lea an dintr-un ciclu complet, se va
prelungi cu o zi, fãrã, însã a se marca. Acea zi e lãsatã sã treacã, pentru simplul motiv cã nu se face altceva decât
o corecþie, astfel încât ciclul urmãtor va porni de la un timp astronomic aproape real.

Mai departe, ajungând  la finalul celui de al 104-lea an (dupã încã 7 cicluri a câte 13 ani), nu se mai lasã sã treacã
doar o zi de corecþie, ci douã, deoarece a mai apãrut o zi rãmasã în urmã - cea rezultatã din valoarea fracþionarã de
1,014 zile la finalul unui ciclu de 13 ani.

În urmãtorii 416 ani (încã 4 �secole� de 104 ani), totul merge cum am arãtat, iar la finele anului 520 se mai
cumuleazã fracþiunile mici de zi,  astfel încãt sã  fie necesarã încã o corecþie.

Iatã ce nivel de civilizaþie aveau strãbunii noºtri! Însã, e doar începutul...
Trebuie observat cã pe acest sanctuar sunt puse în evidenþã zilele ºi �sãptãmânile� (de 8, 7 ºi 6 zile) unui an,

respectiv parcurgerea circumferinþei de 3 ori, iar, în continuare, încã 8 grupe (�sãptãmâni�). De aici trebuie început
un nou an, însã pe cel încheiat unde îl �notãm�? Va trebui sã ºtim ºi când trec ciclurile specifice de 13, 104 ºi 520
de ani. Ei, bine, micul sanctuar nu este decât o parte a complexului, �contorul� anual într-un ciclu de 13 ani,
fluctuanþi ca mãrime (dar, sub control!), baza calendarului dacic. În final, sunt patru sanctuare interconectate ºi
coopereazã, pãrând a trãi... De fapt, asta fac ºi acum, numai cã nimeni nu mai are nevoie de ele. Taina lor a dispãrut
în anul 106 d.C., o datã cu vânarea sacerdoþilor la cãderea Sarmizegetusei. Poporul dac, de atunci, nu a mai avut
inimã. De la romani nu a rãmas decât calendarul iulian (propus, la vremea sa, de egipteanul Sosigene lui Iulius
Cezar), baza calendarului pe care îl folosim acum, însã total imprecis pe atunci (12 luni / 365 de zile), fiindcã nu avea
corecþii pentru sincronizarea cu timpul astronomic (precum ºtiau sã facã dacii !), lucru care s-a fãcut abia în
perioada Renaºterii... Cine era mai �barbar�, ºi cine mai �civilizat�?... Dar, sã lãsãm politica ºi sã continuãm!

Sanctuarul mic circular
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SANCTUARUL  MARE, CIRCULAR
Sanctuarul mare circular este el însuºi un complex, aºa cum se poate vedea în figurã. Are trei cercuri concentrice,

diferite ca formã ºi destinaþie, iar în centru o structurã din stâlpi mai înalþi, placaþi cu ceramicã, dispuºi în formã de
absidã. Sã vedem cum stau lucrurile!

Cercul exterior, denumit în continuare cercul A, este alcãtuit din lespezi late, alipite între ele. ªtiþi câte sunt? 104.
Parcã am mai auzit de numãrul ãsta, care nu exprimã altceva decât �secolul� dacic. Iatã cã lucrurile încep sã se lege!
Acum se poate þine evidenþa mãcar a anilor unui astfel de secol? Nu ne opreºte nimeni.

Mai departe, avem în faþã un calendar fie mai vechi, fie, mai degrabã, sacru (aºa îl apreciazã ºi autorii lucrãrii de
faþã), fiindcã trebuie corectat serios, cu 4�7 zile, în fiecare an, printr-un sistem mai complicat, care þine pânã la urmã
cont ºi de ciclul de bazã de 13 ani, sincronizându-se, anual, cu micul sanctuar. Este vorba de cercurile B ºi C. Primul,
simplu, alcãtuit din 30 de grupe a câte 6 stâlpi separate de lespezi (în total, 180 de stâlpi), este lipit de cercul A. Al
doilea, C, este mai complicat: 4 grupe de stâlpi � una de 16, douã de 17 ºi una de 18. De ce nu toate, simetric, de 17?
Pe scurt, cercul B mãsoarã 360 de zile dintr-un an, prin parcurgerea de douã ori a celor 30 de �sãptãmâni� a câte 6
zile fiecare. Se observã ºi aici, ca ºi la micul sanctuar, ingeniozitatea prin care se economiseºte spaþiul, reducând
ansamblul la un minim rezonabil ºi parcurgerea multiplã. Cercul C are menirea de a alinia fiecare an cu cel din
sanctuarul mic, adãugând 4, 5, 6, respectiv 7 zile celor 360 la epuizarea cercului B. �Mecanismul� cercului C este
de-a dreptul genial, dar e prea complicat pentru a-l descrie în acest spaþiu. De reþinut faptul cã cele douã calendare
anuale încep ºi se sfârºesc concomitent.

Absida centralã marcheazã anotimpurile. Tot din economie de spaþiu, stâlpii acestuia, 34 la numãr (13 + 21)
simbolizeazã cele 47 de sãptãmâni ale anului dacic corespunzãtor sanctuarului mic. Se pare cã pe daci nu-i interesau
patru sezoane, ci numai trei: douã reci (toamnã, iarnã) ºi sezonul vegetaþiei viþei de vie. Se parcurgeau cele 13 (sezon
rece), apoi se continua cu urmãtoarele 21 (vegetaþie), apoi iarãºi 13 (rece). Deoarece toamnã-iarnã nu are întrerupere,
anul urmãtor pleacã de pe acelaºi stâlp, dar în sens opus. Acum e simplu!...

SANCTUARELE DREPTUNGHIULARE
Sunt patru asemenea lucrãri, dintre care douã, cele mici, de 3 x 5 stâlpi, respectiv de 3 x 6 stâlpi par a avea o altã

destinaþie, astfel cã nu ne oprim asupra lor (autorii promiteau ºi ei sã revinã...).
Aºezat pe cea mai joasã terasã, sanctuarul de 4 x 13 tamburi are menirea de a þine evidenþa perioadelor de 52,

respectiv 104 ani, pentru efectuarea corecþiei. Tamburii marcheazã câte un an. La acest sanctuar vom mai reveni.
Pe cea mai înaltã terasã, care dominã tot acest adevãrat sistem informatic (ºi de unde se poate privi dintr-un sigur

loc, întregul ansamblu) este aºezat sanctuarul de 4 x 10 tamburi, fiecare de circa 2,20 m în diametru, care marcheazã
ciclurile de 13 ani. Se pleacã pe latura micã ºi, dupã parcurgerea a patru cicluri, ne întâlnim din nou cu perioada de
52 de ani. Iar 10 astfel de ºiruri conþin, evident, 520 de ani, moment în care mai trebuia aplicatã o corecþie.

�UP-GRADE� ANTIC !
Revenim la sanctuarul de 4 x 13 tamburi. Pe axa

longitudinalã a acestuia, mai gãsim 7 tamburi de andezit, pe
postamente speciale. Se pare cã acest grup a fost adãugat
ulterior, fapt confirmat ºi de arheologi. Cineva, mai
�superdotat�, a îmbunãtãþit sistemul... Aceºti tamburi
marcheazã fiecare câte un ciclu de 13 ani. Rezultã un �secol�
mai mic, de 91 de ani (7 x 13), când se putea face o corecþie
mai precisã decât cea de la 104 ani: 0,04 zile. În aceste
condiþii, urmãtoarea corecþie multisecularã o mai facem dupã
2275 de ani, când se obþine o precizie uluitoare: 38,88
secunde faþã de timpul astronomic! ªi, astfel, sistemul de
corecþie 13�104�520 ani, cu toate performanþele lui evidente,
cade puþin în desuetitudine, iar calendarul contemporan, adus
la zi din 4 în 4 ani, pare, din acest punct de vedere, oarecum,
penibil. Se pare cã informatica are rãdãcini ancestrale pe
meleagurile noastre!... Oricum, acest complex nu dateazã
din vremurile lui Burebista sau Decebal. Este mult mai vechi!
Putea fi ºi unul dintre cele mai serioase motive, pentru
Burebista, de a-ºi stabili reºedinþa regalã aici, lângã Marele
Preot. Sanctuarul mare circular
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Ideea de neam nemuritor strãbate de la un capãt la altul toate scrierile antice cu referire la geþi. Herodot
relateazã cã înainte de a ajunge la Istru, Darius îi supune mai întâi pe geþii care se cred nemuritori (1). Alte
traduceri, mai exacte, susþin cã ar trebui sã înþelegem nu geþii ce se cred nemuritori, ci geþii ce se fac

nemuritori. Din aceastã perspectivã, nemurirea geticã este o posibilitate, o potenþã ce se cere a fi revelatã printr-o
anume ºtiinþã ce nu poate fi strãinã de învãþãturile lui Zalmoxis. Geþii par astfel specialiºti în nemurirea sufletului iar
aceastã calitate cred cã stã la baza formãrii a însuºi cuvântului get. Get este un cuvânt autohton, cu înþeles doar
pentru oamenii locului ºi nu un nume dat de istoriografi ori de popoarele strãine cu care au venit în contact oamenii
pãmântului. Pronunþia anticã trebuie sã fi fost asemãnãtoare pronunþiei de astãzi din mediul sãtesc, necãrturãresc,
adicã giet, ghiet (pl. gieþi, ghieþi) ori cu palatala *iet (pl. ieþi). Trebuie sã omagiem þãranii analfabeþi, descendenþi
direct din geþi, care nu ºi-au pervertit limba prin ºcolire ºi care au pãstrat o pronunþie arhaicã, aºa cum au
auzit în familie, de la pãrinþi -*ia, *iul, *inul ºi nu via, viul, vinul. Ei devin acum, pentru arheologia lingvisticã,
piatra din capul unghiului, cea zvârlitã în noroi de zidari, pentru cã nu-i gãseau rostul, dar fãrã de care nu se poate
încheia lucrarea. Constatãm cã atât get, cât ºi Jiu au aceeaºi rãdãcinã ca ºi vie (viþa-de-vie), mai clar dacã se au în
vedere regionalismele gie, jie, dar mai ales pronunþia cu palatala *ie. Privit mai atent, *ia (via) poate fi nu doar
substantiv, ci ºi atribut cãci întruchipeazã substanþa opusã morþii � cea vie. Însuºi cuvântul care i se adaugã � viþa de
(viaþa de) � conduce la sensul de viaþã fãrã de moarte. Viþa-de-vie constituie echivalentul plantei soma a hinduºilor,
miere a nemuririi, bãutã ca ofrandã zeilor ºi servitã de muritori pentru a comunica cu divinul, simbol al beþiei sacre:
Am bãut soma/Am devenit nemuritori/, se spune în Rig-Veda. De la atributul �de viu�, cu variantele sale de pronunþare
giu, jiu, ghiu, s-au format pluralele gieþi, jieþi, ghieþi, toate transmiþând ideea de nemoarte prin care geþii se autodefineau.
Apa Jiul este Apa Vie sau apa sfântã ºi nu curgerea, dupã cum nici Oltul nu este râul de aur, aºa cum credea B.P.
Hasdeu, decât în mãsura în care aurul era asociat cu ideea de nemurire. În articolul intitulat �Originea numelui Jiu�,
B.P. Hasdeu ajunge la concluzia cã este un cuvânt dacic însemnând scurgere. Sunt aduse ca argumente forma
germanã a Jiului, numit pe acest canal Shyl sau Schil. De aici � considerã savantul � un cuvânt dacic, �sil�, explicã
denumirea de jelþuri ale pâraielor în zona Mehedinþi, dar ºi toponimul Jiu, tot una cu sanscritul �sar� � scurgere(2).
Cu tot respectul pentru înaintaºi, trebuie sã spunem, totuºi, cã aici sunt douã substantive ale cãror sensuri, în limba
sanscritã, deºi se întrepãtrund, rãmân distincte. Este vorba de cuvântul jala, care înseamnã apã, ºi sar, care înseamnã
scurgere, ºuvoi, curent. Primul stã la originea numelui pârâului Jales ºi chiar a jelþurilor mehedinþene, al doilea se aflã
în componenþa anticului ºi atât de cãutatului râu dacic Sargeþia. Nici jala ºi nici sar nu îl explicã pe Jiu. Cuvinte
formate de la jiu le gãsim, sub diferite forme, în tradiþiile, obiceiurile ºi folclorul românilor. Cu titlul de Jienii,
funcþioneazã ºi astãzi un colind de An Nou al cetelor de tineri de prin satele din Bãrãgan. Se merge în grupuri de 9 sau
12, având un conducãtor de ceatã, costumaþi cu coifuri þuguiate pe cap, mantale ºi toiege. Scenariul ºi textul, mai
mult niºte improvizaþii pe tema �jianului cãlãtor�, ne duc cu gândul la lunile anului ce se sfârºeºte, întruchipate de
jieni, la însuºi timpul ce nu moare, ci doar cãlãtoreºte. Jienii întruchipeazã partea nedestructibilã din an, ca ºi din om,
(3), ce cãlãtoreºte dupã moarte, iar aceastã cãlãtorie a timpului ºi omului îºi are perechea miticã în cãlãtoria daimonului
Zalmoxis-Cronos, întrucât ºi Zalmoxis a fost un cãlãtor ºi, în acelaºi timp, a fost asemuit de istoricii elini cu zeul
timpului numit Cronos. Jienii se mai numesc ºi irozi, cuvânt ce îi face rude bune cu cãluºarii, dansatori frenetici ce
primesc binecuvântarea de la o femeie numitã Irodeasa. Irozii ºi Irodeasa provin dintr-o magie strãveche, când
ritualurile pãgâne se exprimau prin dansuri ºi cântece. Carlo Ginzburg (4) a arãtat cã anumite practici de magie anticã
s-au prelungit pânã în Evul Mediu, fiind percepute ca forme de vrãjitorie. Dupã cum s-a consemnat în procesele
verbale inchizitoriale, din þãrile occidentale, vrãjitoarele practicau dansul nocturn al Dianei cãreia i se mai spunea ºi
Irodiada. Autorul ajunge la concluzia cã tradiþiile asemãnãtoare în locuri ºi perioade diferite, în Europa medievalã,
provin dintr-un cult pãgân al marii mame de tip Cibele. Iatã deci cã magia ritualã, asociatã cu dansul nocturn au
condus la schimbarea numelui marii mame în acela de Irodiada, împrumutat din episodul biblic cunoscut.Concluzia
ar fi cã jienii sunt o relicvã dintr-un ritual antic foarte vechi, în legaturã cu cultul unei zeitãþi feminine, pe care nu o

Gheorghe ªEITAN

Apa ºi muntele sfânt la daci
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ºtim, dar se poate bãnui. În coregrafia folcloricã, Jiul a dat numele mai multor dansuri ºi melodii dupã care se joacã.
În Dicþionarul jocurilor populare româneºti (5) figureazã 17 variante de dansuri jieneºti, dar ele trebuie sã fi fost mult
mai multe. Sub numele de Jiana, se joacã o învârtitã dreaptã, pe ambele versante ale Carpaþilor sudici, între vãile
Oltului ºi Jiului. Jiana este o horã în Dobrogea, iar Jieneasa e horã cu strigãturi în Gorj. Sunt ºi alte jocuri precum
Jiana Veche ºi Jianu Bãtrânesc, iar astfel de denumiri precum �veche, bãtrânesc� presupun o tradiþie neaoºã. Când
sub cupola aceloraºi cuvinte se strâng ºi toponime ºi colinde ºi jocuri ºi tradiþii arhaice, înseamnã cã nu operãm doar
cu cuvinte, ci cu concepte, iar �jiu� este unul dintre conceptele filozofiei getice. Pe harta intocmitã de Ptolemeu, Jiul
apare, cãtre vãrsare, sub denumirea de Rabon, ceea ce nu face decât sã întãreascã epitetul de apã sfântã. În limba
spaniolã, provenind dintr-un substrat lingvistic comun cu getica, de dinainte de Imperiul Roman, rabon înseamna
berc, fãrã coadã, însuºire specificã unor animale, dar ºi anumitor ape curgãtoare. Ambiguitatea resimþitã de oricine
doreºte sã caute izvoarele Jiului provine din faptul cã avem în amonte un Jiu de est, un Jiu de vest, plus un Jiet,
suficient pentru a deruta ºi a nu permite desemnarea unui anume loc. Aceastã formã de ascundere a adevãratei
origini a Jiului provine din antichitate ºi era datã de credinþa cã îºi are izvorul în cer ºi nu pe pãmânt. Cã Jiul sau Ghiu
însemna apã sfântã, se poate demonstra ºi prin faptul cã opusul sãu, adicã A-Ghiu, a devenit, în creºtinism, Aghiuþa,
prin diminutivare (6). Ghiu este un toponim în Ardeal, iar Ghioc, Ghiuta, Ghia, sunt nume proprii getice. Floarea
ghiocel, prin faptul cã rãzbate la viaþã prin ger ºi zãpadã, vestind primãvara, este simbolul viului, al nemorþii, numele
ºi semnificaþia ei sunt tot atât de vechi ca ºi miturile getice. Existenta unei ape socotite sfântã la daci este atestatã în
scrierile istoricului-geograf Strabon (7). În a sa Geografie, Strabon relateazã cã muntele cu peºtera lui Zalmoxis,
socotit sfânt, se numeºte Cogaionon, la fel cu al râului ce curge pe lângã el. Sunt cercetãtori care au stabilit cã prima
parte a cuvântului Coga-ion-on, �coga�, însemna în limba dacicã �munte�. Având în vedere un cuvânt compus cu
înþelesul de munte sfânt, rezultã cã partea a doua, �ion�, (-on final este sufix) înseamna sfânt. Este ceea ce am arãtat
mai sus, adicã pronunþia cu palatala a lui Jiu -*iu. Cel *iu este *ionul, viul, sfântul, fãrã de moarte. Prin urmare, apa
ce curgea alãturi de muntele sfânt nu este alta decât Jiul, iar Cogaiononul trebuie cãutat pornind de aici, adicã printre
cele patru masive muntoase de lângã cursul sãu: ªureanu, Retezat, Vulcanu ºi Parang. Însã chestiunea munþilor ºi
apelor socotite sfinte, la daci, nu se reduce la Cogaionon. Alþi munþi ºi alte ape se aflã sub tutela unor divinitãþi, iar
acest lucru îl ºtim din scrierile lui Lactantius (8) care vorbesc de un cult al zeilor de munte din Dacia Romana, fãrã
nicio îndoialã cult de sorginte geticã. Exemplul cel mai la îndemânã îl constituie legenda Sargeþiei. De la Dio Cassius
(9) aflãm cã Decebal ar fi ascuns tezaurul statal sub albia râului Sargeþia, prin devierea cursului apei, apoi readucerea
lui la matcã. Istoricii au avertizat cã ceea ce ni s-a transmis nu este decât o legendã cãlãtoare (10). Argumentul
principal îl constuie faptul cã ºi Diodor din Sicilia transmite o poveste asemãnãtoare, dar petrecutã în Panonia ºi cu
câteva sute de ani mai înainte de rãzboaiele daco-romane. La Diodor, regele se numeºte Audeleon, iar râul sub care
s-au îngropat comorile poartã aproximativ acelaºi nume cu cel dacic, adicã Sargenþia. Faptul cã în locuri ºi timpuri
istorice diferite se regãseºte acelaºi scenariu al îngropãrii unei comori regale sub albia unui râu, numit Sargeþia,
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confirmã mitul apei vii, curgãtoare, unde pot avea loc îmbãieri rituale cu rol funcþional în purificãri. Darul lui Traian
cãtre templul zeului Cassios, acel corn de bou aurit, de fapt un rhyton, luat din tezaurul dacic, certificã natura
religioasã a obiectelor de sub apã, care astfel capãtã virtuþi sacre. Dacã am merge înapoi pe scara istoriei, dincolo de
Decebal ºi Traian, dincolo de Audeleon ºi Lisimah, putem ajunge la un timp mitic, în care adversarii se transformã
în personaje mitologice de genul devaºi ºi asuraºi. Rolul lor în aceastã poveste este sã dea un sens ºi o utilitate divinã
Sargeþiei. �Sar�, dupã cum am mai arãtat, în limba sanscritã înseamnã curgere, ºuvoi, apã curgãtoare, iar Geþia, de
fapt Gieþia, prin utilizarea lui �j� în loc de �g� (v. gie-jie ori gioc-joc) precum în graiurile bãnãþean ºi moldovan,
devine Jieþia, femininul de la Jiet. Râul Jiet are toate ºansele sã fie antica Sargeþie, dar ar fi zadarnic sã se caute
eventuale comori în albia lui, cãci, dupã cum am vãzut, legenda Sargeþiei exista înainte de Decebal. Dacii au fost un
trib getic, cel ce a realizat uniunea celorlalte triburi din jur, într-un mare stat. Vom arãta cã între numele de get ºi cel
de dac existã o legãturã strânsã. Mircea Eliade a precizat cã numele de �daoi� avut de daci înainte de a se numi astfel,
vine de la un cuvânt traco-frigian care înseamna lup, însã nu dispunem de o etimologie a cuvintelor dac ºi Dacia. În
limba sanscritã, dakha înseamna struguri ºi, de aici, emitem ipoteza, având în vedere ºi polisemnatismul, cã mãcar
unul dintre sensurile cuvântului dac sã provinã de la fructul vitei-de-vie. Aceastã ipotezã are avantajul cã se articuleazã
foarte bine cu simbolul vegetal pentru geþi: -viþa-de-vie. Nu am fi nici primul nici ultimul neam din istoria anticã care
alege sã se asemuie cu viþa, mlãdiþele de viþã ºi strugurii. Cele mai la îndemânã exemple ni le oferã Biblia. În cartea lui
Isaia din Vechiul testament, Domnul Dumnezeu este vierul ºi iudeii sunt via, dupã cum se spune: �Acum dar -zice
Domnul-locuitori ai Ierusalimului ºi bãrbaþi ai lui Iuda, judecaþi voi între mine ºi via Mea. Ce aº mai fi putut face viei
Mele ºi nu i-am fãcut? Pentru ce a fãcut ea struguri sãlbateci, când eu mã aºteptam sã fac struguri buni? Vã voi
spune însã acum ce voi face viei Mele; îi voi surpa zidul, ca sã fie cãlcatã în picioare. O voi pustii; nu va mai fi
curãþatã, nici sãpatã; spini ºi mãrãcini vor creºte în ea! Voi porunci ºi norilor sã nu mai ploaie peste ea. Via Domnului
oºtirilor este casa lui Izrael ºi bãrbaþii lui Iuda sunt viþa pe care o iubea� (Isaia, 5�1,7 ). Citind acest pasaj din Biblie,
nu putem sã nu ne gândim la episodul scoaterii viþei-de-vie ordonatã de Burebista, la sfatul lui Deceneu, preotul
regelui ºi reprezentantul divinitãþii pe pãmânt, care tãlmãcea voinþa zeului getic. Isus, de asemenea, s-a descris pe
sine ca adevãrata viþã cu care credincioºii sunt într-o relaþie organicã. Iatã pasajul din Evanghelia dupã Ioan: �Eu sunt
adevãrata viþã ºi Tatãl meu este vierul. Pe orice mlãdiþã care este în Mine ºi n-aduce roadã, El o taie; ºi pe orice
mlãdiþã care aduce roadã o curãþeºte ca sã aducã ºi mai multã roadã. Acum voi sunteþi curaþi din pricina cuvântului
pe care vi l-am spus. Rãmâneþi în mine ºi Eu voi rãmâne în voi. Dupã cum mlãdiþa nu poate aduce roadã de la sine,
dacã nu rãmâne în viþã, tot aºa nici voi nu puteþi aduce roadã dacã nu rãmâneþi în mine. Eu sunt viþa, voi sunteþi
mlãdiþele. Cine rãmâne în mine ºi în cine rãmân Eu, aduce multã roadã; cãci despãrþiþi de Mine nu puteþi face nimic�
(Ioan, 15-1, 11). Dacã acceptãm cã geto-dacii se identificau cu viþa-de-vie ºi strugurii sãi, atunci este foarte posibil
ca adevãrata scoatere a viþei-de-vie sã fi fost acþiunile militare întreprinse de Deceneu, conform cu voinþa divinã, de
anihilare a aºa- zisei viþe sãlbãticite, adicã a elementelor tribale ce se abãtuserã de la dreapta credinþã strãmoºeascã.
Neînþelegând sistemul filozofic getic care apela la simboluri, Strabon a luat ad-literam parabola lui Deceneu ºi a
proclamat stârpirea viþei-de-vie în Dacia. Or dovezile arheologice contrazic acest lucru, cultivarea viþei-de-vie
desfãºurându-se fãrã întrerupere în Dacia. Ca sã nu mai vorbim de faptul cã o astfel de operaþiune era o imposibilitate
din punct de vedere practic. În plus, strugurii fiind un aliment valoros, ar fi fost mai logic sã se interzicã vinificaþia,
dar nu cultivarea viþei-de-vie. Dosarul viþei-de-vie getice este mult mai bogat. Strugurele, împreunã cu spicele de
grâu figureazã pe monezile romane înfãþiºând Dacia Felix, iar aceste simboluri sunt de sorginte dacicã ºi nu romanã.
Colacul de grâu ºi vinul se sfinþesc în zilele noastre în biserica creºtinã ºi este posibil ca ºi în Dacia anticã sã fi
constituit alimente rituale. Dacã privim în repertoriul liricii populare transmisã prin viu grai de la geto-daci, aici
strugurele apare personificat, capabil de simþire ºi pãtimire: Struguraº bãtut de piatra/ Rãu e Doamne fãrã tatã/
Struguraº bãtut de brumã/ Rãu e Doamne fãrã mumã/.
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În 1847, descoperirea unei fresce a lui Andrea del Castagno, intitulatã �Bãrbaþi ºi femei ilustri�, aduce la luminã
o nouã însemnãtate istoricã ºi umanisticã a unor personalitãþi masculine ºi feminine, printre care ºi regina
massageþilor, Tomyris. Aceastã frescã, datatã în cca.1448, a aparþinut fostei vile Carducci de pe Via Guardavia

în Legnaia, Florenþa, ºi cuprinde nouã figuri ceva mai mari decât mãsurãtorile reale: trei personaje feminine aºezate
în centru, având pe laturile din stânga ºi dreapta câte trei figuri masculine în fiecare grup. Un scurt rezumat al fazelor
de studiu ºi interpretare a personajelor de pe mural ne va ajuta sã înþelegem intenþia aristului ºi semnificaþia felului în
care au fost create ºi plasate în frescã. Se ºtie din analele oraºului, ca iniþial, la jumãtatea secolului al XVI-lea, Giorgio

Vasario, biograful lui Andrea del
Castagno, a identificat pesonajele
masculine ca fiind : Filippo Scolari,
Dante, Petrarca ºi Boccaccio, ca fiind
oameni de culturã, ºi doi prinþi, Farinata
degli Uberti ºi Niccolo Acciaiuoli.
Pentru prima oarã sunt identificate cele
trei eroine ca fiind Sybila din Cumae,
regina israelitã Esther ºi regina
massageþilor, Tomyris. Dar descrierea
lui Giorgio Vasari a rãmas singularã ºi
pânã nu de mult s-a crezut cã figurile
feminine au fost plasate în frescã doar
ca un complement vizual pentru cele
douã grupuri bãrbãteºti, (trei politicieni
ºi trei autori), fãrã sã aibã un rol
specific.

Tot surprinzator, deºi în 1863
criticul de artã Francesco Albertini1  se
referã la întregul ansamblu ca fiind «
sybile ºi Florentini ilustri », interpretarea
generalã din cinquecento a persistat
pânã în secolul douãzeci.2  O
contribuþie bunã a acestei interpretãri
este faptul cã a deschis posibilitatea
unor discuþii academice foarte
fructuoase care a rezultat în plasarea
celor trei caractere feminine în locurile
lor binemeritate. Aceastã lungã perioadã
de identificare este explicatã ºi de faptul
cã titlul ºi activitãþile personajelor au
fost pictate pe perete, sub imaginea
fiecãruia, asfel cã restaurarea a durat
mult timp. În cinquecento, numai
numele Sybilei a fost identificat ºi de
abia la jumãtatea secolului al XIX-lea

Regina Tomyris
reprezentatã în Arta Renaºterii

Prof. Doina MUREªAN
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au fost restorate titlurile celorlalte douã personaje.
O examinare a modului în care personajele sunt

portretizate relevã faptul cã triada femininã, prin
« participarea » cu gesturi ºi priviri, adresându-se
unei audienþe în afarã de frescã oferã o analizã
psihologicã ºi moralã uimitoare. Douã personaje,
respectiv Esther ºi Tomyris, sunt reprezentate într-
un « dialog » animat, similar cu cel în care sunt
angajaþi politicienii Filippo Scolari ºi Farinata degli
Uberti si de asemenea cu cel in care sunt angajati
scriitorii Dante si Petrarca. În contrast, Sybila
Cumeana este cufundatã în singurãtate, similar cu
celelalte autoritãþi masculine. Este evident cã Esther
ºi Tomyris apar ca douã caractere puternice ºi active
ºi denotã o ilustrare a momentelor istorice ºi filozofice
ale perioadei lor arhaice. Dar aici se suprapune un
element ºi mai profund: trioul feminin este celebrat
ca fiind un fundament puternic în anunþarea
creºtinãtãþii, în general, ºi venirea lui Cristos, în
particular. Textele sunt urmãtorele :

- (Sibilla) Cumana que prophetavit adventum
Ch(risti), deci ea este asociatã cu anunþarea venirii
lui Cristos. - Ester Regina Gentis Sue Liberatrix. -
Thomir[ ] [ ]ra vindicavit se de filio e patriam
liberavit suam.3

Este evident cã Esther ºi Tomyris au un rol salvator
de naþiuni, încoronat de un moral impecabil. Eroinele
lui Castagno sunt femei de acþiune, menite sã aibã
succes, utilizând aceleaºi strategii ºi putere cu cea a
bãrbaþilor cu care sunt ilustrate în corespondenþã.

Mai mult, studiile recente au remarcat cã aceste
personaje feminine sunt puse în acelaºi grup pentru
cã reprezintã aceeaºi virtute a genului lor, mai ales cã
�într-o schemã tradiþionalã a bãrbaþilor� femeile au
fost considerate foarte rar un exemplu al succesului.

Dar de ce  a ales Castagno aceste eroine ca reprezentante al artei monumentale florentine  de la sfârºitul secolului
XIV ºi începutul secolului XV? O revizuire a studiilor recente ne ajutã sã ajungem la interpretarea adecvatã a fiecãrui
caracter. Ne vom ocupa aici, pe scurt, de trioul feminin.

Sybila Cumeana a lui Castagno, consideratã ca fiind la prima ei reprezentare în Renaºtere, este suplã ºi pozeazã
uºor ºi graþios, o figurã frumoasã ºi virginalã, distinsã cu o considerabilã demnitate. Stând departe, netulburatã de
frenezia religioasã, ea nu aminteºte nici de descripþia extaticã Apolloniana, nici de prototipul maniac, memorabil
descris de Virgil în cartea a VI-sea din Aeneida. Sybila lui Castagno ridicã braþul ei drept, arãtând spre cer, mãrturie
a importului divin din vocea ei.4  Cartea pe care o susþine cu braþul drept, în ciuda imposibilitãþii anatomice ºi legii
gravitaþiei, identificã înþelepciunea. Exceptând titlul, nici costumul, nici gesturile ei nu clarificã identitatea cu profetesa
Cumeana. Deºi, în parte, îmbrãcãmintea evocã antichitate, gesturile ºi expresia ei denotã retoricã ºi învãþãturã.5

Esther este reprezentatã în mod diferit faþã de Sybila: un simbol a soþiei, cu un voal alb care îi acoperã umerii care
este susþinut de coroana de aur de pe cap. Braþul stâng ºi-l suportã pe cordonul tunicii într-o atitudine demnã ºi
regalã.6  Ca un aspect important pentru susþinerea interpretãrii rolului acestor heroine, este faptul cã începând din
1398-1401, pe lângã figura persistentã a reginei care se apropie de Ahasuerus precum ºi imaginea banchetului lui
Esther, regina israelitã primeºte o calitate nouã. Ea a fost asociatã cu Judith ºi Ruth, toate fiind acum pe voltajul
bisericii în compania Sfintei Maria.7  Judith ridicã capul lui Holofernes, reprezentând trofeul ei, iar Esther þine în
mânã o frânghie cu care Haman, la piciorele ei, urmeazã sã fie spânzurat � exemple ale virtuþii feminine, asociate cu
filozofia creºtinã.

Famous Persons Queen Tomyris - Andrea Del Castagno
Oil Painting Reproduction
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Spre deosebire de aceste douã figuri feminine, legendara reginã Tomyris poartã o armurã, vizibilã sub rochia ei
decoratã în culori ºi o coroanã pe cap � simboluri definitive ale rolului de conducãtor militar ºi al unui statut regal. În
mâna dreaptã ea þine o lance cu vârful îndreptat spre jos. La fel ca în imaginea « omologului » ei de pe frescã,
Farinata, care îºi þine pasiv sabia în teacã, tot ca un simbol al rolului sãu de conducãtor, arma lui Tomyris este
inactivã ºi lipsitã de agresivitate � momentul beligerant a trecut deja, este un act din trecut. Congresul de la Empoli
al lui Farinata s-a încheiat iar lupta ºi victoria reginei Tomyris asupra lui Cyrus al Persiei s-a terminat. La villa Carduci
lancea ºi sabia sunt calme, odihnindu-se dupã victoriile obþinute. Aºadar, vedem clar calitãþile deosebit de umane ºi
profunzimea caracterelor istorice. Inscripþia restauratã de la picioarele reginei indicã douã acþiuni memorabile: rãzbunarea
morþii fiului ei ºi eliberarea poporului ei. Dupã cum se ºtie, în secolele XIV ºi XV, Tomyris este invariabil reprezentatã
în momentul ei culminant: submersia capului lui Cyrus într-un burduf plin cu sânge, imagine asociatã de cuvintele ei
descrise în Istoriile lui Herodot : « Eu am rãmas în viaþã ºi te-am învins în luptã, dar totuºi sunt distrusã pentru cã
mi-ai luat fiul prin viclenie; prin urmare îmi împlinesc ameninþarea dându-þi sânge din belºug. »  (Herodot, Istoriile,
I, 214) În fresca lui Castagno, Tomyris este regina gânditoare dupã victorie, analogatã de asemenea ºi cu statuia din
bronz a lui David, sculptatã de Donatello.

Ambele regine, Esther si Tomyris, primesc titlul de liberatrix a naþiunii lor. Sybila de asemenea este consideratã
salvatoarea profeþiei referitoare la venirea lui Cristos. Trecând peste analiza detaliatã a discuþiilor ºi diferenþelor de
interpretare în ceea ce priveºte gruparea funcþionalã a personajelor de pe frescã, concluzia unitarã este cã fiecare
personaj feminin reprezintã, în parte, antiteza pozitivã ºi victorioasã a fiecãrui bãrbat pe care l-a înfruntat. Egali în

întreprinderile lor, fie ca luptãtori ori
cãrturari, toate personajele de pe frescã
sunt simboluri ale virtuozitãþii creºtine,
în ciuda faptului cã eroinele reprezintã
perioade biblice sau clasice. Alegerea
lui Castagno reflectã nu o disputa, ci
mai degrabã o coroborare a perioadelor
istorice .

Se poate constata cã alegerea
personajelor feminine fãcutã de
Castagno demonstreazã rolul lor
simbolic adiacent pentru personajele
masculine, impus de un program
iconografic de propagandã florentinã,
nu în conþinut subordonat, ci ca
exemple excepþionale ale datoriei civice
ºi virtuozitãþii. Ele fac parte din acelaºi
grup de patrioþi, împreunã cu cei ºase
bãrbaþi, unii fiind luptãtori bravi, alþii cãrtu-
rari înþelepþi.8  Trioul feminin reprezintã
momente teologice cruciale în istoria
salvãrii: Încarnarea, Salvarea prin rãnile
Patimilor ºi Victoria asupra Satanei.

ªi pentru Tomyris, Castagno oferã
încã o treaptã mai sus: regina rãzboinicã
este asociatã cu celelalte personaje
feminine, prezentând în plus un exemplu
care « supune sabia peniþei » - lancea
este tot în mâna ei, dar acum este în
repaos.9  Deºi în acest caz, fiind
reprezentatã în arta secolului al XV-
lea,Tomyris, împreunã cu Sybil ºi
Esther, rãmâne un ideal civic, patriotic
ºi moral, în armonie cu moralitatea ºi
filozofia creºtinã.
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1 Despre descoperire: Giorgio Vasari: Le vite de� piu
eccellenti pittori, scultori e architettori, ed. Gaetano
Milanesi, Florence 1878, 2, 670-671, n. 4; Guido Carocci:
Gli freschi di Andrea del Castagno nella villa Pandolfini
presso Firenze, în Bollettino d�arte 8,1907, 1-3.  O
descripþie mai timpurie a celor nouã figuri ale lui Castagno
de cãtre Carlo Pini ºi Gaetano Milanesi în Alcuni Quadri
della Galleria Rinuccini, Florence 1832, 9599.

2 Pe lângã Vasari ºi Albertini, consultã autorii anonimi în
Libro di Antonio Billi si Codice Magliabechiano, respectiv:
Cornelio de Fabriczy: I1, Libra di Antonio Billi. e le sue
copie nella Biblioteca Nazionale di Firenze, în Archivio
storico italiano, 5th ser., 7, 1891, 327-328, 36s; Carl Frey:
11 Codice  Magliabechiano CL. XVII. 17 , Berlin
1892,9799.

3 Cuvântul al doilea care lipseºte în Tomyris titulus este
fragmentat. Astãzi sunt vizibile literele, >ra,< care au fost
interpretate ca fiind Tartara. Pentru prima datã textul lui
Milanesi se citea: Thomir[ ] Tartara vindicavit se de filio
et patriam liberavit suam. (AlcuniQuadri della Galleria
Rinuccini, Florence 1832, p.

4 La fel sunt reprezentate ºi sybilele de pe tabernaculul
lui Sf. Matei din Orsamichele, precum ºi cele ale lui Ghilberti,
împreunã cu înþelepþii, pe uºile de bronz ale locului de botez
florentin. Sybilele sunt reproduse, respectiv de cãtre Giulia
Brunetti, « Le statuette sul tabernacolo del Cambio a
Orsanmichele », în Mitteilungen des Kunsthistorischen
Institutes in Florenz 34, 1980,  286 (Fig. z), ºi  287 (Fig.
3); ºi Richard Krautheimer: Lorenzo Ghiberti, Princeton,
1980, Placile 12ya and 126a.

5 De observat este remarcabila asemãnare a picturii lui
Rafael, Stanza della segnatura, reprezentând Plato, care,
cu mâna ridicatã spre cer, implicã discurs în metafizicã.

6 Arhiducele Antonius de Florenza a declarat Esther ca fiind un model de urmat pentru femeile florentine. (Scrisoarea
19) în Lettere di Sant� Antonio archievescovo di Firenze ,presedute dalla sua vita scritta da Vespasiano, fiorentino,
Firenze,1859,165. Later images are described by Paul Schubring in his Cassoni: Truhen und Truhenbilder der
italienischen Friihrenaissance, Leipzig 1923, no. 357-39, 369a.

7 Ronald Lightbown: Sandro Botticelli, Los Angeles 1978, 208-210; Edgar Wind: subiectul �Derelitta,� a lui
Botticelli, în Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 4,1940,114-117; Louis Rtau: Iconographie de l�art
chre�tien, Paris, 1956, �Iconographie de la Bible, I, Ancien Testament, » 335-341; Hans Aurenhammer: Lexikon der
Christlichen Ikonographie, Vienna 1959- 67, I, 73.

8  Programul umanistic al lui Castagno în Legnaia
ºi posibilul iniþiator, în Zeitschrift fur Kunstgeschichte
45, 1982, 274-286.  Pentru Nouã bãrbaþi ºi femei
faimoºi ai lui Castagno: Sabie ºi Carte ca baze ale
serviciilor publice, în Life and

Death in Fifteenth-Century Florence, ed. M. Tetel,
R. G. Witt ºi R. Goffen, Durham 1989,174-192.

9 Am folosit în acest eseu informaþii îndrumãtoare
din articolul lui Josephine M. Dunn, Andrea del
Castagno�s Famous Women: One Sibyl and Two
Queens, Zeitschrift für Kunstgeschichte, 58 Bd., H.
3. (1995), pp. 359-380.
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Peter Paul Rubens, Queen Tomyris before the
Head of Cyrus, Oil on canvas, The Museum of
Fine Arts, Boston, Massachusetts, as shown at

Olga�s Gallery.
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INCEPUTURI

Acum 12 ani reîncepeam la Hunedoara o cercetare ºtiinþificã, o cerce
tare începutã mai de mult de alþi colegi; ºi trebuie sã-i amintesc aici pe

profesorul Ioan Andriþoiu, pe Tiberiu Mariº � pe atunci angajat al acestui mu-
zeu � ºi pe Dorin Draºovan din Timiºoara. Eu am venit aici având, prin cerce-
tãrile domniilor lor, o bazã destul de bunã de la care se putea porni ºi, de la
început, am încercat sã pornesc un plan foarte bine fãcut pentru a întreprinde
aceste cercetãri. În primul rând, planul meu era sã cresc niºte oameni aici, la
acest castel, plan care încetul cu încetul s-a definitivat. Sunt acum, aici, la
Hunedoara, destui dintre foºtii mei studenþi, ba mai mult, unul tocmai ºi-a luat
doctoratul în arheologie, în persoana lui Cristian Roman. În al doilea rând, din
planul meu fãcea parte sistematizarea cunoºtinþelor. De ce? Pentru cã, dispa-
rat, aflam cã aici se descoperã tot felul de lucruri din epoci istorice diferite
începând din paleolitic. Cea mai veche perioadã descoperitã în grãdina caste-
lului Hunedoara ºi în împrejurimi face parte din paleoliticul mijlociu, datatã
undeva la 35. 000 de ani înainte de Christos. Este aceasta o cifrã importantã.
ªi de acolo pornesc locuiri succesive ale perioadelor urmãtoare. Fãrã a intra în
amãnunte legate de descrierea acestor locuiri, trebuie precizat cã locul acesta,
Dealul Sân Petru, este compus din dealul cu acelaºi nume ºi apoi o serie de
terase. Dealul Sân Petru este, de fapt, un triunghi situat între Valea Zlaºtiului ºi
Cerna. Acest loc a fost locuit dintr-o cauzã pe care noi încercãm acum sã o
aflãm, foarte intens, cu mai multe tipuri de locuire. În primul rând: localitãþi,
sate, situri arheologice, aºa cum spuneam, din paleolitic pânã în zilele noastre. În al doilea rând, sunt fortificaþiile
care demonstreazã cã dealul are o altã importanþã decât alte locuri din lume unde s-au descoperit aºezãri ºi nu se
simte nevoia apãrãrii a ceva. Aici însã se simte nevoia apãrãrii ºi, dupã ce ºtim pânã acum, aceastã nevoie de apãrare
se împarte în patru momente. Prima fortificaþie detectatã, care a fost bãnuitã cumva de academicianul Alexandru
Vulpe, fãrã a fi însã ºi gãsitã, noi am descoperit-o aici. O parte din ea se pãstreazã în grãdina castelului, fiind o

Interviuri care fac istoria

Prinþul dac cu sica de oþel

Un amplu program de cercetare arheologicã se desfãºoarã de mai mulþi ani în grãdina castelului de la
Hunedoara, marcant monument istoric ºi arhitectonic al Evului Mediu. În ultimii ani, descoperirile fãcute

în acest loc au creat tabloul unei aºezãri deosebit de interesante care demonstreazã o continuitate ce se întinde pe
o perioadã impresionantã. Sub conducerea prof. dr. Sabin Luca, directorul Muzeului Naþional Brukenthal, sãpã-
turile au scos la ivealã unul dintre cele mai închegate sisteme de locuire geto-dacice începând cu secolul II înainte
de Christos. Locuirea dateazã însã cu mult înainte, mergând pânã în paleolitic.

Dascãl eminent, ce a reuºit sã creeze în jurul sãu o adevãratã ºcoalã de arheologie bazatã, în primul rând, pe
profesionalism ºi seriozitate, neiertãtor faþã de diletanþi, intolerant cu vizionarii istoriei ºi aspru contestatar al
neprofesionalismului în arheologia româneascã, Sabin Luca a apãrut în faþa presei cu ocazia unei descoperiri de
excepþie. Locul de depunere ritualicã a unui luptãtor dac, înzestrat cu artefacte ce puteau aparþine doar unui nobil,
vine sã completeze valoroase descoperiri anterioare ºi sã confirme faptul cã grãdina castelului din Hunedoara va
putea deveni în câþiva ani o idealã frescã a civilizaþiei dacice ºi nu numai.

 Redãm în continuare expunerea fãcutã de arheologul sibian la conferinþa de presã susþinutã la Castelul Corvi-
neºtilor din Hunedoara. (Subtitlurile aparþin redacþiei)

Vladimir BRILINSKY

Prof.dr. Sabin Luca
responsabilul ºantierului de la

Hunedoara
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fortificaþie cu val, ºanþ, palisadã din vremea Culturii Basarabi.
Aceastã culturã înfloreºte la sfârºitul primei perioade a fierului ºi
multã lume susþine cã reprezentanþii acestei culturi sunt, de fapt,
precursorii civilizaþiei geto-dacice, mai precis, ei reprezintã mo-
mentul de închegare a acestei civilizaþii.

MOMENTUL DACIC DE LA
HUNEDOARA

Un alt moment de fortificare este cel dacic. La fel, sunt mulþi
cei care au scris ºi au purtat discuþii, chiar dispute, cã aici la
Hunedoara ar fi pe undeva o cetate dacicã. Nimeni, însã, nu a
ºtiut unde se aflã aceastã cetate. Toatã lumea a presupus doar
teoretic, bãnuind localizarea ei ba în Dealu Sânpetru, ba în dealu-

rile deasupra combinatului, ba prin alte pãrþi. Se baza aceastã supoziþie pe faptul cã undeva, în zonele de bazã ale
acestui castel, probabil la cetatea din vremea de început, s-au folosit blocuri fasonate dacice, puþine, ce-i drept, la fel
ca cele din Munþii Orãºtiei. Deci, de undeva, constructorul medieval a luat aceste blocuri ºi le-a folosit pentru a ridica
acest castel, de fapt, acea structurã de cetate din vremea lui Voicu. Ei bine, constructorul nu putea sã meargã pânã
în Munþii Orãºtiei, sã aducã 20 de blo-
curi de piatrã fasonatã câteva zeci de
kilometri. Le-au luat de aici, din apro-
piere. Dar nimeni nu a putut sã spunã
cu precizie de unde au fost aduse. Se
bãnuia cã pe Sânpetru ar fi acea fortifi-
caþie care ar fi avut în componenþã
aceste blocuri. ªi multã lume bãnuia cã
actualul val elipsoidal de pe deal ar fi
fost fortificaþia dacicã. S-a dovedit,
însã, prin sãpãtura noastrã, cã acel val
aparþine unei fortificaþii de secolul IX
dupã Christos, când populaþii în miº-
care, vechii maghiari, au fãcut aici o
fortificaþie din val ºi palisadã iar în in-
terior, construcþii de lemn care au fost
dovedite prin descoperirea de cuie ºi
scoabe folosite la construcþii precum
ºi diferite sãgeþi ºi arme specifice ma-
ghiarilor vechi. Dar, când au amenajat
cetatea, aceºtia au miºcat structuri mai
vechi. Ce au miºcat ei, de fapt? O so-
cietate dacicã descoperitã anul trecut
în urma sãpãturilor ocazionate de am-
plasarea antenelor GSM pe Dealul Sân-
petru. Atunci s-a descoperit o porþiune
din zidul sec, de piatrã, a fortificaþiei
dacice. Deocamdatã nu putem anunþa
foarte multe lucruri certe legate de acest
lucru, dar pare o fortificaþie caracte-
risticã perioadei secolelor II-I înainte
de Cristos. Pentru moment, nu avem
faza clasicã, aceea cu blocuri fasona-
te, cu �murus dacicus� ci este un sis-
tem puþin mai vechi, când dacii îºi fã-

Dealul Sânpetru posibil Kogaion al unei
importante comunitãþi dacice

Locul de depunere ritualicã a prinþului cu sica de oþel
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ceau în unele locuri aºezãri fortificate cu val ºi cu miez de piatrã.
Deci, iatã, am vorbit de cea de-a doua fortificaþie, cea dacicã.
Cea de-a treia fortificaþie este de secol IX, iar cea de-a patra, este
cea construitã în etape succesive ºi în care ne aflãm acum. Iatã
un loc foarte important pentru ceva. Noi, când definim orice
culturã umanã, trebuie sã ne referim la mai multe elemente între
care: aºezarea, oraºul, satul, locuirea în sine. Apoi, vin sistemele
de apãrare care reflectã, de fapt, un avans politic, fiindcã, dacã
eºti avansat politic, îþi aperi structura într-un anume mod. ªi al
treilea lucru este spaþiul sacru. Ei bine, spaþiul sacru este mai
greu de gãsit. De ce? Chiar dacã la cãpãtâi se aºeza un simbol,
acesta dispare de-a lungul timpului, o datã cu dispariþia sa dispã-
rând ºi locul sacru în sine fiind greu de identificat, de pildã, cimi-
tirul. Mai ales cã locurile sacre sunt, de obicei, ºi secrete. Toate
aceste elemente de fortificare sunt legate cu spaþii sacre indepen-

dente. De pildã, pentru vremea Culturii Basarabi, avem douã spaþii sacre delimitate aici. Unul este pe ºaua de legãturã
de la Negoiþa cãtre Dealul Sânpetru, unde existã depuneri de oameni descãrnaþi, adicã la care oasele nu sunt aºezate
în conexiune anatomicã, depuºi împreunã cu vase întregi ºi alte lucruri alãturi. Acesta este un procedeu pe care îl
înþelegem mai puþin ºi, pentru moment, doar îl descriem fãrã a ºti de ce fãceau ei asta. ªi un alt spaþiu aici, jos, în
spatele valului cetãþii lor din vremea Culturii Basarabi, cu puþuri unde au fost înhumaþi în picioare, arºi ritualic doar
pe piept, cu depuneri de vase ºi uneori chiar cu cai sau câini întregi. Este acesta un obicei cunoscut acestei culturi
care se întinde pe un spaþiu foarte larg, atât pe aproape întreg teritoriul României, dar ºi cãtre Bulgaria, Serbia ºi mai
departe.

Pentru cetatea dacicã, ce este legatã de aºezarea dacicã, s-a descoperit acum câþiva ani un loc pe care, din cauza
ritualului inedit, ne ferim sã-i spunem cimitir. Îi spunem loc sacru, pentru cã sunt 70 de depuneri cu peste 100 de
înhumaþi ºi incineraþi. Este o întreagã mixturã aici. Acest spaþiu dureazã cam 250 de ani. Este un lucru formidabil.
Aici se reflectã cam tot ce ºtiam noi despre daci în rit ºi ritual. Pânã acum le ºtiam disparat din diferite locuri, dar
acum le privim ca o carte. Toate lucrurile le gãsim aici la un loc.

PRINÞUL DAC
ªi acum, dupã aceastã introducere, ajungem, de fapt, la scopul principal al acestei conferinþe de presã. Anunþam

zilele trecute cã s-a descoperit aici, în acest spaþiu sacru dacic, un obiectiv mai rar întâlnit. În ultima zi de sãpãturi
din anul acesta, am descoperit � împreunã cu asistenþii mei � un complex arheologic, un mormânt, datat deocamdatã
în jurul anului 125 înainte de Cristos. Este vorba de mormântul unui luptãtor nobil, specific societãþii antice. Un
luptãtor care luptã cu scutul ºi lancea. Se crea acea falangã, acea unitate de luptã pedestrã, iar cãlare se renunþa la
scut rãmânând de bazã lancea. Acest luptãtor l-am gãsit incinerat într-o urnã de ceramicã. Acest vas era depus peste
centiromul decedatului din care nu s-a mai pãstrat pielea, ci doar paftaua. De acest centirom, dupã cum se prezenta,
era agãþatã o sicã în teacã, un lucru extrem de rar, poate chiar unic. Sica este un simbol relativ comun, ca un cuþit
de luptã ºi de sacrificiu. Dupã cum ºtim, sica era folositã ºi la descãpãþânare. A se vedea gestul sinuciderii lui
Decebal, reprodus pe columna lui Traian, care foloseºte o armã identicã cu cea descoperitã. Centiromul era depus
peste lancea de luptã a celui incinerat. L-am numit pe respectivul un nobil, un luptãtor, un prinþ dac. Era foarte tânãr
acest prinþ. Cu toate cã nu avem încã analiza antropologicã, cercetând resturile de calotã, am constatat cã ele sunt
subþiri ºi putem spune cã el nu a ajuns
la maturitatea de 30�40 de ani. El fã-
cea parte din acea categorie de tineri
zurbagii, ca toþi tinerii care, la sfârºitul
secolului II ºi pânã la Burebista, dar ºi
dupã aceastã perioadã, se înhãitau ºi
plecau la pradã spre sud. Acolo, ba
dãdeau de romani, ba dãdeau de greci,
se aliau conform izvoarelor istorice cu
alþi tineri nobili sau prinþi celþi ºi îm-
preunã fãceau astfel de expediþii rãz-

Începuturile sãpãturilor la Hunedoara
cu dr. Cristian Roman

Artefactele  gãsite în locul de depunere sacrã
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boinice. Tocmai de aceea mulþi se în-
torc acasã cu piese celtice. ªtim cã,
dupã 180, celþii pãrãsesc Transilvania,
însã rãmân la sudul Dunãrii unde se
nasc scordiºcii, o populaþie extrem de
elaboratã cu care, probabil, fãceau
schimburi de produse. În cazul de faþã,
paftaua gãsitã se poate spune cã este
celticã, dar sica, în mod cert, este da-

cicã, sau vârful de lance care este de o schemã comunã în antichitate. Nu se putea face un vârf de lance în afara
tiparelor existente în acel moment.

Acest lucru demonstreazã totodatã ºi existenþa la acea vreme a unei societãþi multiculturale. Noi, astãzi, vrem sã
creem sau, mai bine zis, sã recreem o Europã multiculturalã, dar uitãm cã ºi în antichitate exista un multiculturalism
flagrant. Nu putem sã separãm total dacii de celþi, de greci sau de alte culturi. Sunt tot felul de amalgamuri culturale
în antichitate. Nu uitaþi cã noi nu gãsim în sãpãturi etnii, nu gãsim buletine de identitate, noi gãsim artefacte ºi sigur
cã nu gãsim nici titluri de nobleþe. Dar dacã aþi vedea calitatea materialelor gãsite, o calitate excepþionalã, balanþa s-ar
înclina cãtre un titlu nobiliar, un titlu cu rang corespunzãtor. În urma analizelor, a reieºit cã aceste piese de fier sunt,
de fapt, din oþel brunat. Eu aºa ceva nu am mai vãzut pânã acum, aºa o calitate excepþionalã pentru acea perioadã cu
2.200 de ani în urmã. Efectiv, aceste piese strãluceau când au fost scoase din pãmânt. Sigur cã acela nu era un
luptãtor de rând care putea sã-ºi cumpere o armã atât de bine lucratã într-o tehnologie asemãnãtoare tehnologiei
sãbiilor de samurai sau a sãbiilor de Toledo care, prin bateri succesive, transformã fierul în oþel. Personal, am vãzut
o mulþime de arme, dar de o asemenea calitate nu am mai întâlnit. De aceea am folosit termenul de prinþ. Este o
alegorie, un joc de cuvinte, dar nobleþea reiese din valoare artefactelor. Mai mult, lângã acest aºa-zis prinþ, am
descoperit anul trecut un altul, care fusese incinerat în cãmaºa de zale; din nou, un lucru extrem de rar întâlnit în
lumea dacicã.

În concluzie, în vremea dacicã, aici, în acest triunghi cu douã râuri ºi Dealul Sânpetru, a existat unul din cele mai
închegate sisteme de locuire geto-dacice începând cu secolul II înainte de Christos, în mod cert, dar începând din
vremea Culturii Basarabi, prin secolele VII-VI, rar se pot demonstra astfel de lucruri începând din aceastã perioadã.
Este ceea ce viseazã istoricii români: de a descoperi o civilizaþie care se naºte cu 3-4 sute de ani înaintea civilizaþiei
dacice clasice. În cazul de faþã, având la un loc cetatea, aºezarea civilã ºi locul sacru, avem � de fapt � ceea ce în
lumea istoricã reprezintã idealul.

TRISTEÞILE MUNÞILOR ORÃªTIEI
ªi, ca sã închei cu o provocare, ar trebui sã vã spun cã sunt sigur cã toate cetãþile dacice din Munþii Orãºtiei

respectã acest ritual de înfiinþare cu cele trei elemente, doar cã, din cauze � sã zicem � de politicã culturalã, toatã
lumea s-a învârtit în jurul pietrelor din ziduri ºi a uitat cã o civilizaþie mai are ºi suflete ºi oameni folosesc spaþiul,
habitatul, într-un anumit mod specific. Îmi pare rãu, eu sunt produsul lui Hadrian Daicoviciu ºi din nefericire am luat
ultima diplomã semnatã de el înainte de a muri, dar de la Teodorescu la Constantin Daicoviciu, apoi la Hadrian
Daicoviciu sau Ioan Glodariu ºi toþi care s-au mai perindat pe acolo s-au prea cantonat de ziduri, le-au dat o prea

mare importanþã, în defavoarea habitatului. ªi eu sunt sigur cã pe coamele
care par a fi nelocuite, dacã s-ar cãuta pe ele, ar da rezultate surprinzãtoare.
Iatã dovada cã aceste coame pot oferi surprize: chiar brãþãrile de aur care au
fost descoperite într-un loc care face legãtura dintre terase ºi cetate, loc în
care nu s-a cercetat ºi nu se ºtie câte alte lucruri ar mai putea fi ascunse acolo.
Dar acesta este un anume mod ciudat de a cãuta. Nici aici, la Hunedoara,
nimeni nu ar fi spus cã pe aceastã coamã s-ar putea gãsi ceva, dar iatã cã am
scos peste trei sute de piese, unele din metal preþios, toate de o calitate deose-
bitã. Acestea aratã o civilizaþie fantasticã ºi noi am avut ºansa sã o sãpãm
sistematic ºi fãrã a porni de la pãreri preconcepute. Eu sper ca în zece, cinci-
sprezece ani de cãutãri, sã reuºim sã definim acest sistem de locuire începând,
desigur, din vremurile îndepãrtate pânã în epoca medievalã. ªi probabil cã ele
vor fi odatã, în viitorul nu prea îndepãrtat, publicate.

te.

O sica din oþel brunat copiatã parcã de pe columnã

Urna funerarã de ceramicã
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Dedicat reginei massagete Tomiris, congresul ºi-a
atins intens þelul de a mai da încã o datã la o parte praful
de pe istoria ascunsã a românilor. Regina Tomiris a ieºit
la ivealã mai strãlucitoare ºi mai triumfãtoare ca niciodatã
datoritã acestui congres organizat impecabil graþie
domnului George Constantin Pãunescu cãruia i se cuvin
multe ºi calde mulþumiri pentru susþinerea consecventã
ºi generoasã a miºcãrii de dacologie.

160 de lucrãri trimise, 98 selectate ºi prezentate atât
în plen, cât ºi pe secþiuni, peste 300 de participanþi care,
într-un adevãrat maraton, în cele douã zile, au asistat la
prezentãri dintre cele mai interesante.

Dacia MagazinDacia MagazinDacia MagazinDacia MagazinDacia Magazin

AL VIII-LEA CONGRES INTERNAÞIONAL DE DACOLOGIE
– TOMIRIS 2007 –

ÎN CUVINTE, CIFRE ªI IMAGINI

Doctorul Napoleon Sãvescu ºi ultima sa cucerire, Regina Tomyris

Conferinþa de presã de la Hotel Lido,
moment de debut al congresului

Dr. Viorica Enãchiuc, exigent membru
al consiliului ºtiinþific al congresului
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De la New York, prof. Doina Mureºan  vine sã vorbeascã
românilor de dincolo de ocean despre uitata Tomiris

Prof. dr. Nicolae Þicleanu vorbind fascinant despre
simbolurile sacre ale Daciei

Dr. G.D. Iscru, împãtimit dascãl ºi istoric ce îºi trãieºte
a doua tinereþe în slujba congreselor de dacologie

Dr. Mihai Popescu,  perseverent scormonitor ºi prob
descoperitor al istoriei noastre trecute ºi ascunse
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În prezidiul congresului, într-o
continuã comunicare, cele douã

stânci ale Daciei Revival.
dr. Napoleon Sãvescu ºi

prof. Timotei Ursu

De 8 ani de zile, generalii Mircea Chelaru ºi
Niculae Spiroiu  formeazã acel Stat Major de

nãdejde al  Daciei Revival.
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Burebista, Tomiris ºi Vladimir Brilinsky
vorbind despre brãþãrile de aur ale dacilor.

O salã elegantã pe mãsura unui congres de excepþie.
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