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EDITORIAL

de Vladimir BRILINSKY

A mai trecut un an,
din nou Stan, din nou Traian

Aºa cum ne-am obiºnuit, în fiecare an prin luna lui Rãpciune, acelaºi Stan � fan de-al lui Traian � vine din
Austria pânã la Deva, grãbit, ca de fiecare datã, sã-ºi sãrbãtoreascã pãrintele ºi sãditorul propriului sãu
neam. Pune pe jar autoritãþile (doar cele care nu au altã treabã decât sã se uite în gura lui) ºi se chinuie cu

o aniversare sau comemorare, dupã caz, prilejuitã de ziua de naºtere a celui care a nãvãlit în Dacia acum vreo 2000
de ani. Acelaºi scenariu se repetã an de an, cu aceiaºi actori, cu aceleaºi discursuri reeºapate, dar cu tot mai puþini
privitori ºi cu aceiaºi bani publici cheltuiþi în vânt pentru a omagia cotropitorul unei naþiuni. De fapt, aceastã manifestare
care, an de an, se înfundã singurã tot mai mult în penibil ºi în ridicol, va muri de moarte naturalã cât de curând.
Oamenii s-au sãturat sã asculte minciuni ºi prostii debitate cu o patriotardã retoricã asemãnãtoare odelor închinate
odinioarã fostului dictator. La serbarea din anul acesta fu mare sãrãcie de public ºi de coroane... aºiºderea. Cei de la
microfon, plus oamenii de ordine ºi cu acelaºi prestigios cor care o datã pe an este obligat sã cânte pentru nimeni, toþi
la un loc erau cam de douã-trei ori mai numeroºi decât cei care îi priveau. Dacã socotim însã umilitoarea ipostazã a
unor elevi aduºi cu forþa pentru a îngroºa numãrul spectatorilor, atunci rãmânem la un numãr de spectatori mai mic
decât cel al degetelor unui om. Anii trecuþi nu era loc de coroane în jurul soclului împãratului. Anul acesta, doar una
singurã a fost depusã cu evlavie ºi spãºenie la picioarele celui care considera creºtinismul un fapt mai grav decât o
crimã. Ar fi deplasat sã facem acum o comparaþie cu numãrul record de participanþi ºi cu ecourile pozitive ale
Congresului de Dacologie din acest an, pentru simplul motiv cã acestea nu se pot compara cu penibilul act de la
Deva. Observãm însã o maturitate a celor care nu mai bagã în seamã elucubraþiile rostite de la picioarele cotropitorului
Traian ºi nu-ºi mai pierd timpul la manifestãri de doi bani. Cei mai mulþi au înþeles cã împãratul Traian este un
personaj important al istoriei antice, demn de a fi menþionat în cãrþile de istorie, cã personalitatea sa puternicã ºi-a
lãsat amprenta asupra a ceea ce a însemnat cucerirea ultimului teritoriu de cãtre Imperiu Roman, cã existenþa ºi
activitatea sa militarã nu pot fi neglijate ºi nici minimalizate. Dar cei mulþi au înþeles deopotrivã cã Traian nu este
pãrintele ºi sãditorul neamului românesc � cum silit de împrejurãri ºi aberant declama Samuil Micu � nu este civilizatorul,

ci doar cotropitorul pe care dorinþa
de a umple visteriile Romei l-a
îndemnat la jaf ºi cotropire, la
distrugere ºi umilinþã a poporului
dac, înaintaºul legitim al românilor.
Cei mulþi au înþeles cã nu putem
fi singura naþie din lume
însãmânþatã ºi transformatã în
doar 165 de ani de ocupaþie
parþialã. Doar perseverentul Stan
Corneliu stãruie, într-o lume
imaginarã pe care singur ºi-a
creat-o, la a-i ridca osanale
împãratului cotropitor. Doar el îi
certa pe devenii care nu s-au
ostenit sã vinã sã-i asculte bãtutul
câmpilor. Doar el îºi face iluzii
deºarte despre posteritatea care-i
va duce mai departe visurile
ºchioape. Doar el ºi numai el, Stan
cel Tot Mai Singur.Un cor, un cotropitor ºi o piaþã goalã
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Civilizaþii antice
ale Europei temperate

Dr. Iosif Vasile FERENCZ

Argument

CELÞII (XIII)

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 numerele anterioare am urmãrit aventurile unora dintre contingentele de celþi, care au participat la confruntãrile
Marii Expediþii. Urmãrile ei s-au manifestat pe multiple planuri. S-au cristalizat 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 aceeaºi, 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.

Aºa cum anunþam în numãrul anterior, în paginile care vor urma ne
vom întoarce în Bazinul Tisei superioare ºi în Transilvania, cu intenþia
de a contura principalele aspecte ale vieþii celþilor în a doua jumãtate a
secolului al III-lea ºi la începutul veacului al II-lea.

Reîntoarcerea
Aºa cum ne putem închipui, viaþa a continuat firesc în bazinul car-

patic dupã plecarea rãzboinicilor ºi în timpul desfãºurãrii Marii Expedi-
þii. Însã atât la plecare, cât ºi la sosire, mari mase de oameni s-au pus în
miºcare ºi au provocat modificãri demografice pe spaþii largi. Am avut
prilejul în episoadele anterioare ale periplului nostru sã arãtãm cã odatã
cu reîntoarcerea luptãtorilor iau naºtere noi aºezãri, în ariile în care
fiinþau deja altele mai vechi. Totodatã, în unele zone iau naºtere chiar
noi popoare. ªi exemplul scodiºtilor, care ºi-au luat numele de la un
munte este poate cel mai sugestiv.

Dar cine sunt membrii acestor comunitãþi?
O suitã de studii istorice au vizat stabilirea ponderii rãzboinicilor

specializaþi în cadrul unor comunitãþi din regiunile de origine. În acest
fel, Josef Bujna, analizând necropolele La Tène din bazinul carpatic, a
observat cã cca. 18 % dintre complexele funerare au aparþinut unor
rãzboinici. Dar dacã este analizatã mai amãnunþit, pe micro-zone, mor-
mintele databile dupã expediþia din Balcani, rezultatele sunt uneori sur-
prinzãtoare. Pentru a înþelege mai bine aceste aspecte, vã propun sã ne

Fig. 1. Coiful ºefului celt de la Ciumeºti,
dupã A. Rustoiu, A journey to Mediterra-

nean. Peregrinations of a Celtic Warrior from
Transylvania, în SUBB, Historia, 51, 1, 2006.
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concentrãm atenþia asupra unei comunitãþi celtice din nord-vestul României de azi. ªi cred cã descoperirile de la
Ciumeºti, judeþul Satu Mare sunt reprezentative pentru a ilustra cele ce ne-am propus sã dezvãluim.

Comunitatea celticã de la Ciumeºti
În aria satului a fost înregistratã o situaþie extrem de fericitã în comparaþie cu descoperirile contemporane. În

acest loc a fost cercetatã aºezarea cât ºi necropola care îi corespunde.

Comunitatea viilor
Viaþa de zi cu zi, cu bucurii ºi necazuri este strâns legatã de locul în care trãiesc oamenii. La Ciumeºti, în urma

cercetãrilor, s-a putut constata cã aºezarea aparþinea unei comunitãþi rurale puþin numeroase. Au fost descoperite 8
bordeie care mai dgrabã erau rãsfirate pe o suprafaþã întinsã, decât adunate într-un spaþiu restrâns. Vlad Zirra, care
a condus cercetãrile a observat cã bordeiele par sã fi fost grupate câte 3 sau 4. Ca o regulã, câte unul din fiecare
grup era mai spaþios ºi avea uneori 2 încãperi.

Acest mod de organizare ar putea indica o concentrare a membrilor comunitãþii de la Ciumeºti în funcþie de
nucleele familiale. Inventarul aºezãrii este compus în special din vase ceramice lucrate la roatã, formele identificate
fiind caracteristice celþilor. Alãturi de acestea se aflã însã ºi tipuri locale realizate cu mâna (borcane, strãchini etc.),
fapt care indicã, încã o datã, convieþuirea celþilor cu indigenii, trãsãturã specificã orizontului La Tène din bazinul
carpatic.

Comunitatea morþilor
Mormintele luptãtorilor se evidenþiazã în masa celorlalte prin prezenþa armelor. Panoplia caracteristicã celþilor era

formatã din spadã, lance sau suliþã ºi scut. În cazul unor personalitãþi de rang înalt, aceste piese pot fi completate
printr-un coif ºi eventual, o cãmaºã de zale. Ca o dovadã a prestigiului deosebit de care se bucura ºeful de la
Ciumeºti, acesta era dotat ºi cu o pereche de cnemide.

În necropola de la Ciumeºti au fost dezvelite 33 de morminte, incluzând în aceastã cifrã ºi celebrul mormânt al
ºefului celt. Dintre acestea, numai trei au aparþinut
unor rãzboinici ºi aveau arme în inventar, ceea ce
indicã faptul cã procentul rãzboinicilor în cadrul co-
munitãþii respective este de cca. 9 %. O cifrã apro-
piatã a fost sesizatã ºi în necropola de la Piºcolt, ceea
ce înseamnã cã acest calcul reflectã o situaþie apro-
piatã de realitate. Aceastã observaþie este completatã
ºi de situaþia constatatã în alte necropole. Astfel, la
Apahida cca. 15 % dintre morminte au aparþinut rãz-
boinicilor, dar având în vedere faptul cã numeroase
complexe funerare au fost distruse, procentul mor-
mintelor cu arme ar putea sã fie apropiat de cel de la
Ciumeºti ºi Piºcolt.

Structura unor comunitãþi
Sintetizând informaþiile prezentate, putem conchide

cã cifrele menþionate indicã existenþa unor comuni-
tãþi rurale, cu o populaþie puþin numeroasã ºi cu o
elitã rãzboinicã redusã numeric. Pe aceste coordona-
te trebuie înþeleasã o comunitate celticã din bazinul
carpatic, din secolul al II-lea î. Chr. din cadrul cãrora
au fost recrutaþi mercenari, pentru aºi desfãºura ac-
tivitatea în lumea elenisticã.

Aceastã structurã este însã radical diferitã în ca-
drul unor comunitãþi a cãror aºezare în bazinul car-
patic este legatã cu probabilitate foarte mare de retra-
gerea grupurilor celtice, dupã eºecul de la Delphi.
Astfel, în necropola de la Belgrad-Karaburma, pro-
centul rãzboinicilor înmormântaþi în al doilea sfert al
sec. Al III-lea î.Chr. este de cca. 70 %, iar al celor

Fig. 2. Garniturã de arme ,,standard� în secolul al al III-lea
î. Chr., dintr-un mormânt de la Batina (Yugoslavia) pãstrat la

Vienna, Naturhistotisches Museum, dupã M. Szabó, Mercenary
Activity, în vol. The Celts, New York Milano 1991.
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din deceniile urmãtoare de cca. 35 %. Dupã cum se poate
remarca, ponderea mormintelor de luptãtori este foarte ridi-
catã, fapt ce ilustreazã caracterul rãzboinic al comunitãþii
respective. În cadrul necropolei de la Remetea Mare, din
Banat, aparþinând unui grup celtic stabilit acolo tot în urma
�Marii expediþii� conþine 35 % morminte cu arme. Un alt
exemplu este cel al necropolei de la I�kovèe, în sud-estul
Slovaciei, unde s-a constatat existenþa a cca. 40 % mor-
minte de rãzboinici.

Toate acestea ilustreazã existenþa în bazinul carpatic a
cel puþin douã tipuri de comunitãþi: grupuri rurale cu o elitã
rãzboinicã restrânsã numeric ºi altele în care procentul lup-
tãtorilor este ridicat.

Din nou despre ºeful de la Ciumeºti
Mulþi dintre rãzboinicii care au participat la Marea ºi din-

tre membrii familiilor care i-au însoþit, au pierit. Însã alþii au
fost mai norocoºi. Se ºtie cã celþii aflaþi sub comanda lui
Leonnorios ºi Lutarios ºi-au gãsit o nouã patrie întemeind
aºezãri pe platoul anatolian. Alþi mercenari implicaþi în con-
flictele frecvente survenite între suveranii epocii elenistice
au reuºit sã se întoarcã acasã. Aºa a fost ºi cazul ºefului de
la Ciumeºti, care a fost înmormântat în necropola comuni-
tãþii din care fãcea parte. Asupra prestigiului de care s-a
bucurat în timpul vieþii, inventarul funerar al mormântului sãu ,,vorbeºte� cu tãrie. Cãmaºa de zale, cnemidele ºi mai
ales coiful împodobit cu o pasãre de pradã sunt piesele care indicã rangul înalt al rãzboinicului.

Alte urmãri ale invaziei balcanice
O întrebare care fireascã este în ce mãsurã peregrinãrile merce-

narilor celþi în aria est-mediteraneeanã au influenþat aspectul general
al culturii ºi civilizaþiei din zonele de origine. ªi ca rãspuns, se consi-
derã cã adoptarea monedei de cãtre celþi a fost influenþatã de obiºnui-
rea mercenarilor cu utilizarea ei ºi cã pãtrunderea unor produse sudi-
ce în Europa temperatã a fost mijlocitã de miºcãrile acestor grupuri
de rãzboinici.

Ca urmare, �Cãlãtoriile� în aria mediteraneeanã nu au influenþat
modul de viaþã obiºnuit al celþilor din bazinul carpatic, aºa cum s-a
întâmplat cu cei stabiliþi în nordul Italiei sau în Thracia. Dupã cum se
poate observa în urma prezentãrii aspectului aºezãrii de la Ciumeºti,
modul de viaþã tradiþional al celþilor din aceastã comunitate nu a cu-
noscut nici un fel de transformãri în ciuda faptului cã unii dintre
rãzboinici ºi liderul lor au fost prezenþi ca mercenari în aria elenisticã
est-mediteraneeanã.

Viaþa comunitãþilor din bazinul carpatic s-a derulat în acelaºi fel
pe parcursul secolului al III-lea î. Chr. ºi la începutul veacului urmã-
tor. Mercenarii aveau cãutare pentru a îngroºa rândurile oºtilor regi-
lor eleni iar faptele lor de arme erau ascultate cu mare interes de cei
rãmaºi acasã.

Modul de viaþã se va schimba semnificativ în cea de a doua parte
a secolului al II-lea î. Chr. în întregul areal locuit de celþi. Însã despre
aceasta vom vobi într-un numãr viitor.

Fig. 4. Reconstituire pedestrã a imaginii ºefului celt de la Ciumeºti,
desen de Radu Oltean, dupã site-ul www.celtii.htm.

Fig 3. Reconstituire ecvestrã a imaginii sefului celt de
la Ciumeºti, desen de Radu Oltean, dupã site-ul

www.celtii.htm.
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Blestemul pãsãrii Phoenix
(Tezaurul de la Pietroasa)

Dr. Napoleon SÃVESCU

Undeva, departe, în inima Europei Centrale, tocmai prin þinuturile unde legendele spun cã �Baba Dochia�
(Mama Mare, Cybele ori Doamna Neaga, cum îi mai zic localnicii) obiºnuia a cãlãri pe un leu feroce,
avându-l la dreapta ei pe falnicul Caloian (Attis, fiul lui Calaus), exact în zona unde Arcul Carpatic tinde

a se recurba cãtre miazãnoapte, se înalþã, mândru ºi enigmatic, Muntele Istriþa (din judeþul Buzãu), în timp ce pe un
mic platou aflat la poalele sale, un ochi atent va descoperi comuna Pietroasele. Din vremuri strãvechi aceastã poziþie
a Muntelui Istriþa, prezentând evident avantaj strategic, avea sã fie folositã drept punct de observaþie de cãtre
întreaga populaþie carpato-dunãreanã (fie ea vedicã, pelasgicã, tracicã sau dacicã, în speþã înaintaºii aceleiaºi naþiuni,
ai poporului botezat �român� în �modernitate�).

Reputatul istoric ºi cercetãtor în sfera timpurie a devenirii neamului nostru, profesorul Nicolae Densuºianu,
documenteazã, printre altele, cã prin anul 1847 încã se mai putea zãri pe cel mai înalt ºi semeþ pisc al amintitului
masiv muntos un soi de val circular având diametrul de 6,32 metri ºi care purta straniul nume �ªura de Aur�.
Totodatã, o altã stâncã aflatã pe acelaºi munte prezintã simbolica formã a unui armãsar, fãcându-i pe localnici sã
denumeascã locul �Piscul Calului Alb�. Fie sculptatã de mâini omeneºti ori rezultat al eroziunilor naturale, stânca
respectivã este consideratã de profesorul Densuºianu drept un monument votiv consacrat vechii. Divinitãþi supreme
Solare Uraniene. În fapt, cercetând mitologia anticã daco-româneascã, este vorba aici despre o nouã dovadã a
cultului zeului solar trac, Gebeleizis, sau poate al vreunei ºi mai vechi divinitãþi vedice. În plus, alte douã stânci
prezente pe Muntele Istriþa, înfruntând veacurile, poartã denumirea de �Piatra ªoimului� ºi nu departe de acestea se
înalþã, semeþ, piscul botezat �Cuibul Corbului�, din care þâºneºte apa limpede precum cleºtarul a unui izvor zis
�Fântâna Vulturului�. Apele sale se adunã într-o imediatã apropiere formând, la rândul lor, �Lacul Vulturului�.

Dupã cum se vede, niciunul din reperele acestor locuri �bântuite� de legendã nu poartã vreo banalã denumire de...
gãinã, pui sau cloºcã (deºi îndepãrtatul Maramureº, din nordul Transilvaniei, se mândreºte cu al sãu Munte Gãina,
locul unde se desfãºoarã, anual,�Sâmbra Oilor�, populara sãrbãtoare a ciobanilor din regiune). ªi totuºi, aici, în anul

de graþie 1837, doi þãrani din comuna
Pietroasele, � Ion Lemnaru ºi socrul
acestuia, Stan Avram � aveau sã facã o
descoperire senzaþionalã ºi totodatã de
un interes arheologic primordial.
Lucrând pe coastele amintitului Munte
Istriþa, spre a extrage pietrele necesare
construcþiei unui pod, aceºtia
descoperã, sub un bolovan aflat la micã
adâncime, o impresionantã colecþie de
podoabe din aur, însumând nu mai puþin
de 22 de obiecte, vase ºi ornamente.
Firi simple, �pragmatice�, þãranii s-au
grãbit sã ascundã însã tezaurul ivit la
luminã din negurile istoriei noastre,
pentru a plãnui ulterioara ºi pripita sa
comercializare, pe un preþ �de nimic�,
unui albanez numit Anastase Verussi.
Negustorul respectiv se va dovedi ºi mai
�inventiv� decât descoperitorii comorii,
apucându-se sã spargã cu dalta ºi
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ciocanul o mare parte din nepreþuitele obiecte, sperând întru evitarea hoþeascã, în acest fel, a intrãrii tezaurului sub
jurisdicþia legilor specifice ale þãrii. ªi a trebuit sã mai treacã, astfel, un an întreg pânã când, în 1838, guvernul Þãrii
Româneºti sã capete ceva informaþii despre existenþa acestei comori (la propriu ºi la figurat) ºi sã încerce a salva
ceea ce mai putea fi salvat. Ca urmare, pe la sfârºitul anului 1842 sunt depuse la Muzeul Naþional din Bucureºti un
numãr de 12 piese aparþinând tezaurului de la Pietroasa, urmând a fi ulterior cunoscute sub numele impropriu de
Cloºca cu puii de aur.

În realitate, antichitatea nu a produs nicio valoare artisticã (statuie, tablou, bijuterie etc.) care sã nu reprezinte, în
acelaºi timp, ºi un simbol metafizic, iar dacã unele voci autorizate considerã azi cã pãsãrile de aur ar reprezenta, în
fapt, simboluri ale vechilor divinitãþi tracice ori geto-dacice (cãrora li se mai spunea ºi �Bukolion� sau �Vukalan�),
poate cã nu se înºealã defel. Comoara despre care vorbim a fost gãsitã în vecinãtatea acelui ansamblu natural ce
include �Piatra ªoimului�, �Cuibul Corbului�, �Fântâna� ºi �Lacul Vulturului�. Se naºte întrebarea: de unde, oare, se
va fi nãscut ideea denumirii de �Cloºcã�?! Aplecându-ne asupra strãvechilor legende ºi tradiþii, vom constata cã
suprema ºi totodatã cea mai nobilã ºi fenomenalã zburãtoare menþionatã în cadrul acestora a fost aºa-numita �Pasãre
Phoenix�. Conform teologiei antice, aceasta ar fi fost un unicat pe întregul mapamond (cu alte cuvinte singura
�Semper Avis�). Ea reprezenta o zeitate solarã consacratã astrului zilei care trãia perpetuu în cicluri vitale estimate,
dupã unii, la 700 de ani, iar dupã alþii la �doar� 509. Periodic, la apropierea sfârºitului unui ciclu al lungii sale vieþi,
aceasta îºi construia un fel de cuib din ramuri alese ºi plante frumos mirositoare, în care îºi încheia astfel existenþa.
Ulterior, �cuibul� se metamorfoza într-un ou, simbol al Genezei primordiale, conþinând cenuºa Pãsãrii Phoenix, din
care aceasta avea a renaºte de-a pururi.

Dar sã comparãm acum descrierile �Pãsãrii� în viziunea anticilor cu aspectul aºa-numitei �Cloºti� din Tezaurul de
la Pietroasa. Vom începe cu rândurile pe care i le-a dedicat celebrul istoric grec Herodot: �Este o pasãre cu unele
pene de culoare aurie ºi altele roºii, iar dupã formã ºi mãrime asemãnãtoare cu acvila. Ea pleacã din Arabia, transportând
în gheare un ou din smirnã, pentru a se duce în Templul Soarelui ºi a renaºte�. Dupã Pliniu cel Bãtrân, �...cea mai
nobilã pasãre o reprezintã Phoenixul originar din Arabia, având mãrimea unei acvile ºi gâtul ca aurul, parte a corpului
roºie iar coada albastrã, însã ºi aceasta întreþesutã cu pene roºii. Phoenixul îºi transportã cuibul din Arabia pânã în
apropiere de Panchea, în oraºul Soarelui�. ªi, conform cercetãrilor geografului Mela, �Panchea� se afla tocmai în
apropierea Munþilor Ceraunici, adicã Munþii Cernei de astãzi.

Marele poet roman exilat Ovidiu considera cã Phoenixul ar fi vieþuit pe o colinã aparþinând celor mai frumoase
meleaguri ale Elizeului, de fapt una ºi aceeaºi regiune geograficã a timpurilor preistorice cu Valea Jaleºului din
România modernã, care începe din sus de Arcani. Ar rezulta, aºadar, cã cea mai faimoasã înaripatã a religiei pre-
creºtine poate fi localizatã concret într-o legendarã regiune a emisferei nordice, aflatã sub orizontul cel pur ºi senin
al Istrului (fluviu numit ulterior �Dunãre�), din apropierea sus-numiþilor Munþi Ceraunici.

Iatã, prin comparaþie, cum se prezintã �Cloºca� noastrã de la Pietroasa: fibula reprezintã imaginea unei pãsãri
sacre, cam de mãrimea unui ºoim; întreaga suprafaþã a acestei zburãtoare, modelatã în aur masiv, fusese iniþial
decoratã cu felurite pietre preþioase ori semipreþioase roºii, verzi, albastre ºi galbene. Deasupra, în creºtet, �Cloºca�
prezenta un imens granat roºu, tot din pietre roºii fiindu-i ºi ochii, în timp ce coada i se termina în nenumãrate
lãnþiºoare suspendate, din aurul cel mai fin.

Scriitorul român Alexandru Odobescu, cel care avea a-ºi însuma anii dedicaþi studierii pasionate a respectivului
tezaur într-o monumentalã lucrare publicatã la Paris, Le Tresor de Petrosa, �uita� însã a o mai numi �Cloºca� pentru
a se referi, în schimb, la �gâtul Vulturului�, care îi apãrea încadrat cu granate având forma unor inimioare cu vârful
în jos. (în fotografii, eu le-am vãzut totuºi cu vârful în sus!). ªi tot el, Odobescu, vorbeºte în detaliu despre �ciocul
ºi ceafa Vulturului�, de asemenea ornate cu granate de o mãrime apreciabilã. ªi, întrucât la strãvechiul popor
carpato-dunãrean, cu deosebire în cadrul cultului religios, toate îºi aveau formele ºi canoanele lor tipice, se poate
sintetiza, afirmând în consecinþã, cã avem de-a face cu figura celebrei Pãsãri, cãreia un artist anonim îi va fi dat
�viaþã� dupã un model strict tradiþional! De altfel, atunci când, în anul 1885, profesorul N. Densuºianu lucra la a sa
�Dacie Preistoricã�, el nu uita sã menþioneze Octoihul Slavonesc, tipãrit la 1575, în care Pasãrea Phoenix este
descrisã printr-un detaliu suplimentar, acela cã þine în cioc o cruce încârligatã de forma vechii zvastici pelasgice, un
foarte vechi simbol al Soarelui �renãscut� o datã cu apariþia primãverii. ªi tot astfel apare ea ºi în Psaltirea Slavo-
Româneascã din 1577.

Mai târziu vom gãsi Phoenixul ca pasãre heraldicã în emblemele Þãrii Româneºti, fiind reprezentatã exact în
momentul depunerii cuibului deasupra unor flãcãri regeneratoare, având deasupra-i Soarele, Luna ºi Ursa Mare
(constelaþia �Carul Mare� de azi, compusã din 7 stele), deci în total 9 aºtri �veghetori� ai eternitãþii sale, iar în cioc
þinând acum tradiþionala cruce creºtinã ce avea a înlocui primordiala zvasticã (vezi �Pravila� tipãritã la Govora în
1640). Dar ºi �istoricii� ceva mai nechemaþi în domeniu au un drept al opiniei personale; iar aceºtia, fãrã a cerceta
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prea mult covârºitoarea semnificaþie din substratul acestei
descoperiri, s-au grãbit în a cataloga prima reprezentare
mondialã autenticã a legendarei Pãsãri Phoenix drept o
�amãrâtã� de �Cloºcã cu pui�! Când, de fapt, �puii�
sugereazã simbolic tocmai eterna renaºtere a Phoenixului
din propria-i cenuºã, ca mici duplicate menite a reface,
iarãºi ºi iarãºi, divinitatea originarã! Dar aºa-ziºii �istorici�
ai noºtri de ieri ºi de azi nu se opresc aici. Foarte recent
vede lumina tiparului la Bucureºti volumul �Heraldica
României�, scrisã ºi redactatã de Maria Dogaru; cartea
mi-a plãcut, pe ansamblu, însã, vãzând cum sunt, deliberat,
omise ori trecute �pe linie moartã� nenumãrate informaþii
ºi raþionamente considerate, probabil, �neconfortabile
politic�... cum este crucea pelasgicã, sigur cã m-am simþit
jenat pentru nerespectarea adevãrului.

Dar, aºa cum comorile faraonilor egipteni ºi-au dovedit
malefica influenþã asupra tuturor descoperitorilor lacomi,
cât ºi a profitorilor ce le-au râvnit ulterior, putem spune
în ce constau manifestãrile unui similar blestem învãluind
Tezaurul descoperit la Pietroasa, blestem menit a-i afecta
letal, la propriu ºi la figurat, pe toþi acei ce i-au încercat
sau îi vor încerca înstrãinarea de urmaºii vechilor pelasgi,
carpato-danubieni, stãpânitorii sãi eterni de fapt ºi de drept.
Straniu este cã nu doar Lemnaru, Avram ºi Verussi aveau
sã moarã la scurt timp dupã ilegalitãþile comise asupra
tezaurului dat la luminã, dar ºi tãinuitorii obiectelor ce n-
au mai putut fi recuperate de Guvern urmau a o sfârºi la
fel de repede ºi straniu, de obicei în mod violent.

În iarna anului 1875, pe o noapte cu viscol grozav,
comoara este furatã din muzeu de cãtre un fost seminarist
pe nume Pantazescu. Iute prins ºi închis, acesta va fi
împuºcat într-o impulsivã încercare de evadare. Însuºi

scriitorul Alexandru Odobescu, autorul celebrului Pseudo-Kynegheticos (Fals Tratat de Vânãtoare) se sinucide în
mod bizar, la scurt timp dupã ce �îndrãzneºte� a publica �Le Tresor de Petrosa� tocmai la Paris, deci nu în România,
þara sa de origine.

La începutul veacului nostru, �inteligentul� guvern român din timpul primului rãzboi mondial face o greºealã
istoricã: evacueazã tezaurul þãrii - inclusiv �Cloºca cu puii de aur� - la Moscova spre a-l salva de armatele Puterilor
Centrale, �uitând�, probabil, vechea zicalã dupã care... �ce ia muscalul, e bun luat�! Însã, de îndatã ce Phoenixul
pelasgic �se trezeºte� reþinut abuziv la Kremlin, pe cuprinsul Rusiei încep sã se petreacã uriaºe nenorociri (vezi ºi
�Dacia Secretã� de Adrian Bucurescu): are loc o loviturã de stat bolºevicã ce instaureazã un sistem social negând
existenþa oricãrei divinitãþi, întreaga familie imperialã a þarului Nicolae al II-lea Romanov - autoritate supremã în
momentul acelei �preluãri� a tezaurului - o sfârºeºte violent fiind executatã ºi izbucneºte rãzboiul civil; mai târziu,
milioane de ruºi pier atunci când Germania atacã U.R.S.S. ºi încã ºi mai mulþi din cauza genocidului ordonat de
Stalin, consecinþã a ororilor sistemului comunist în general. În plus, mai toþi conducãtorii României care fie n-au
reuºit (cazul lui Antonescu), fie nici mãcar n-au dorit recuperarea �Pãsãrii Phoenix� din locurile strãine �cuibului� ei
(cazurile Dej ºi Ceauºescu) urmau sã sfârºeascã de moarte nãprasnicã, deseori întocmai ca Pantazescu, Odobescu
sau þarul Nicolae al II-lea!

Tezaurul de la Pietroasa poartã într-adevãr un teribil blestem, încrustat într-o verigã, iar sensurile sale se dezvãluie
doar ochiului atent ºi minþii cultivate: de la stânga la dreapta, inscripþia tracicã înfãþiºeazã trinitatea HUTEN IAREN
EIVEN, în traducere: �Casa (Neamul) în pace sã-þi fie�, dar, cititã pe dos, cuvintele devin NEVIEN ERAI NETUH,
adicã: �Blestemat sã fie rãufãcãtorul (hoþul)�.

Poate cã ar fi mai bine sã le spunem ºi ruºilor adevãrul, poate vor ºi ei ceva mai multã liniºte în þarã...
Dupã cum locul �Inelului Nibelungului� nu poate fi decât în apele Rinului, �Casa� Pãsãrii Phoenix trebuie sã

redevinã, cât mai curând, România.
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cmyk

În secolele I�III e.n., ca urmare a evoluþiei nivelului de viaþã în aproape întreaga lume, a dezvoltãrii meºteºugurilor,
comerþului ºi perfecþionãrii activitãþilor de cultivare a pãmântului, se constatã o reorientare conceptualã
privind acceptarea sau neacceptarea unor tabuuri ideatice, a unor simboluri sacrale sau semne providenþiale.

Furaþi de mãreþie sau împinºi de orgolii nemãsurate, dupã victorii, multe cãpetenii rãzboinice nu-ºi mai recunoºteau
zeii impuºi de relaþii de rudenie strãmoºeascã, devenind indiferenþi ºi �imuni� la înþelepciunile moºtenite. Se întruchipa
acum o nouã relaþie � de fapt conturatã de mai mult timp, poate încã din antichitate � dar cu mai puþinã �vigoare� ºi
voinþã, glorificându-se pe ei sau pe conducãtorii statelor, pe lideri politici sau religioºi care-i susþineau, transferând
în acest fel aspectologia credinþelor mitologice în arealul de convieþuire. Era, de fapt, o primã formã de manifestare
a cultului personalitãþii de mai târziu ºi o deschidere de drum cãtre �tirania modernã�. Se ºi promova astfel idolarizarea
unor personalitãþi ºi contribuþii sau atribute fizice ºi morale, mai mult sau mai puþin probate, dar cu o mare putere de
a se impune. Se converteau astfel epocile, comprimându-se timpul, de la dimensiuni nesfârºite la clipele efemere,
supuse apoi eroziunii ºi dispariþiei. Nu se mai respectau deci valorile sufleteºti moºtenite, cerute de mituri, înlocuindu-
se cu apariþii, de cele mai multe ori nesemnificative, promovate intenþionat.

Simultan cu aceastã idolatrie umanã, se continua însã, ºi chiar se dezvolta, în paralel, o permanentã interferare cu
idolatria din lumea animalã. Într-o astfel de explozie de zeitãþi vechi ºi noi, se pare cã �însuºi Olimpul s-a mutat pe
pãmânt� iar fiecare om îºi putea fãuri propriul sãu zeu, dupã propria sa înfãþiºare ºi pricepere a ideilor mitice, de
dinainte sau contemporane cu el.

Ne aflãm, de fapt, la/sau în pragul afirmãrii teismului, politeismului ºi chiar agnosticismului � fenomene care mai
târziu vor duce la întemeierea unei ºcoli de gândire, a unor doctrine ºi chiar a unor curente de sociologie, metafizicã
ºi ideologie, a cãror structurare se va defini în timp.

Rãdãcinile acestor modele conceptuale ºi de atitudine se aflau adânc implantate în necunoaºtere, empirism,
ambiguitate, dar ºi în rapidele prefaceri ale atotputernicei naturi, în faþa cãreia fiinþa umanã s-a simþit în lungi
perioade de timp într-o incontestabilã inferioritate. Mai târziu, pânã în secolul X, divinizarea unor animale sau chiar
a unor anumite forme de relief a continuat la dimensiuni impresionante, ceea ce a impus ca � printre cauzele

Semnele totemice
ºi reprezentarea lor ecologicã în dimensiunile

acþiunii militare din spaþiul geto-dacic
student Cãtãlin CIOBANU

colonel (r.) Viorel CIOBANU
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principale ale deznodãmântului conflictelor armate � de fiecare datã, sã se evidenþieze ºi cauze etice, morale ºi
religioase.

De foarte multe ori religiile, indiferent de ce naturã erau, contrabalansau locul instituþiilor sociale, de promovare
sau de sancþionare, de declanºare sau de pacificare a unor situaþii tensionate. Cu timpul, credinþele în forþele zeificate,
în semnele cereºti sau în idei dogmatice au evoluat cãtre o mitologie de tip totemic, al cãrui substrat se afla chiar ºi
în procesul etnogenezei româneºti (aproximativ secolul III), având ca centru de gravitaþie culturalã Evul Mediu,
adicã perioada propriu-zisã de iniþiere a culturo-genezei române (pânã în secolul al XVIII-lea).

Îndelungul proces de influenþare miticã a devenit mai pregnant în perioada feudalã, când au avut loc contaminãri
ºi calchieri spirituale, implicit mitice, alogene în corpul omogen al mitologiei române.

Putem aprecia, pe baza descoperirilor arheologice, a mãrturiilor documentare - aflate îndeosebi în Dobrogea � cã
în primele secole de colonizare greceascã, aºezãrile fortificate cetãþilor daco-romane încã mai aveau altare sacre. De
asemenea, cele mai recente cercetãri au relevat existenþa statuetelor ºi figurilor zoomorfe ºi antropomorfe, fapt ce a
îndreptãþit tragerea concluziei coexistenþei unor zootemuri ºi fitotemuri, cu rezonanþe chiar ºi în conflictele
armate.

Dacii, de pildã, aveau cultul animalelor totemice (lupii, urºii, cerbii, ºerpii etc.), cult care s-a pãstrat, diversificat
ºi stilizat pânã la noi, ºtiut fiind faptul cã în secolele XV-XVI voievozii noºtri foloseau ca efigie rãzboinicã chipurile
stilizate ale unor animale puternice ca bourul, zimbrul, vulturul, fiind puþin influenþat de romanii care utilizau doar
totemurile de origine celestã (sistemul solar sau stelele mai importante).

Dar mai târziu, în spaþiul credinþelor spirituale din acest areal, în axiologia culticã daco-romanã, îºi fac locul ºi
alte reprezentãri terestre ºi cereºti, fapt care dã naºtere unui mozaic conceptual ºi atitudinal.

Credinþa în reprezentãrile artificiale, în forme existenþiale primare, în semne ºi fenomene greu de acceptat ºi
descifrat, a dus cu timpul la evidenþierea cultului, la constituirea unor conglomerate de idei, concepte ºi pãreri ºi
chiar atitudini, de credinþe ºi pseudocredinþe, care s-au sintetizat apoi în totemuri, puternice exteriorizãri ale
esenþelor umane, imagini empiric acceptate, dar complexe ºi abstracte.

Pentru lumea anticã, totemurile au însemnat o a doua descoperire de sine, o a
doua recunoaºtere a existenþialului prin neexistenþial prin aºa-zisa lume

�de dincolo�, de pe alt tãrâm, mediatã de semne ºi figuri
sacre, dar cu corespondenþe în existenþele de

pe pãmânt.

C o v â r º i t o r
este, pentru toatã aceastã
dimensiune panoramaticã spiritualã, simbolul naturii (mamã)
ca ocrotitor, apãrãtor ºi loc de refugiu în clipele de maximã tensiune,
de înfricoºare ºi prigoanã.

Chiar ºi credinþa în Cristos, aºa cum se poate deduce din izvoarele referitoare la creºtinismul primitiv, în mai toate
provinciile romane ºi cele ale sarmaþilor, germanilor, sciþilor ºi, desigur, ºi ale dacilor, era legatã tot de coordonatele
ce defineau natura, universul în genere. De aceea, în mod deosebit faþã de �Cristos care a venit�, era dublatã de
apropieri ºi identificãri cu fenomenele veºnice ale naturii, �cea la fel de bunã, la fel de îngãduitoare ca ºi bunul
Dumnezeu�.

Nicolae Iorga aratã cã, în perioadele migraþiilor popoarelor, cultul arhaic al riturilor ºi miturilor, al aducerii ofrandelor
în rãzboaie era, de la naºtere pânã la înmormântare, omniprezent ºi avea o tentã de maximã austeritate: parastasele,
doliul alb, sãrbãtorile romanizate, rosaliile etc., se sãvârºeau în bisericile dintre �þarcurile de brazi�, iar urcatul la
munte ori �afundarea în inima codrilor� pentru rugãciuni ºi prãznuiri deveneau ºi ritualuri ale înfrãþirii omului cu
natura, o apropiere ºi o slãvire a celei care îi ajuta ºi îi stimula.

Rãzboaiele, luptele, suferinþele cotidiene, insatisfacþiile materiale ºi umane de tot felul au dat naºtere unei simbolistici
foarte diverse, cu implicaþii ºi reprezentãri profunde în sfera preocupãrilor de fiecare moment.

De fapt, fiecare populaþie, fiecare formaþiune statalã, fiecare spaþiu geografic sau zonã de influenþã ºi-au însuºit
în accepþiunea cultului, ca ºi în suita ceremonialelor specifice, câte un obiect, animal, plantã sau formã de relief pe
care le-au respectat pânã la adoraþie ºi le-au transformat în convingeri sacre.

În acest fel, totemurile au luat naºtere din locuri obiºnuite, care nu au avut însuºiri deosebite sau virtuþi ieºite din
comun, dar care în urma unor întâmplãri mai mult sau mai puþin bizare, s-au transformat în daruri �cãzute din cer�
sau din Olimpul zeiesc.

Aºa au apãrut totemurile din rândul plantelor, din rândul animalelor sau chiar din rândul obiectelor folosite în
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gospodãrie, în viaþa personalã a oamenilor.
Oare ce relevanþã a avut zeificarea calului, a lupului, a bourului, a zimbrului, a taurului sau, mai târziu, a câinelui?

Ce valenþe simbolistice aveau arborii obiºnuiþi ca, de exemplu, bradul, plopul, arþarul sau stejarul?
În paralel cu acestea, s-a dezvoltat ºi cultul unor închipuiri crude, asociaþii bizare de real ºi imaginar, dar care erau

considerate a fi periculoase pentru viaþa omului, mai viclene sau mai puternice ca el. Exemplificãm în acest sens
totemul balaurului, dragonului, zmeului etc. Chiar ºi despre celebrul Zamolxis se afirmã cã era un urs, pe care geto-
dacii l-au divinizat.

Stindardul dacic cu chip de balaur, ca signum de ordin totemic, dar ºi totemul ºarpelui au marcat multã vreme
existenþa mitologicã a strãmoºilor noºtri ºi au polarizat conºtiinþele în momentele de crizã, de rãzboaie, catastrofe,
cataclisme, molime, foamete, fiind implorate de comandanþii de oºti pentru facilitarea victoriei, dar ºi de oameni ºi
copii pentru supravieþuire.

Însã simultan, în Dacia ca ºi pe întregul cuprins al Eurasiei, o datã cu apariþia ºi dezvoltarea totemurilor, au luat
naºtere ºi astrotemurile, vizând o dimensiune ecologicã mult mai expansivã, mai amplã, mai greu de definit.

Mai întâi aceste simboluri au fost în mitologia predacicã, iar apoi au fost pãstrate ºi adaptate civilizaþiei epocii
respective. Atât fitotemurile, zootemurile cât ºi astrotemurile au dus, pe o anumitã treaptã de dezvoltare
istoricã, la realizarea unei adevãrate spiritualitãþi totemice.

Actul de jertfire, în scopul satisfacerii totemice, a fost des rãspândit, dar în timp ce în perioadele de pace avea
coordonatele singulare sau/ºi colective de mici dimensiuni, oricum mai apropiate de normal, în vreme de rãzboi
cãpãta dimensiuni colective monstruoase. Pentru astfel de aºa-zise daruri zeificate se declanºau rãzboaie, se distrugeau
hotare ºi ierarhii statale, se sãvârºeau mari trãdãri sociale.

În dimensiunea spiritualã a geto-dacilor semnele totemice sunt disparate ºi cu un specific pregnant pentru fiecare
context geografic, dar unitare prin simbolisticã ºi tematicã, uniforme prin nimbul cultic care s-a þesut în jurul lor ºi
unice prin ideatica etno-geneticã fiindcã, fãrã doar ºi poate, pânã la reprezentãrile abstracte ce învãluiau o întreagã
tradiþie spiritualã ºi miticã, ele slujeau, de fapt, specificul naþional de mai târziu ºi �lucrau pentru plãmãdirea limbii ºi
a poporului român�. În atari condiþii, sfera gândirii ºi acþiunii militare ºi-a interferat multe din valenþele ei
formativ-praxiologice ºi a beneficiat de starea totemicã a timpurilor respective.

Totetismul a coexistat cu alte manifestãri tradiþionale. Acesta a pãtruns chiar ºi în cultul religios-ortodox, devenindu-
ne contemporan. De exemplu, cunoscutele figurine de pâine (prescuri, cãpeþele, colaci) semnificã o prelungire a
credinþei totemice ºi în tradiþia popularã. Ca sã nu mai vorbim de mãºti ºi de simbolistica costumelor, de gestica
dansurilor ºi de desfãºurarea unor ritualuri.

Se pãstreazã încã în activitatea ºi în practica actualã, o seamã de reprezentãri de figurine, care s-au transformat
în însemne militare � în vremea noastrã � ale armelor ºi þinutei ostãºeºti. Poate cã de acolo provine ºi nelipsita frunzã
de stejar sau simbolistica genurilor de arme ca ºi ceremonialul corespunzãtor în momentul fixãrii respectivului
însemn pe þinutele specifice.

Iatã, deci, cât de mare importanþã au acordat ºi acordã românii � urmaºi ai dacilor � acestor reprezentãri, ce
implicaþii mitologice ºi mitice, etnice ºi etice, ce valoare covârºitoare de stimulare a psihologiei individuale ºi colectice,
ca argument al legãturii vieþii omului cu tãriile universului.

În timpurile actuale, de cãutãri, de instabilitate mondialã ºi continentalã, de crizã economicã ºi politicã, aceste
semne sunt cu pregnanþã reactualizate ºi �reidolatrizate�, reaºezate în conºtiinþele umane, ºi chiar în comportamente,
la locul pe care îl au de secole ºi secole.



11

DACIAmagazinnr. 46, septembrie 2007

În cãutarea Sarmisegetusei
Prof. Gligor HAªA

Mãrturisire:
Douã întâmplãri, la distanþã de aproape 40 de ani, au fost

motivul determinãrii de a lumina o idee þi de a dovedi cã
adevãrata capitalã a regilor daci nu a fost nici Ulpia Traiana,
nici Sarmizegetusa-Grãdiþte, ci dealul cu cote între 300 þi 600
de metri de la confluenþa Streiului cu Râul Mare ºi Galbena,
numit �Subcetate�. Mai explicit, mamelonul care schimbã de
cãtre vest la nord cursul Sargeþiei ºi care, în incintã fortifica-
tã, include 370 hectare, cu acces la 6 porþi: 3 pe latura nord-
vest, 2 spre sud-vest ºi 1 cãtre sud-est (vezi harta).

Aºadar, revenim la întâmplãri. În 1969 îi cunoºteam la

Haþeg, apoi la Subcetate, pe învãþãtorul Florescu þi pe tânã-
rul, de odinioarã, care îl însoþise la cercetãri, pentru bagaje þi
mãsurãtori, colonelul Constantin Zagoriþ, autorul cãrþii �Sar-
mizegetusa�, însoþitã de patru hãrþi, apãrutã la Tipografia
�Concurenþa� din Ploieºti. Întâiul amintit avea vii în memorie
întâlnirile cu istoricul Teodorescu ºi cu Constantin Daicovi-
ciu, aici, la Subcetate. Profesorul Teodorescu înclina sã crea-
dã cã mai multe ºi mai solide erau argumentele pentru locali-
zarea capitalei politico-administrative aici, la confluenþa unor
importante ape ºi drumuri (dinspre nord ºi Mureº, în sus, pe
Strei, dinspre sud-vest, pe la Porþile de Fier, dinspre est, prin
pasul Vulcan-Meriºor þi în sus pe Strei, dinspre nord-est þi
Grãdiþte, pe Platoul Luncanilor, urmând plaiul Vârful lui Pã-
tru, Þureanu, Dealul Negru), în vreme ce Daicoviciu susþinea
ideea �de nedezminþit� (în urma propriilor sãpãturi ºi desco-
periri spectaculoase în Munþii Orãþtiei). Disputele lor au de-
generat în urã mocnitã. Profesorul - ºi parte din cercetãrile

sale - au intrat în uitare, dupã
moartea suspectã a acestuia.
Prins oarecum la mijloc se gãsea
profesorul Octavian Floca,
directorul Muzeului din Deva þi
adeptul localizãrii capitalei
eroice pe locul actualei Ulpia
Traiana Augusta, dar care nu
îndrãznea sã iasã din poruncile
lui Daicovici, ins cu mare trecere
la conducãtorii de atunci, ca ºi
la cei de mai târziu (a fost mulþi
ani vicepreºedintele Consiliului
de Stat).

A doua întâmplare a fãcut sã prezinte la un simpozion
naþional, þinut la Haþeg, o comunicare cu titlul: �În actualitate
� marile comori din vadul Streiului ºi adevãrata Sarmizegetu-
sã dacicã�. Comunicarea a stârnit interes. Aºa se face cã din
resturile bibliotecii unui memorandist am primit cartea �Sar-
mizegetusa�, editatã în 1937, precum þi exemplare din presa
vremii, cu atitudini polemice la subiect, polemici întrerupte de
evenimentele dramatice ce anunþau rãzboiul. Colonelul Con-
stantin Zagorit era topograf în subordinea generalului Dãnilã
Paap, comandant al Diviziei a 18-a, împreunã cu care, ºi cu
mai mulþi ofiþeri, a fãcut o recunoaºtere tactico-topograficã a
terenului din jurul Haþegului �mergând de la cota 395, de pe
ºoseaua Haþegului, spre vârful cota 519 ºi spre ruinele turnu-
lui medieval de observaþie, adicã pe linia de despãrþire a ape-
lor...�. �Ajungând în vârful de la nord de litera V (vezi harta),
din toponimicul Varalia, am descoperit colþul de Nord-Est al
cetãþii; ºi de acolo am continuat drumul de-a lungul laturei de
Est, reprezentând latura unei cetãþi�.

Scopul cercetãrii fiind înainte de toate strategic, colone-
lul revine pe cont propriu în 1922, iar mai apoi în 1936 ºi �37.
Ce aflãm mai departe din studiul devenit carte (uitatã, din
pãcate, deºi, dacã nu venea rãzboiul ºi dictatura comunistã,
ar fi putut schimba multe pagini mãsluite ori greºite din isto-
ria Daciei):

� Având alte însãrcinãri, nu a putut cerceta întreg perime-
trul cetãþii, împreunã cu ceilalþi, ci ruina turnului de pe vârful
Orlea, trecând apa Barandului ºi conturând pe la rãsãrit vâr-
ful cu cota 519;

� Acestea se petreceau în anul 1920; în anul 1922 revine
aici ºi, la Deva, are o convorbire cu Octavian Floca, directorul
muzeului, în legãturã cu urmele cetãþii Sarmizegetusa în masi-

Controversele legate de locaþia vestitei capitale a regilor daci Sarmisegetusa Regia nu sunt recente. De la începuturile
cercetãrii moderne au fost voci, unele autorizate, altele neavenite nãscute din fanteziile unora, care au oferit diferite
variante ale acestei locaþii. Argumente au existat în fiecare caz, fie cã ele au fost întãrite de cercetãri ºtiinþifice fie cã s-au
nãscut ca rod al logicii. Dacia Magazin îºi face o datorie de onoare în a fi ceea ce ºi-a propus de la bun început. Adicã, o
tribunã de idei ºi de dezbateri supusã judecãþii cititorilor sãi. Orice opinie de bun simþ, care este argumentatã onest, îºi va
gãsi loc în paginile acestei reviste. Tot aºa, cum replicile la aceste materiale vor fi gãzduite imparþial.
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vul deluros triunghiular de la Est de Haþeg. Aºa cum Daicovi-
ciu gãsise �Sarmizegetusa lui� în Munþii Orãþtiei, Floca o avea
pe a sa, în douã variante: ori la Grãdiºtea (Varghegy), adicã la
Ulpia-Traiana-Augusta, unde se descoperise deja arena, ori
pe Dealul Uroiului (Arany), la vãrsarea râului Strei în Mureº.
În primul caz, Zagovit constatase încã din 1920 cã Ulpia Tra-
iana nu putea fi în Sarmizegetusa Dacicã, terenul ruinelor
fiind unul de ºes, deschis, iar acolo nu se gãsise niciun ciob
de ceramicã dacicã.

Dintre zecile de argumente cu care Zagovit pledeazã îm-
potriva situãrii capitalei lui Decebal la Sarmizegetusa de lân-
gã Tape, amintim câteva, din perspectiva strategiei militare:

� Colonia Ulpia, fost castru roman dupã primul rãzboi
dacic, e ziditã la mare depãrtare de ieºirea din defileul Porþilor
de Fier;

� Dacii nu construiau cetãþi la locuri deschise, adicã în
câmp liber ºi pe fundul vãilor, dupã cum obiþnuiau romanii sã-
ºi construiascã castrele ºi oraºele;

� Dacii, care aveau un pronunþat simþ al folosirii terenului
pentru apãrare ºi ambuscade, nu ar fi fãcut greºeala de a
ridica cetate într-un punct care cãdea de la sine dupã cãderea
apãrãrii din Defileu, ea fiind vulnerabilã ºi dinspre Est ºi Vest;

� Multe alte argumente care þin de strategia militarã a
dacilor ºi a romanilor pledeazã în favoarea adevãrului cã �Co-
lonia Dacica�, devenitã Ulpia Traiana, apoi Sarmizegetusa,
nu se afla aici, pe temelii dacice, ci undeva în apropiere.

Împotriva localizãrii Sarmizegetusei la Grãdiºtea Munce-
lului ori la Costeºti etc., argumentele sunt ºi mai solide:

� Toate fortificaþiile din Munþii Orãºtiei au un perimetru
restrâns, ele nu ar fi putut adãposti o armatã, d-apoi o capita-
lã politico-administrativã;

� Ele sunt prea retrase ºi prea inaccesibile pe timp de
pace;

� Toate sunt cam de aceeaºi mãrime, cu poziþii la fel de
retrase faþã de vãile ºi arterele de viaþã ºi serveau numai de
refugiu;

� Este greºitã afirmaþia îmbrãþiºatã de curentul daicovi-
cist cã aceste cetãþi ºi cetãþui închideau trecerile cãtre Sarmi-
zegetusa; cã într-una din ele s-a retras Decebal, adicã la Re-
gia (numitã aþa de noi). Izvoarele scrise þi Columna împrãºtie
orice îndoialã.

Sã vedem care sunt argumentele strategului topometrist
Constantin Zagorit în favoarea �Sarmizegetusei de la Subce-
tate�:

� Sarmizegetusa de la Subcetate ocupã o poziþie interme-
diarã între cetãþile ºi cetãþuile din Munþii Orãºtiei ºi Sarmize-
getusa-Ulpia-Traiana.

� Acest masiv deluros sub formã de triunghi e aþezat la
rãscrucea a trei drumuri mari care vin: din Banat prin Porþile
de Fier, din Oltenia prin pasurile din Valea Jiului ºi Streiul

Superior, dinspre Câmpia Tisei ºi Valea Mureºului pe Valea
Streiului Inferior. Toate ajung, inclusiv drumul de plai Vârful
lui Pãtru, ªureanu, Dealul Negru, Platoul Luncanilor, la strâm-
tul defileu Subcetate-Bucium; tot cãtre acest punct se în-
dreaptã alte drumuri ºi poteci care coboarã din Munþii Poiana
Ruscãi, Munþii Sebeºului ºi Munþii Þarcului.

� Localizarea fãcutã de Constantin Zagoriþ rezumã func-
þia strategicã a întregii regiuni care cuprinde Munþii Sebeºu-
lui, Munþii Apuseni, Munþii Ruscãi ºi Munþii Haþeg-Vulcan,
funcþie despre care eminentul geograf militar, generalul Ian-
nescu, se exprima cu entuziasm în lucrarea �Geografia militarã
a Olteniei ºi Banatului�.

Constantin Zagoriþ a ataºat cãrþii sale patru hãrþi, dintre
care nouã ne-a parvenit doar cea la scara 1/10.000, în care
masivul deluros triunghiular e împãrþit în 4 compartimente
(vezi harta); fiecare dintre acestea se poate apãra separat
dupã cãderea celorlalte trei; fiecare reprezintã un punct de
sprijin pentru apãrarea întregului masiv; primele trei apãrã
compartimentul al patrulea, adicã inima întregului; relieful e
brãzdat de vâlcele ºi vãi, dintre care douã (Valea Barandului þi
Valea Pleþiþei) au izvoare care nu seacã; dinspre Nord-Sud ºi
Vest-Est curg douã ape � Streiul þi Fãrcãdinul (Galbena), din-
tre care una poate fi cãutata Sargeþie.

Constrânºi de spaþiul alocat, trecem peste alte conside-
rente strategice, dintre care multe þin de descrierea cetãþii.
Din pãcate, nu avem celelalte hãrþi ce pot fi gãsite, probabil,
la arhivele din Ploieºti. Ele descriu cele 5 porþi, ºanþul, zidul,
lucrãri speciale de apãrare ºi asediu, valul de pãmânt etc.,
�Vinele�, �Falxuri�, locuri pentru �Aries� (berbece) ºi �agere�
de atac.

Cu ocazia cercetãrilor pe teren, în aprilie 1937, s-au gãsit
la Gura Vâlcelelor Baradului ºi Pleºiþei temelia unui zid (o
presupusã garnizoanã romanã), olane ºi þigle romane; pe te-
renul arabil dinspre nord, multã ceramicã neoliticã ºi dacicã.
Asupra consideraþiilor privitoare la cetãþile de la Costeºti,
Blidaru, Grãdiºte, Luncani, Cugir, a altor fortificaþii, care nu
pledeazã pentru �Regia� drept capitalã, vom reveni dupã ce
vom intra în posesia unor fotografii ce urmeazã a fi fãcute din
avion.

De asemenea, vom supune dezbaterii câteva articole din
presa vremii. Constantin Zagoriþ îºi încheie cartea incitant,
pe mãsura întregii sale întreprinderi: �În caz când se va con-
firma aºezarea Sarmizegetusei în locul arãtat, va cãpãta o ex-
plicaþie mai aproape de adevãr ascunderea de cãtre Decebal a
averilor sale în albia Râului Sargeþia, care în cazul de faþã ar fi
identificat prin râurile Streiu sau Fracadin care curg prin ime-
diata apropiere�.

S-ar putea, dacã cercetãrile incipiente ale colonelului Za-
goriþ se vor bucura de atenþia istoricilor (ºi nu vor avea trista
soartã �tãbliþelor de la Sinaia�), sã ne aºtepte o mare surprizã.

Gligor Haºa este filolog. Cu articole, studii ºi cãrþi a poposit de vreo 40 de ani pe domeniile zeiþei Clio, printr-o culegere
de folclor hunedorean, prin volumul �Legende strãmoºeºti� ºi prin cinci romane din ciclul etnogenezei: �Comoara lui
Decebal�, �Sceptrul lui Decebal�, �Rãzbunarea gemenilor�, �Rãbdarea pietrelor� ºi �Biciul lui Dumnezeu�, vizând rãzboaiele
daco-romane, epocile lui Traian, Hadrian, Marc Aureliu, Valens ºi Atila, din perspectiva Daciei, ca rezultat al unei
documentãri confirmate de referatele unor importanþi istorici: Octavian Floca, Horaþiu Criºan, Hadrian Daicoviciu, Ioan
Glodariu.

Este membru al Uniunii Scriitorilor din România, al cãrei premiu l-a obþinut pentru romanul �Biciul lui Dumnezeu�.
Dacia Magazin
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� Vom începe cu o întrebare care cred cã ar pune-o
orice folclorist interesat de societatea tradiþionalã a bãº-
tinaºilor de aici. Este vorba despre originea unui termen
care sare imediat în ochi unui om din afara Vãii Jiului,
acela de �momârlan�. Ce înseamnã, de fapt, momâr-
lan?

� Momârlan este un termen relativ nou. Nu este mai
vechi de 1870, deci de o sutã ºi ceva de ani. El s-a împã-
mântenit o datã cu începerea explorãrilor ºi exploatãrilor
miniere din Vale. Strãinii care au venit aici sã cerceteze
zona din punct de vedere geologic au rãmas impresionaþi
de populaþia ºi limba arhaicã din Valea Jiului care era o
zonã oarecum izolatã de restul civilizaþiei, spre deosebire,
sã zicem, de zona Haþegului care era o regiune civilizatã
încã din vremurile vechi. În diploma lui Bela IV, când s-
au cedat teritorii Ordinului Cavalerilor Ioanizi, s-a spus
aºa despre Þara Haþegului: ista terra esepta, adicã excep-
teazã Þara Haþegului. Deci, de atunci, din 1240, Þara
Haþegului era deja dezvoltatã.

Nu însã ºi Valea Jiului unde predominau multe ele-
mente arhaice. Aceastã lume arhaicã ºi populaþia ei i-au
impresionat pe primii exploratori care au zis: «Aceºtia sunt
rãmãºiþe de daci», asemãnând portul momârlanilor cu cel
al dacilor de pe columna lui Traian. Dacã ºtiþi, este vorba
de acei pantaloni strâmþi ºi cãmaºa pânã la genunchi, cum
poartã ºi azi, la sãrbãtori, momârlanii. Atunci ei au zis:

«Aceºtia sunt rãmãºiþe de daci», dar sigur cã ei vor-
beau limba oficialã, care era maghiara, iar în maghiarã
�rãmãºiþã� se zice maradwany. Bãºtinaºii îi auzeau pe domni
vorbind, dar necunoscând limba, ei au zis: «Auzi cum ne
spune nouã? Nouã ne zic ãºtia: mo�, mo�. mo�, mo-
mârlanii». Aceasta este normal, fiindcã ei au adaptat cu-
vântul unguresc la limba românã, însã ºi muncitorii care
au venit sã lucreze pentru deschiderea exploatãrii miniere
i-au impresionat de asemenea pe localnici.

Lor le-au zis momârlanii, barabe. Aceasta vine de ase-
menea din cuvintele bahn arbeiter care, în limba germa-
nã, însemna muncitor liber, adicã unul care face muncã
liberã, spre deosebire de iobagi.

� Au existat aici ºi iobagi?
� Da, au fost iobagi în Ardeal ºi încã din 1350. ªi,

referindu-ne la aceste vechi denumiri, trebuie sã ºtiþi cã

Interviuri care fac istoria

Momârlanii, dacii de ieri, dacii de mâine
Interviu cu Petre Fãgaº,

autorul cãrþii Localitatea Uricani din Valea Jiului, vatrã de trãire româneascã

Interviu realizat de prof. ALIN RUS

cei din Valea Jiului îi numeau pe locuitorii Þãrii Haþegului,
�gugani� iar pe cei din Oltenia, �golani�.

� De unde vin aceste denumiri?
� Cea de �gugani� poate sã vinã din douã surse. În

primul rând de la opincile pe care le purtau cei din Þara
Haþegului, pentru cã opinca din piele tãbãcitã, în Vale, se
fãcea cu vârf mic. În schimb, în Þara Haþegului se fã-
ceau cu vârf lat iar talpa era mai lungã, vârful rãmânând
totuºi ca o creastã de cocoº în partea din faþã. Aceasta se
numea în graiul vechi gurgui. Alþii au o interpretare care
spune cã numele de gugani vine de la muntele Gugu care
se aflã în apropierea Haþegului ºi a cãrui denumire se pare
cã vine dintr-un nume pãgân.

Cãci, în vechime, exista o balanþã între creºtinism ºi
pãgânism ºi creºtinismul încã nu reuºise sã se impunã ºi
sã înlãture total vechile credinþe pãgâne. Nici pânã astãzi
nu a reuºit creºtinismul sã înlãture vechile elemente pã-
gâne. Mulþi nici nu îºi dau seama câte practici pãgâne mai
avem noi.

� Puteþi sã ne daþi un exemplu de practicã pãgânã
astãzi la momârlani?

� În primul rând, colinzile. Dar nu cele noi, fiindcã cele
noi se referã la naºterea lui Cristos. Eu mã refer aici la
colinzile vechi. Acestea aveau subiecte laice neavând nimic
cu naºterea lui Isus. În ele era vorba despre un bãtrân, un
cioban, despre Sfântul Petru, dar nu apostolul, ci acel sfânt
Petru care umbla cu Dumnezeu pe pãmânt. Aici se zicea
cã, uneori, când Dumnezeu mai vroia sã vadã ce fac oa-
menii prin zonã, cobora cu sfântul Petru pe Muntele Rete-
zat. ªi se zice cã de aia-i retezat acest munte ca sã aibã
Dumnezeu unde sã ºadã când coboarã cu sfântul Patru. ªi
dovada: Existã la colinzi un refren: «Leru-i Ier».S-au dat
aici diverse interpretãri, unele mai apropiate, altele mai fan-
teziste. Unii ziceau cã «Leru-i Ier» e un reproº la Aurelian,
în sensul cã i se reproºa acestuia pãrãsirea Daciei ºi lipsa
de grijã faþã de cei rãmaºi. Adicã, Leru nu ar fi altceva
decât vechiul cuvânt francez le roi � regele.

În vechime, colinzile cu subiect laic erau cântate însã
ºi de trubaduri. În acest context, acest refren însemna
invocarea unor zeitãþi pãgâne la mare cinste ºi la romani.
Fiindcã Dacia, fiind ocupatã de romani, aceasta înseam-
nã cã aici au persistat ºi s-au perpetuat multe din aceste
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practici romane fiindcã Þara Haþegului era centrul admi-
nistrativ ºi politic al Daciei pe vremea romanilor. De fapt,
douã au fost motivele principale pentru faptul cã în ve-
chime au persistat multe practici pãgâne în aceastã zonã.
Creºtinismul nu a luptat foarte mult pentru impunerea noii
credinþe cât mai degrabã pentru dãrâmarea celei vechi,
pãgâne; în al doilea rând, misionarii care trebuiau sã rãs-
pândeascã creºtinismul aveau culturã puþinã.

Mulþi erau neºtiutori de carte ºi ceea ce ºtiau ºtiau din
ceea ce memoraserã anterior, adicã niºte cunoºtinþe su-
mare. Cultura lor creºtinã era destul de redusã. De aceea,
în timpul slujbei, din lipsã de cunoºtinþe biblice, introdu-
ceau în cadrul slujbei ºi ritualuri vechi. Aºa s-a întâmplat
ºi cu aceste colinde vechi care se þineau în timpul Satur-
naliilor care se sãrbãtoreau în apropierea solstiþiilor. Ei
bine, atunci s-a stabilit ºi sãrbãtoarea naºterii lui Isus care
a coincis cu aceste culte pãgâne. Dispãrând pãgânismul,
totuºi Saturnaliile au fost atât de adânc înrãdãcinate, în-
cât ele erau sãrbãtorite în continuare de oameni. Din acest
motiv biserica creºtinã nu le-a putut exclude ºi le-a pre-
luat, asociindu-le cumva cu naºterea Domnului.

La Crãciun manifestãrile folclorice sunt mai întâi co-
lindele iar apoi blojii sau brunduºii. Colindãtorii întruchi-
peazã cei trei crai, cei trei magi care au vestit naºterea lui
Cristos. Însã blojii, acele fãpturi urâte cu piele pe faþã ºi
piei de animale atârnându-le pe ei, întruchipeazã, de fapt,
niºte zeitãþi pãgâne, satirii. Dar biserica spune: «ce au
fost aceºti satiri? Unelte ale diavolului, draci». ªi i-a pus
alãturi de crai sau magi astfel încât diferenþa sã fie mai
clarã, astfel încât sã se poatã spune: �Uite reprezentanþii
lui Isus cât sunt de frumoºi pe când cei ai satanei iatã cât
sunt de urâþi!� ªi aceasta a avut ºi o influenþã psihicã
asupra populaþiei.

Mai mult, în timpul Evului Mediu timpuriu, când Creº-
tinismul nu era încã aºa de puternic, oamenii se mai în-
chinau la niºte zeitãþi numite Laris Compilaris, adicã niºte
zeitãþi mãrunte: Lari, Mani ºi Penaþi. Aceste zeitãþi mã-
runte, Larii, aveau în grijã rãscrucile de drumuri. De ace-
ea, când se zice �Leru-i Ier�, se invocã aceºti Lari ca sã
nu greºeascã oamenii drumul, pentru a avea o cãlãtorie
plãcutã. Aceasta înseamnã de fapt �Leru-i Ier� iar eu cre-
ditez aceastã variantã.

� Astãzi momârlanii mai þin aceste culte pãgâne?
� În general da, dar oricum mult atenuate.
� Din ce cauzã?
� Pentru cã 50 de ani de comunism ºi-au spus cuvântul!
� A avut o influenþã negativã comunismul aici?
� Extraordinar de negativã! În primul rând, s-a cãutat

distrugerea spiritualitãþii care e dovada faptului cã noi, cei
de aici, suntem urmaºii dacilor ºi ai romanilor. De asta nu
aveau nevoie nici ruºii ºi nici comuniºtii. Deci, tot ce
amintea de aceste lucruri trebuia dat la lada de gunoi.
Aºadar, comunismul a avut o influenþã foarte negativã.

� Totuºi, din câte ºtiu eu, în anii �50��55, aici a avut

loc o cercetare etnograficã condusã de echipa cercetãto-
rului Nicolae Dunãre, cercetare la care, din câte ºtiu, aþi
participat ºi dumneavoastrã. Ce pãrere aveþi despre fap-
tul cã aceastã cercetare amplã s-a realizat tocmai în acea
vreme ºi ce pãrere aveþi despre lucrarea rezultatã, �Arta
popularã în Valea Jiului�?

� Scopul lucrãrii nu a fost rãu. Iar acest colectiv a
dormit ºi a mâncat aici la mine, sã nu vã închipuiþi cã în
altã parte. Dar ei nu puteau sã facã mai mult decât regi-
mul le-a permis sã facã. Ceea ce au consemnat rãmâne
bun consemnat!

Însã interpretarea rãmâne totuºi defectuoasã iar multe
lucruri aceºti cercetãtori nu le-au admis. Iatã aici un exem-
plu: pânã în 1964 a persistat la noi în zonã un obicei. De
fapt era un ceremonial al zeului Gebeleizis de pe vremea
dacilor. Biserica, neputând desfiinþa acest obicei, l-a adop-
tat ºi l-a introdus în rândul celorlalte manifestãri religioase
din ziua Paºtelui.

Cum era acest obicei: cei mai înstãriþi oameni din lo-
calitate, împreunã cu cei nu foarte înstãriþi, dar aplecaþi
înspre credinþã, de asemenea cu ajutorul bisericii, dupã
ce se termina serviciul divin ºi se împãrþea pasca (pâine
ºi vin), aduceau în bisericã niºte mese lungi provenite de
la aceºti oameni de acasã. Se puneau, de asemenea, pe
aceste mese, pâini, brânzã, slãninã ºi vin. Iar din ele mân-
ca cine dorea, dupã ce se termina slujba. Nu avea însã
voie nimeni sã sustragã ceva de acolo, dar putea sã mã-
nânce cât dorea. Iar, dacã ieºea pe afarã ºi revenea dupã
un timp, nu avea nimeni treabã cu el fiindcã biserica era
deschisã de dimineaþã pânã seara. Tot atunci se mai dã-
dea la fiecare sãrac ºi un pahar de 150 de grame de vin.
Fiindcã se spunea cã existã oameni care numai la Paºti
gustã vinul ºi pâinea.

� Acest obicei se mai pãstreazã astãzi?
� Nu se mai pãstreazã! A fost interzis!
� Când a fost interzis?
� În 1964. Fiindcã acest obicei nu s-a putut desfiinþa

imediat, cu toate stãruinþele comunismului. Pe timpul acela
se fãcuserã ºi brigadierii ºi militãria mai lungã ºi securiºtii
în fabrici ºi uzine, toate acestea...; altfel spus, s-a politi-
zat întregul sistem. Iar oamenii aceºtia, puºi de comuniºti
în aceste funcþii, veneau noaptea ºi devastau biserica. Eu
însumi am pãzit noaptea cu furca de fier în bisericã. Iar
ei au venit ºi au spart geamurile, apoi au venit uºor pe
lângã perete încercând sã intre. Ei bine, în momentul acela
eu am dat cu furca. Atunci n-am ºtiut cine este, dar l-am
recunoscut dupã aceea iar omul acesta a ajuns ulterior
mare stahanovist ºi secretar de partid.

� Dar ei ce urmãreau de fapt ºi ce vroiau sã ia din
bisericã?

� Ei vroiau sã se desfiinþeze aceste obiceiuri. Iar mo-
tivul era acesta: de ce lumea sãracã sã fie legatã de chia-
buri, de cei bogaþi. Fiindcã acest obicei nu se putea orga-
niza fãrã influenþa celor bogaþi care aduceau mâncarea în
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acele zile la bisericã. Iar acest lucru nu le-a convenit de-
loc la comuniºti.

Totuºi, mai exista atunci un obicei care se mai pãs-
treazã ºi astãzi, dar mult mai atenuat. În ziua de Paºti,
capul familiei le dãdea la toþi membrii acesteia trei linguri-
þe de pâine muiatã în vin, în gurã. Aceºtia spuneau de
fiecare datã �Cristos a înviat!� iar tatãl rãspundea �Ade-
vãrat cã a înviat!�. Aºadar, era singura datã când pater
familias fãcea funcþie de sacerdoþiu, adicã de preot. ªi
iatã cã acest obicei încã persistã.

� O altã întrebare la care v-aº provoca sã rãspundeþi
ar fi aceasta: aici, în Uricani, înainte de a ajunge în
casa dumneavoastrã, am vãzut un cimitir. În schimb, în
Dealul Babii ºi în alte sate momârlãneºti morþii se în-
groapã în curte, lângã casã. Cum vã explicaþi aceastã
diferenþã?

� Când eram eu copil, îmi amintesc cã jumãtate din
momârlani îºi îngropau morþii în ogradã, jumãtate în ci-
mitir. Iar când mi-aþi pus întrebarea aceasta mi-am amin-
tit de niºte versuri de Coºbuc: �Voi ce-aveþi îngropat aici?
/ Voi grâu? Dar noi strãmoºi ºi taþi, / Noi mame, ºi surori
ºi fraþi! / În lãturi, venetici! / Pãmântul nostru-i scump ºi
sfânt, / Cã el ni-e leagãn ºi mormânt.�

În timpul când nu existau documente cu privire la pro-
prietãþi, existau totuºi ºi atunci oameni hapsâni care ve-
neau sã-i ia la un amãrât pãmântul zicându-i: �E al meu,
nu e al tãu!� ªi ei nu aveau documente. Dar atunci, bãº-
tinaºii îi puteau lua de guler pe aceºtia ºi îi puteau întreba:
�Cine-i îngropat aici? Tatãl tãu sau tata?�

Aceasta era singura dovadã cã acel loc aparþinea unei
anumite familii. Aceasta a fost în toate satele împrãºtiate
de munte unde oamenii nu aveau condiþii de a-ºi legaliza
proprietãþile prin acte. Sã dau un exemplu: satul Meriºor
nu are deloc cimitir nici astãzi. ªi pe lângã motivul invo-
cat mai sus, mai exista unul: satul e format nu pe firul
vãii, ci pe diferite culmi, de aceea foarte greu se poate
duce mortul la un cimitir normal.

� ªi totuºi, aicea, în Uricani, de ce existã cimitir?
� Pentru cã aici existã drum de maºinã pânã în poarta

cimitirului. Insã, când eu eram copil, acest drum nu exista ºi
din aceastã cauzã mortul era dus în sicriu iar sicriul era legat
de un par care era cãrat pe umãr. Aºa se ducea mortul.

� Pânã în ce an?
� Ultimul mort pe care mi-l aduc eu aminte, cãrat în

felul acesta, a fost prin 1933.
� Avea acest obicei vreo semnificaþie specialã?
� Nu avea nicio conotaþie spiritualã, ci doar una prac-

ticã: lipsa cãilor de acces cãtre cimitir.
� Referitor tot la aceste obiceiuri de înmormântare,

am citit în cartea dumneavoastrã cã pânã în anii �20�
�30 crucilor femeilor din aceastã localitate le lipsea bra-
þul orizontal. Din ce cauzã?

� Ca sã le poatã recunoaºte. Fiindcã mai exista în ace-
le timpuri ºi mentalitatea, foarte adânc

Dupã primul rãzboi situaþia aceasta s-a cam egalizat ºi
femeia a început sã aibã tot mai multe drepturi, dar pânã
la primul rãzboi ele erau socotite inferioare bãrbaþilor. De
exemplu, ele nu aveau dreptul sã meargã pe stradã decât
cu trei paºi în urma bãrbatului. ªi aceasta tot din acelaºi
motiv: era socotitã o fiinþã inferioarã.

Astãzi însã ºi femeile au un grad mai ridicat de cultu-
rã, ceea ce nu exista în vremea aceea. Mulþi dintre bãrba-
þii pe care eu i-am cunoscut ºi care erau nãscuþi între
1870 ºi 1890, erau ºtiutori de carte, dar nicio femeie din-
tre toate pe care le-am cunoscut, din comunitatea mo-
mârlanilor, nu cunoºtea carte.

� Fãcând referire tot la cartea dumneavoastrã, v-aº
întreba cum a fost posibil sã relataþi în cadrul ei întâm-
plãri care s-au petrecut chiar ºi prin anii 1810?

� Aceeaºi întrebare mi-a pus-o ºi colectivul domnului
Dunãre care a cercetat aceastã zonã în anii �50. Ei m-au
întrebat, de exemplu, ºi despre foametea de la începutul
anilor 1800. ªi eu le-am spus aproximativ o datã. Însã,
cu precizie nu am ºtiut sã le spun. Dar l-am chemat pe
bunicul meu dupã mamã care avea o memorie formidabi-
lã ºi ºtia ºi carte. El s-a nãscut la 1870 ºi a trãit 92 de ani,
pe vremea aceea fiind încã în viaþã.

ªi l-am chemat de faþã cu colectivul domnului Dunãre
întrebându-l: �Moºule, când o fost foametea?� Iar el mi-
a rãspuns: �N-aº putea sã vã spun anul, dar trebuie sã-l
socot.� ªi atunci ne-a povestit o întâmplare: �Când eram
copil, aveam doar 10 ani, stãteam cu caprele, iar un bã-
trân din sat nu mã lãsa în pace ºi-mi tot spunea: «Nu sta,
cautã prin frunze ca sã gãseºti alune, cã poate sã vie iar
foametea!» Atunci eu l-am întrebat: «Dar ce-i foametea?»
Iar el mi-a rãspuns: «Eu, când am fost copil, am intrat la
vârsta de zece ani în foamete ºi am ieºit la 17 ani.» Deci,
ºapte ani a þinut foametea. ªi acum hai sã socotim: acel
bãtrân mi-a spus mie aceastã istorisire când eu stãteam
încã cu caprele, adicã la vârsta de 12 ani. Aceasta însem-
nã cã el mi-a povestit mie toate astea în 1882, cãci eu
sunt nãscut în 1870. Iar bãtrânul, când mi-a povestit,
avea 82 de ani ºi mi-a mãrturisit cã a intrat în foamete la
vârsta de 7 ani.� Atunci am fãcut socoteala ºi ne-am dat
seama imediat anul exact al foametei: 1910. Ei bine, în
acel moment domnul Dunãre a rãmas fãrã cuvinte. Doar
într-un târziu a spus: «Domnule, eu am umblat þara asta
în lung ºi-n lat. Am intervievat mulþi bãtrâni, dar cu aºa
date încã nu m-am întâlnit. De obicei, toþi bãtrânii când
povestesc se pun pe sine în centrul naraþiunii. Tocmai din
aceastã cauzã nu se mai poate deduce cu exactitate mo-
mentul ºi ºirul precis al evenimentelor».

Avea bunicul meu, într-adevãr, o memorie fantasticã.
Spre exemplu, în cartea mea am trecuþi toþi primarii Uri-
caniului începând cu 1880. De la el îi ºtiu.

Iar pe alþii, cât ºi alte evenimente, le ºtiu de la strãbu-
nica mea care a fost nãscutã în anul 1846. Iar ea îmi
povestea ceea ce îi povestea ºi ei bunicã-sa, când era ea
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fatã micã ºi o învãþa sã toarcã la câlþi. Iar bunica ei era
fatã mare (adolescentã) când turcii adalãi au descins pen-
tru ultima datã în Valea Jiului, deci în 1788.

Aºadar, prin intermediul unui singur om eu cunosc
evenimente care s-au petrecut în Valea Jiului acum douã
sute ºi ceva de ani. Un alt cercetãtor din ziua de azi mai
are aceastã posibilitate?

� În mod sigur nu! Revenind la tradiþiile momârlã-
neºti v-aº întreba ce semnifica în cultura veche momâr-
lãneascã bradul aºezat la cãpãtâiul morþilor?

� Are semnificaþii multiple! Întâi semnificã pe zeiþa
dacicã Bendis, care era reprezentatã printr-un brad.

În al doilea rând, bradul poate semnifica ºi pe zeul
Marte cãruia, iniþial, doar romanii i-au fãcut statuie antro-
pomorficã. În vechime era adorat sub alte forme, cum ar
fi aceea a unei suliþe înfipte în pãmânt.

În al treilea rând, zeiþa Bendis era ºi protectoarea pãdurilor.
În al patrulea rând, credinþa dacilor era cã, dupã moar-

te, existã o lume fericitã ºi fãrã pãcat, iar bradul, fiind
totdeauna verde, era ca o prevestire a lumii de dincolo.

Iar faptul cã bradul se împodobeºte cu flori ºi alte
obiecte putea sã fie un cult al altei zeiþe romane de ziua
cãreia se purta un brad împodobit. Cultul acestei zeiþe
pãgâne a dispãrut, dar n-a dispãrut obiceiul în sine. Aces-
te obiceiuri, iniþial, au fost funcþionale. Totuºi, când func-
þionalitatea lor a dispãrut, acestea au rãmas sub formã de
obiceiuri. Dar trebuie ºtiut cã fiecare obicei o avut la vre-
mea lui o funcþionalitate în cadrul unei anumite culturi.

� Referindu-ne la un obicei momârlãnesc vechi, v-aº
întreba despre semnificaþia bradului, aºezat la cãpãtâiul
mortului. Vã întreb aceasta fiindcã ºtiu cã acest obicei,
mai ales în ultimii 40-50 de ani, a suferit câteva schim-
bãri semnificative.

� Iniþial, chiar ºi pe vremea copilãriei mele, brad se
punea ºi la bãieþi ºi Ia fete, dar numai la aceia care au
murit nenuntiþi.

Mai recent însã, bradul s-a pus ºi tinerilor de pânã la
35 de ani, indiferent dacã au fost sau nu cãsãtoriþi. Iar la
ora actualã se pune brad la toþi momârlânii care au murit
pânã la vârsta de 40 de ani.

� De ce credeþi cã a evoluat în felul acesta obiceiul?
� Astãzi relaþiile sexuale din cadrul comunitãþii sunt

mai libere. Acum aproape toþi dintre bãrbaþi sau chiar fete
aflaþi chiar la o vârstã tânãrã au altã experinþã de viaþã.

Spuneþi cine ar mai merita astãzi brad? Era normal,
zic eu, ca aceste condiþii ale obiceiului sã se schimbe.

� Dar prinderea fraþilor de cruce, un alt obicei vechi
momârlãnesc, se mai practicã astãzi?

� Într-adevãr acest obicei a existat în cadrul culturii
tradiþionale din zonã. El se petrecea în felul urmãtor: dacã
murea un tânãr sau o tânãrã ºi rãmânea sora sau fratele
lui, acesta se prindea frate de cruce cu un alt tânãr sau
tânãrã din cadrul comunitãþii.

Aceastã rudenie se considera ca fiind de sânge, dar

nu se perpetua. Acest obicei se practica numai dacã co-
pilul rãmas în cadrul unei familii nu avea un alt frate. Dar
aceastã rudenie dispãrea o datã cu decesul celor doi tineri
care s-au prins fraþi de cruce, deci nu era transmisibilã.

� Dar acum se mai practicã acest obicei?
� Nu, el a dispãrut.
� Tinerii din ziua de astãzi mai cunosc tradiþiile cul-

turii momârlãneºti din aceastã zonã?
� Nu prea. ªi tot datoritã comunismului care a atentat

propriu-zis la toate valorile aceastã culturã.
� Din câte ºtiu, oamenii mai de seamã din satele Vãii,

în prima perioadã a comunismului, au fost consideraþi
chiaburi ºi au suferit grele repercusiuni.

� Aºa este! Comuniºtii, ca sã netezeascã calea colec-
tivizãrii, trebuiau sã gãseascã o metodã.

Metoda a fost aceea de a împãrþi populaþia fiecãrui sat
în trei categorii: sãracii, mijlocaºii ºi chiaburii, adicã oa-
menii mai înstãriþi din sat. ªi atunci, comisii ad-hoc zi-
ceau: «Îl facem chiabur pe ãsta, pe ãla ºi pe celãlalt».

Spre exemplu, tatãl vecinei mele a fost considerat
chiabur. ªi, de fapt, el umbla cu o cãmaºã toatã peticitã,
pe care trebuia sã o înnoade la mâneci ca sã nu se rupã.
Cu toate acestea, a fost considerat chiaburul satului. De
exemplu, chiaburul unui sat din Valea Jiului putea fi mult
mai sãrac decât mijlocaºul altui sat din Þara Haþegului,
unde condiþiile pentru agriculturã erau mult mai prielnice.
ªi atunci ne întrebãm: de ce a fost fãcut un astfel de om
chiabur. Întrebarea e valabilã ºi pentru tatãl meu care nu
era nici el foarte bogat. Rãspunsul e simplu: din cauza
politicii, fiindcã fusese fruntaº liberal. Pe lângã asta prin
atitudinea lui, concepþia lui de viaþã ºi felul lui de a fi, era
respectat de toatã lumea din sat. Oamenii din sat nu obiº-
nuiau sã meargã la tribunal pentru orice problemã. De
aceea veneau la el ca sã le rezolve toate problemele ºi sã-
i împace pe toþi, ba chiar sã-i judece.

Astfel, el putea sã adune în jurul lui, oricând, o masã
de oameni care sã-i fie loaialã, mai mult chiar decât Par-
tidului Comunist. ªi aceasta avea un substrat pentru cã la
alegerile din 1936 populaþia Uricaniului a votat în propor-
þie de 90% cu liberalii, 7% cu þãrãniºtii ºi 3% cu legiona-
rii. Din aceastã pricinã, deci, mai ales din cauza poziþiei
sale de fost membru al Partidului Liberal, tatãl meu a fost
arestat.

Comuniºtii au încercat sã creeze oameni de ºtiinþã,
dar nu ºi caractere. Pentru cã un om de caracter putea
deveni periculos prin faptul cã ar fi avut posibilitatea sã
adune în jurul sãu un grup mult mai mare de oameni.

Din aceastã cauzã, comuniºtii au trebuit sã distrugã
toate structurile sociale existente la un moment dat în
cadrul societãþii, ca sã se poatã impune. Însã, distrugând
toate acestea, ei au atentat într-un mod violent ºi la nor-
mele ºi valorile culturii tradiþionale. De aceea am afirmat
cã tinerii din ziua de azi cunosc prea puþin despre tradiþiile
zonei. Nu e atât vina lor, cât a unui sistem politic.
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În lipsa unor documente scrise, trecutul îndepãrtat al unor populaþii poate fi reconstituit, în parte, prin cerce
tarea artefractelor colectate cu grijã ºi metodã de arheologi. Tehnici moderne de datare, fotografiere digitalã,
prelucrare computerizatã ºi altele îi ajutã ºi contribuie la creºterea credibilitãþii reconstituirii, dar tot rãmân

încã numeroase zone de întuneric sau umbrã. Pentru aceste zone, mintea umanã a nãscocit ipoteza, care � dupã C.
Levi-Strauss � reprezintã un stimulent în dezvoltarea cercetãrii.

În acest context, pornind de la importanþa religiei în viaþa ºi cultura popoarelor antice (v. M. Eliade, 1976; C.
Daniel, 1986 ºi M. Lurker, 1997), în cele ce urmeazã, pe baza unor simboluri sacre identificate pe diverse obiecte
provenite din diverse situri arheologice, încercãm sã emitem câteva ipoteze privind istoria tocharienilor, hiksoºilor ºi
hittiþilor.

Desigur, purtãtorii culturii neolitice ºi mai ales a celor din epoca bronzului ºi epoca fierului din spaþiul carpato-
danubiano-pontic (pe scurt SCDP) aveau numeroase simboluri sacre, dar unul dintre cele mai vechi ºi mai originale
simboluri sacre pentru acest spaþiu l-a constituit spirala, motiv pentru care V. Pârvan (1926) considera cã aici este
o �adevãratã patrie a spiralei�.

1. Spirala ca simbol sacru

Dintr-o succintã trecere în revistã, din cele mai vechi timpuri pânã în prezent, a figurãrii spiralei în SCDP, rezultã
o surprinzãtoare continuitate, cu un singur interval de recul, dar nu de dispariþie, în timpul culturii Coþofeni (v. P.
Roman, 1976). Astfel, spirala - derivând în mod evident din poziþia de odihnã preferatã a ºerpilor, animale care
simbolizeazã regenerarea, fertilitatea ºi reproducerea, concepte care au marcat neoliticul carpatic, dar ºi epocile
metalelor - apare cioplitã în sanctuarele din cultura Lepeski Vir � Schela Cladovei (7500�5800 î.Hr.) ºi continuã în
toate culturile SCDP.

Un moment de referinþã s-a înregistrat în cultura Boian � faza Spanþov (4850�4650 î.Hr.), când pe peretele vestic
al templului de la Cãscioarele, spirala apare explicit ca simbol sacru (N. & E. Þicleanu, 2003) ºi este alcãtuitã din doi
ofidieni afrontaþi: unul veninos, cu coadã scurtã, evident viperã, simbol al morþii ºi altul neveninos, cu coada prelungit
ascuþitã, ºarpele casei, simbol al vieþii ºi al bunãstãrii. Aºadar, dualitatea viaþã-moarte, bine-rãu este evidentã, mai
mult decât atât: vipera este coloratã în roºu închis, culoarea morþii la multe popoare, i ºarpele în verde, culoarea
vieþii. Dacã avem în vedere cã ºarpele casei este verde atât la români, cât ºi la greci ºi italieni � ºi asta dupã aproape
7700 de ani � rezultã strãvechimea simbolurilor ºi conservatorismul simbolisticii sacre.

Spirala � ca simbol sacru � atinge apogeul sãu în eneoloticul SCDP în culturile Gumelniþa, Sãlcuþa ºi în mod
special Cucuteni (4650�3500 î.Hr.), când sunt frecvent gãsite pintaderele cu spiralã care, probabil, erau aplicate pe
pâinea sacrã.

În cultura Coþofeni, motivul spiralic se reduce ca urmare a presiunilor kurganienilor dar, pe mãsurã ce aceºtia
sunt asimilaþi, se produce o revenire spectaculoasã în epoca bronzului, cu o restrângere în epoca fierului ºi apoi o
pãstrare pânã astãzi în ornamentica hainelor de sãrbãtoare, a þesãturilor ºi cusãturilor în general, în ceramicã ºi, în
mod special ºi spectaculos, în lumânarea mortului, fapt ce se constituie în una dintre nenumãratele dovezi ale
perenitãþii simbolurilor sacre ºi, totodatã, ale continuitãþii în SCDP.

Un alt tip de spiralã, spirala dublã, în forma literei S, cu absolut aceeaºi semnificaþie ca ºi spirala ghem, dar,
posibil ºi cu rol apotropaic, apare în cultura Starcevo � Criº (5800�5250 î.H.), continuã în cultura Vincea-Turdaº

Simboluri sacre, surse pentru descifrarea
istoriei popoarelor antice

Nicolae ÞICLEANU
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(4950�4650 î.H.) ºi din aceasta derivã superbele benzi cu spirale fugãtoare sau îmbucate care au fãcut faima
culturilor eneolitice ºi apoi a celor din epoca bronzului ºi a fierului; în aceasta din urmã, în cultura Ferigile (400�300
î.H.), apare banda spiralicã simplã ºi banda cu spiralã dacicã. Spirala dublã se gãseºte pe scuturile dacilor, dar ºi ale
celþilor ºi are, evident, semnificaþie apotropaicã; cu o astfel de semnificaþie se întâlneºte ºi în Caucaz, la Armazi, în
secolul al II-lea.

În concluzie, SCDP este locul de genezã al spiralei (V. Pârvan, 1926; J. Deshayes, 1976), ceea ce ne determinã
sã urmãrim ocurenþa ei în timp ºi spaþiu ºi putem aduce contribuþii la cunoaºterea relaþiilor de rudenie între diferite
popoare antice.

2.Tocharienii

Ceramica absolut originalã ºi splendid pictatã a cucutenienilor a ajuns pânã la graniþele Chinei, fapt ce constituie
o dovadã de netãgãduit a posibilitãþii cãlãtoriilor pe ruta SCDP � China în mileniul V î.Hr. Anterior cucutenienilor, pe
aceeaºi cale s-a desfãºurat, dupã Ryan ºi Pittman (1998), marele exod al proto indo-europenilor determinat de
�potopul lui Noe�, când, în jurul anului 5200 î.Hr., în urma catastrofalei prãbuºiri a Bosforului, apele Mãrii Mediterane
au invadat Lacul Pontic transformându-l în mare. Dupã autorii amintiþi, din ramura proto indo-europeanã plecatã din
nordul Mãrii Negre s-au desprins tocharienii.

Dupã B. Sergent (1998), în China de Nord Vest, în Deºertul Takla Makan, în provincia Sin-Kiang s-au gãsit
dovezi de existenþã a tocharienilor în intervalul cuprins între secolul VI î.Hr. ºi secolul X d.Hr., când spiþa acestora
s-a stins, dupã o prezenþã de peste 1600 de ani.

Dupã unii cercetãtori, tocharienii aveau o limbã indo-europeanã asemãnãtoare celei nord-vest europene dar, dupã
alþii, tochariana era o limbã indo-iranianã. Deºi spre finalul existenþei lor tocharienii se convertiserã la budism, mai
pãstrau cultul regenerãrii ºi al reproducerii, fapt dovedit de prezenþa simbolului spiralei tipice SCDP din cultura Boian
(templul de la Cãscioarele), pe pintaderele cu care marcau pâine sfinþitã, identice pintaderelor gãsite la noi în civilizaþiile
sincrone Cucuteni ºi Gumelniþa. De asemenea, existã elemente comune între desenele de pe ceramica tocharianã ºi
cea gumelniþianã ºi cucutenianã.

Prezenþa ceramicii cu picturã asemãnãtoare cucutenienilor, dar mai ales a pintaderelor cu spiralã constituie dovada
cã precucutenienii ºi apoi purtãtorii culturii eneolitice din SCDP erau adevãraþii indo-europeni, fapt ce corespunde
multor ipoteze ºi teorii anterioare începând cu cea a lui Rapson et al. (1922), continuând cu mulþi alþii, printre care ºi
M. Eliade (1976) ºi recent Rayan ºi Pitman (1998), dupã care indo-europenii au plecat din SCDP. Sã nu uitãm cã în
acest fel se explicã, logic, de ce limba românã, fiind indo-europeanã comunã (v. G. Gheorghe, 1992), are numeroase
elemente sanscrite, latine, slave ºi din alte limbi indo-europene. Mai mult, faptul cã sunt discuþii referitoare la limba
tocharienilor aratã cã aceasta a conservat elemente de dinaintea desprinderii antecesorilor celþilor de cei ai geþilor din
trunchiul indo-european, care mai corect ar trebui sã fie numit euro-indian.

Cã indo-europenii veneau din aria carpato-balcanicã rezultã ºi din �Chronology of Iran and Anatolia� de la The
British Museum, unde apare evident cã indo-europenii, consideraþi invadatori, veneau dinspre vest, fiind prezenþi în
jurul anilor 2000 î.Hr., la sfârºitul epocii timpurii a bronzului, în Anatolia, pentru ca abia dupã 800 de ani (la 1200
î.Hr.) sã aparã în Iran. Sã nu uitãm cã primii greci, tot indo-europeni, apar ºi ei în 1900 î.Hr. în Peloponez ºi cã hittiþii,
indo-europeni balcanici, s-au instalat peste þara Hatti, neindoeuropeanã, în jurul anului 1900 î.Hr.

Sigur, se poate obiecta cã pãstrarea un timp atât de îndelungat a unor simboluri ºi credinþe nu este posibilã dar,
dupã cum am arãtat anterior, pentru templul de la Cãscioarele, când de peste 7700 de ani nu numai simbolul, dar ºi
culoarea a rãmas cu aceeaºi semnificaþie, constituie un exemplu mai mult decât elocvent. Exemple de conservatorism
religios gãsim apoi în Cypru (M. Eliade, 1976) ºi chiar istoria zbuciumatei Mesopotamii oferã, dupã V. Zamarovsky
(1981), exemple de dãinuire a unor nume sau obiceiuri peste mii de ani. Primul îl constituie pãstrarea toponimului
Warka, pentru o localitate actualã, al cãrei nume a fost gãsit în sãpãturile de acolo pe plãcuþe cu scris cuneiform,
vechi de aproape 5000 de ani. Cel de al doilea se referã la conservatorismul în artã a numeroaselor popoare
mesopotamiene care pãstreazã ºi astãzi modelele de pe rogojinile împletite din trestie în oraºul Uruk.

În sensul celor arãtate, considerãm posibilã conservarea obiceiului marcãrii pâinii la tocharieni cu pintadera
spiralicã, originarã din SCDP, la fel cum astãzi þãranii români aplicã pristolnicul cu semnul crucii pe prescurã, acesta
fiind numai un transfer de sacralitate de la spiralã la cruce. Pãstrarea îndelungatã a obiceiului la tocharieni a fost
facilitatã de faptul cã în deºertul muntos Takla Makan aceºtia erau relativ izolaþi ºi dispuneau de apãrare naturalã.
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3. Hiksoºii

În fabuloasa istorie a Egiptului a existat un interval de timp, între 1746 ºi
1570 î.Hr. (G. Rachet, 1997:140), când în Delta Nilului au pãtruns nãvãlitorii
numiþi de beduini hequa khasut �cãpeteniile þãrilor strãine�, pe care Manethon
(dupã C. Daniel, 1979) i-a redat sub forma greceascã de hiksoºi = regii pãstori.

Ipotetic, hiksoºii au fost consideraþi triburi heterogene de la sud de Caucaz,
strãmoºi ai celor din Mitanni, Urartu ºi chiar hitiþi sau nobili indo-europeni,
care, luând cu ei semiþii din Siria ºi Canaan, au înfiinþat în anul 1730 î.Hr. oraºul
Avaris din Delta Nilului ºi timp de peste un secol au stãpânit-o ºi, parþial, Egiptul
de Sus. Dupã C. Daniel (1979), hiksoºii ar fi fost semiþi.

Pe câteva din sigiile hiksoºilor apar semne ºi simboluri spiralice, elemente ce
fac posibilã o nouã ipotezã. Astfel, sigiliul din figura 4 prezintã o combinaþie de
modele spiralice identice cu cele figurate pe covoare care încã se mai fabricã în
estul Mãrii Caspice, aflat multã vreme sub stãpânirea massageþilor. Complexitatea
ºi identitatea modelelor indicã o probabilã legãturã între hiksoºi ºi aria est-caspicã aflatã în calea migraþiei tocharienilor.
Modelele spiralice figurate pe sigiliu se regãsesc ºi în ornamentica ceramicii sacre ale cucutenienilor, alþi cãlãtori din
SCDP ce au trecut prin estul Mãrii Caspice. În antichitate, în estul Mãrii Caspice erau cunoscuþi massageþii, care,
dupã Diodor din Sicilia, erau sciþi, fapt confirmat ºi de ªtefan Bizantinul (fide Densuºianu, DP, 679) dupã care �sciþii
vorbeau aceeaºi limbã cu geþii�.

Fig. 4 � Sigilii ale faraonilor hiksoºi (dupã Daniel, 1979)

Fãrã sã intrãm în detalii privind diferite opinii referitoare la multitudinea de popoare din estul Mãrii Caspice, faptul
cã aici au trãit massageþii în mod sigur în secolele VII ºi VI ºi cã, înaintea acestora, tot pe aici s-au perindat
thocharienii apoi cucutenienii indo-europeni, face probabil ca aceºtia sã fi utilizat frumoasa combinaþie de spirale
aflatã identic atât pe sigiile hiksose, cât ºi pe unele covoare produse în Turkmenistan. Interesant cã oraºul Ciric-
Rabat-Kala al masageþilor este aproximativ circular ºi are patru porþi dispuse opus douã câte douã, unite prin
drumuri care se întretaie în centru, amintind astfel de construcþiile preurbane ale culturii Cucuteni-Tripolje. Mai
mult, sã subliniem faptul cã massageþii s-au pãstrat cu obstinaþie în epoca cuprului ºi preferau podoabele din aur.

Toate acestea ne fac sã emitem ipoteza cã descendenþii culturii cucuteniene, care au ajuns pânã la graniþa cu
China, posibil ºi mai departe în nordul Japoniei (vezi populaþia ainu), au fost antecesorii massageþilor din rândul
cãrora s-a ridicat un grup nobiliar, hiksoºii, faraoni pentru peste un secol în Egipt. Acest grup a dat regii massageþilor,
dintre care s-a remarcat ºi a rãmas în istorie prin vitejia ºi comportamentul sãu, frumoasa reginã Tomiris.
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4. Hittiþii

Un popor intrat în istorie printr-un nume de împrumutat, luat de la þara Hatti pe care au invadat-o, hittiþii �
consideraþi printre cei mai vechi indo-europeni � afirmau despre ei înºiºi cã provin dintr-o þarã în care �soarele
rãsãrea din mare�. Care poate fi aceastã þarã, atâta vreme cât unii cercetãtori ai hitiþiilor (v. Daniel, 1986), menþioneazã
ca probabilã originea balcanicã, iar Diaconoff (1985, fide J. Haudry) plaseazã centrul ariei indo-europene peste o
parte a Balkanilor ºi a Carpaþilor, lângã Porþile de Fier ale Dunãrii? Sã reamintim cã aici s-a dezvoltat cultura Lepenski
Vir � Schela Cladovei, o culturã de început a Europei (V. Boroneanþ, 2000).

Considerând ambele enunþuri valabile, rezultatul nu poate fi decât unul singur: hittiþii nu pot proveni decât din
partea esticã a Balcanilor, acolo unde aceºti munþi formeazã þãrmul vestic al Mãrii Negre. Probabil cã þara de origine
a hittiþilor se întindea ºi în interiorul Peninsulei Balcanice ºi, posibil, spre nord, pe þãrmul mãrii pânã mai sus de
Chiºinãu, pe malul Nistrului, unde se aflã localitatea Dubãsari, toponim care în limba hittitã înseamnã �plãcuþe
(scânduri) de stejar�. Dacã la aceasta adãugãm faptul cã �scribul� în aceeaºi limbã se numea �dubsar ghiº�, adicã
scriitorul pe plãcuþe de stejar, precum ºi cã în Republica Moldova patronimul �Ghiºa� este foarte rãspândit iar
stejarul este aici în patria lui, avem mai multe motive sã credem ca foarte plauzibilã aceastã supoziþie. De altfel, dupã
M. Eliade, patria indo-europenilor era situatã la nordul Mãrii Negre, nu departe de cea presupusã de Rapson et al.
(1926), care considera patria de origine a vedicilor aria carpaticã. Încã de la sfârºitul secolului al XIX-lea, Solomon
Reinach (dupã G. Gheorghe) a arãtat cã indo-europenii nu veneau din Asia, ci din Europa.

Odatã propusã o arie geograficã balkano-ponticã, sã aruncãm o privire ºi asupra timpului când hitiþii se aflau în
patria lor. Un prim indiciu îl constituie data formãrii primului regat hittit (1750-1500) dar, cum hitiþii au pãtruns în
Anatolia prin imigrãri încetul cu încetul ºi nu ca o forþã militarã, este de presupus cã au plecat din þara originarã la
cumpãna dintre mileniile III ºi II î.H. Oricum, dupã Haudry (1998), la primii indo-europeni se aratã prezenþa aramei,
ºi nu a fierului, ori hittiþii sunt consideraþi cei mai vechi indo-europeni.

Odatã acceptatã ipoteza de mai sus, apar douã întrebãri. Prima: cum se face cã în aria de unde se presupune cã
vin hittiþii arta sculpturii nu reprezintã omul, având preferinþã pentru stilul geometric, ori odatã ajunºi în þara Hatti
(non indo-europeanã!) situaþia se schimbã? Rãspunsul îl gãsim, dupã opinia noastrã, în modul de cucerire a Þãrii
Hatti de cãtre hittiþi: prin infiltrarea încetul cu încetul ºi nu printr-o luptã decisivã. Acest mod de cucerire a presupus
adaptarea la condiþiile locale, unde artiºtii hatti preferau reprezentarea figurilor umane ºi a animalelor. Cã aceastã
atitudine este posibilã rezultã ºi din faptul cã hittiþii au adoptat ºi zeitãþile locale.

Cea de a doua întrebare este: au renunþat oare cu totul la credinþele din þara originarã? Rãspunsul este negativ,
deoarece în unele sculpturi apar ancadramente în benzi alcãtuite din spirale simple îmbucate, acesta fiind, dupã
opinia noastrã, un argument important în sprijinul provenienþei din Patria Spiralei. ªi sã nu uitãm cã la începutul
mileniului II, în patria de origine a hittiþilor, motivul spiralic abia îºi revenea dupã regresul înregistrat în epoca de
tranziþie la epoca bronzului.

Aºadar ipoteza noastrã îi plaseazã pe hittiþi în estul ariei care, peste aproape douã milenii, va fi situatã la limita
rãsãriteanã a regatului daco-getic a lui Burebista, ceea ce ne face sã regretãm cã nu cunoaºtem numele real al
acestora. Dar oare nu îi putem reconstitui?

În acest sens, sã avem în vedere cã egiptenii îi numeau hittiþi KHETA, ceea ce se apropie de GETA ºi, în ultimã
instanþã, de geþi. Sã se fi numit oare locuitorii ariei dogrogeano-pontico-nistreanã încã de la sfârºitul mileniului II î.H.
geþi?

În concluzie, în SCDP, spirala ºi derivatele sale au constituit simboluri sacre încã din mileniul VI î.Hr. S-au
menþinut astfel pânã la începutul mileniului I d.H. ºi au rãmas pânã astãzi în arta popularã, chiar dacã semnificaþia
religioasã a dispãrut.

Prezenþa pintaderelor cu spiralã la tocharieni, popor indo-european, dar ºi la cucutenieni ºi gumelniþieni, constituie
încã un argument pentru originea indoeuropenilor în eneoloticul SCDP. În drumul lor spre est, tocharienii ºi apoi
cucutenienii au ocupat ºi spaþiul dintre Marea Caspicã ºi Lacul Aral ºi au fost cunoscuþi ca massageþi. De altfel, aria
de extindere a culturii Cucuteni-Tripolje se suprapune în mare mãsurã peste cea a regatului massaget. Dintre nobilii
massageþi, o parte au migrat în Delta Nilului, devenind apoi � pentru un secol � faraoni ai Egiptului. Aºadar, hiksoºii
se înrudesc cu regii massageþilor, dintre care regina Tomiris, prin faptele ei, s-a impus în conºtiinþa istoricã a
Europei.

Este probabil cã hittiþii au fost proto-geþi, astfel încât se înrudesc îndeaproape cu massageþii, numai cã deplasarea
lor s-a fãcut spre sud ºi apoi spre est în Anatolia, în timp ce massageþii s-au deplasat pe la nord de Caucaz pânã în
spaþiul aralo-caspic pe care l-au dominat mai mult de douã milenii.
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Iniþial, pamfletul nostru se intitula �Zilele Mirciei sau Traian Muntean sãrbãtorit la Deva�. În spiritul adevãrului
ar fi stat ºi titlul �Marco Polo ºi Micuho Macai s-au întâlnit la Deva�. Asta pentru cã cei doi, atinºi de morbul
�drumului lung� ºi de grija împãratului, colindã lumea în dorul lelii: un sfert din zilele celor trei mandate

primarul le-a petrecut în lumea largã (se pare cã în Papua n-a ajuns, dar mai e vreme), iar Corneliu Stan, ins fãrã
cãpãtâi ºi ocupaþie, pretins �fizician� (de la fizic), bate anual drumul de la Salzburg la Deva pentru a-l declara pe
regele Decebal cãlãu al neamului sãu, iar pe Traian �Pãrinte de neam� ºi întâiul papã la Roma deºi, dupã Nero, fu cel
mai înverºunat prigonitor al creºtinilor. Prin anul 1992, acesta aflase cã la Deva existã un liceu cu patronimicul
�Traian�. Ca sã se opunã aceluia cu patronimicul �Decebal� ºi, neavând altã ocupaþie de vreo 20 de ani rãtãciþi prin
lume, mãri o pozã a împãratului fãrã statui ºi ctitorii în Italia sau în Iberia natalã, o fãcu sul (sã se citeascã fãrã �ã�)
ºi o oferi primãriei din Deva, iar aceasta, liceului amintit. Aºa începe o istorie a �Die Traiani�, a Zilelor lui Traian la
Deva ºi la Sarmizegetusa Ulpia Traiana. Prilej cu care semidoctul Corneliu Stan, secondat de un popã (de-al lui
Creangã, nu de-al lui Slavici) sã peroreze inepþii, prostii ºi acuze cu ghiotura la adresa dacilor ºi a regelui-erou,
Decebal. Aºa începurã �Serbãrile lui Traian�: cu circ,  pâine ºi vin. Mai lipseau luptele de gladiatori. Noroc cã aceastã
idee nu fu sugeratã primarului metamorfozat de-a lungul celor trei mandate din copil de mingi la �Corvinul� ºi
lucrãtor la �ochiul ºi timpanul, în benzinar, gunoier, comunitar, lucrãtor la spaþii verzi, clocitor de ouã de pãun ºi
înotãtor cu mila (unitate de mãsurã, nu mila Domnului).

De data asta, Corneliu Stan a vorbit doar 20 de minute, bãtând câmpii cu pretinse mesaje ºi cuvinte laudative ale
unor ºefi de stat din Oceania ºi evitând obiºnuitele fluierãturi ºi huiduieli din anii trecuþi. Pardon: cine sã-l huiduie,
fiindcã în Piaþa Primãriei se aflau ziariºti, câþiva rãtãciþi, vreo cinci consilieri obedienþi, doi reprezentanþi ai Muzeului
ºi ai Direcþiei pentru Culturã, ca naºi dintru început ai acestor hilare manifestãri la care nu se respectã elementare
reguli de protocol: sub drapel tricolor s-a cântat Imnul Naþional pentru împãratul cuceritor, jefuitor ºi prigonitor de
strãmoºi. Fireºte: �preamarele� (adicã primarele), dat de mult timp în logoree (stare de excitaþie psihicã, care se
caracterizeazã prin tendinþa excesivã, nestãpânitã de a vorbi continuu ºi incoerent), a zis ce i-a trecut prin cap (nu un
cartuº, Doamne fereºte) arãtând cu dreapta mulþumit, imitându-l, deci, pe Traian, vorbind la vreo 30 de bãtrâni ºi
copii, nu despre �legile Romei�, ci despre datoriile Devei, încât avui inspiraþia de a pastiºa testamentul poeþilor
Vãcãreºti: �Urmaºilor mei deveni-mirceºti / Las vouã moºtenire / Batjocorirea istoriei strãmoºeºti / ªi-o mare spolei-
re�. Nu se putea sã nu gafeze, altfel n-ar fi fost Mircia: ºtiind ce porunci a dat, crezu cã fuse ascultat. Aºa cã salutã
prezenþa unei clase de elevi (fugiþi de la ore cu tânãra profã de istorie, cum aveau sã-mi mãrturiseascã) de la Liceul
�Decebal�, crezând cã sunt de la
�Traian�. De unde sã ºtie magul
cãlãtor în stele cã adjunctul ºi
directoarea acelui liceu nu sunt
liberali ºi cã de Stan (pãþitul) se
feresc ca dracul de tãmâie.

Ei, ºi cam asta este istoria unor
mãsluite sãrbãtori devenite nãrav, ca
o pecingine de care Mircia ºi
Primãria nu ºtiu cum sã scape.
Vãzând cã stâna e iarãºi goalã
(piaþa), Corneliu-Stan-Pãþitul s-a
cam dus spre Viena cu coada între
picioare. Mircia ºi-a mai arãtat o
datã pieptul cu eºarfa tricolorã, a
bâlbâit ceva ca la colindatul cu
duba, ºi, stingherit, s-a ascuns în
Primãrie de parcã l-ar fi urmãrit
CNA-ul. Un mucalit aºezat pe
bordura de schimb, ridicându-se, a
strigat: �Dii, Traiane!�  Iatã cã am
încheiat cu cel mai nimerit titlu!

Tusea ºi Junghiul sau Papa ºi Vlãdica
pamflet de Gligor Haºa

Un primare cu o belea pe cap sau necazul de a te adresa nimãnui
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Lumea fascinantã a tracilor a oferit antichitãþii douã personalitãþi emblematice, considerate drept modele
pentru orice posibilã istorie universalã a moralei rãzboinicilor: Tomiris � regina massageþilor � ºi
Dromichete � regele dacilor din sudul Carpaþilor. Despre Tomiris ºtiu mai multe occidentalii decât

românii de astãzi. Norocul nostru a fost cã Diodor din Sicilia a descris scena de la Helis în care Dromichete l-a
dojenit pe Lisimah printr-o parabolã demnã de regele Solomon. Este acolo cea mai frumoasã, cea mai paradoxalã
maieuticã politicã din istoria universalã. Despre Dromichete învãþau pânã ºi copiii din România, dar ºi acest rege
pare sã fie uitat. Fãcãtorii de manuale nu mai vor sã ofere exemple morale copiilor noºtri.

Cu siguranþã, Tomiris ar fi rãmas necunoscutã pentru cultura europeanã dacã nu ar fi reuºit sã-l învingã pe
Cirus cel Mare, regele perºilor, în anul 529 î.H. sau 530. Cirus se numea Kuruº, Kiros sau Keyhusrev, în limba
persanã veche � farsi. El a domnit în perioada 576�529 î.H. A pus bazele Imperiului Persan ºi a fondat dinastia
Achaemenizilor. Ca un Baiazid al perºilor, el a cucerit Regatul Mezilor, Regatul Lydia ºi Regatul Noului Babilon.
A unit cele douã regate iraniene. Cirus voia sã cucereascã ºi Egiptul, dar Tomiris i-a scurtat destinul de cotropitor.
Rãzboiul cu massageþii a avut loc pe fluviul Sîr Daria, în Asia Centralã. Regele persan a reuºit sã-l captureze pe
Spargapises, fiul lui Tomiris. Regina massageþilor i-a cerut sã-l elibereze pe fiul ei ºi sã nu treacã fluviul. Spargapises
s-a sinucis, iar Cirus a traversat apa cu toatã armata. Nãvãlitorul ºi-a gãsit sfârºitul iar Tomiris i-a aruncat capul
într-un cazan cu sânge de om, sã se sature. Trebuie sã evaluãm aceastã scenã din perspectiva moralei rãzboinicilor
care-ºi apãrau poporul, altfel nu vom înþelege nimic.

Tomiris sau Thamiris, dupã alþii, a impresionat antichitatea prin lecþia ei asprã pe care i-a dat-o lui Cirus. Era
sancþiunea datã de un rãzboinic unui rege învins în numele dreptului massageþilor la viaþã ºi la existenþã liberã.
Momentul este foarte asemãnãtor cu pilda oferitã de Dromichete invadatorului Lisimah peste douã sute de ani.
La o distanþã atât de mare în timp, cei doi regi par sã se conducã dupã aceleaºi legi morale nescrise ale pãcii ºi
rãzboiului. În aceastã mentalitate rezidã, practic, etica lumii moderne care prevede dreptul de viaþã liberã pentru
fiecare popor. Dar cine vrea pace pentru naþiunea lui trebuie sã se pregãteascã intens de rãzboi, spune un vechi
principiu din ºtiinþa conducerii statelor. (Pe acest principiu al descurajãrii s-a bazat ºi blocarea cursei înarmãrii
nucleare de astãzi).

Prin urmare, nu doar scena dramaticã în care frumoasa reginã a aruncat capul lui Cyrus în cazanul cu sânge
avea sã-i impresioneze pe artiºtii din epoca Iluminismului ºi apoi a Romantismului. Ei au reþinut semnificaþia
moralã a pedepsirii cotropitorului în numele dreptului sacru al popoarelor la libertate, idee foarte dragã tuturor
celor care au teoretizat noþiunea de �naþiune� în secolul al XIX-lea.

Iordanes povesteºte cã, la anul 527 î.Hr., Tomiris a pus bazele oraºului Tomis: �Tunc Thomyris regina aucta
victoria tantaque praeda de inimicis potita, in partem Moesiae, quae nunc a magna Scythia nomen mutuatum
minor Scythia appellatur, transiens, ibi in Ponti Moesiaco litore Thomes civitatem suo de nomine aedificavit�.

De-a lungul veacurilor, echivocul originii massageþilor a fost alimentat ºi cultivat pânã astãzi. De soarta
massageþilor se leagã ºi legenda amazoanelor. Unii îi confundã cu sciþii, alþii susþin cã massageþii ar fi o ramurã
a sciþilor. În realitate, povestea lui Tomiris ºi a massageþilor este cea mai semnificativã ilustrare a ideii cã o
ramurã a tracilor a migrat spre rãsãrit din regiunea carpato-danubiano-balcano-ponticã încã din neolitic. Ne-am
obiºnuit sã credem cã migraþiile s-au produs numai dinspre Asia spre Europa ºi încã nu pãrem pregãtiþi sã
acceptãm cã fenomenul a fost ºi invers în anumite epoci istorice vechi.

Herodot scrie cã, dupã victorie, Tomiris, � Tamiris sau Timirise, dupã alte izvoare � a venit cu corãbiile pline
de pradã în Dobrogea de astãzi ºi a pus bazele cetãþii. Descrierea massageþilor este foarte expresivã: luptãtori pe
jos sau pe cai, arcaºi neîntrecuþi, dar ºi curajoºi mânuitori de lance. Purtau armuri împodobite cu aur. Erau

Tomiris - justiþiara lumii vechi
ºi amazoanele

Viorel PATRICHI
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monogami, dar vãduvele de rãzboi erau þinute în colectivitate. Aveau o religie monoteistã. Ei se închinau la
Soarele Neînvins, asemenea tuturor dacilor. Sacrificau cai pe altarele Soarelui. În cartea �De origine actibusque
Getarum� � �Despre originea ºi faptele geþilor� � Iordanes, get, adicã dac de origine, îl reconfirmã pe Herodot.
El precizeazã însã cã este vorba despre acelaºi neam.

Fiind conducãtoarea unui asemenea popor, fãcând apoi dovada unor fapte fãrã precedent, Tomiris continuã
sã-i fascineze ºi astãzi pe cei care se apropie de istoria veche. Unii cred cã Tomiris stãpânea regatul amazoanelor,

dar, dupã cum spun scrierile vechi, regina a urmat la tron dupã moartea regelui. Eminescu o imagineazã pe
Tomiris în epopeea �Gemenii�, încã prea puþin cercetatã. Kazahii de astãzi au convingerea cã istoria lor a

început cu... Tomiris. Massageþii erau numiþi Saka. Unii istorici turci cred ºi astãzi cã massageþii
erau de neam turcic, fiind iranizaþi o datã cu migraþia lor spre rãsãrit!

Autohtonii din Tadjikistan ºi cei din Turcmenistan se revendicã tot de la
m a s s a g e þ i . Uzbecii cred la fel. Cambize a cucerit Egiptul cu ajutorul massageþilor, celebri în
epocã datoritã cailor lor fãrã egal. Turcmenii susþin cã rasa de cai Akhal-Teke provine
de la massageþi, cai pe care i-au folosit mai târziu Darius ºi Alexandru Macedon.
Unii istorici considerã cã massageþii au fost asimilaþi de iranieni ºi de chinezi. Oricât
de diverse ar fi opiniile, toþi cercetãtorii au cãzut însã de acord pe o singurã idee:
massageþii erau de origine europeanã.

Tomiris era asemuitã cu Talestris, regina amazoanelor de mai târziu. Paulus Peter
Rubens ºi-a intitulat tabloul �Tomiris, regina sciþilor�. Mattia Preti a pictat ºi el un tablou
cu Tomiris. Iordanes o considerã pur ºi simplu �Getarum regina�.

Dante Alighieri spune în �La Divina Comedia�: �Mostraba la ruina y el crudo estrago
/ que hizo Tomiris, cuando dijo a Ciro: / �Sangre quisiste, y yo de sangre te harto�. Musaev a
scris baletul �Tomiris�. O întreagã tradiþie e lãsatã de o femeie care l-a sfidat pe cel mai
puternic om al lumii din acea perioadã: �Refuz sã mã mãrit cu tine ºi jur pe Soare, domnul
suprem al massageþilor, cã te voi sãtura de sânge�, i-a scris Tomiris lui Cirus, dupã cum
povesteºte Herodot în �Istorii�. La fel ca pe sciþi, perºii îi numeau pe massageþi Sakâ, iar grecii
îi numeau Skythai. Chinezii le ziceau �Sai�. Alþii le ziceau �gimirru� � cimerieni. Herodot
afirmã cã massageþii au condus 28 de ani nord-vestul Iranului. Massageþilor li se mai
spunea, în Persia, ApâSakâ, adicã �apã seacã�, dupã numele vechi al Mãrii Aral,
astãzi secatã complet. În limba românã veche, se pronunþa tot �apî sacî�. Perºii
le mai spuneau ºi Dahâ sau Dai.

Istoricul bizantrin Theophan îi confundã pe massageþi cu turcii: �La est de
Don, locuiau turcii, numiþi în antichitate massageþi. Perºii îi numeau în
limba lor Kermikhion. Massageþii erau sciþi din punct de vedere
cultural�. Aici ar merita menþionat cã massageþii credeau cã neamul
lor se trage dintr-o femeie- ºarpe. Aici se întâlnesc cu cabirii din Dacia,
de unde au plecat. Massageþii au ajuns pânã în Asiria, unde s-au
aliat cu regele Assurbanipal contra mezilor în perioada 669-626.

Ruºii au descoperit în Siberia meridionalã, pe malul Lacului Baical, kurganul
Arjan. Kurganul are un diametru de 120 de metri. O ceremonie funerarã cumplitã
au fãcut aici massageþii: au sacrificat 300 de cai. În mijloc, erau îngropaþi un
conducãtor ºi femeia lui, îmbrãcaþi în blãnuri scumpe. Iar în jur, numai covoare, cele
mai vechi din lume. Alþi 15 bãrbaþi fuseserã sacrificaþi o datã cu ei. Armele ºi
sculpturile erau scitice, adicã massagete.

Trebuie precizat cã migraþia pelasgilor spre Orient a avut loc spre
sfârºitul neoliticului ºi începutul epocii fierului. Neînþelegerile vin din
numãrul mare de denumiri care desemneazã acelaºi popor în
perioade istorice diferite, atribuite de diverse alte popoare:
pelasgii, deveniþi traci, daci, geþi, massageþi, sciþi, saka ºi aºa
mai departe. Textele greceºti aratã cã massageþii se
închinau lui Mithra, care era Soarele, aºa cum Apollo
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însemna acelaºi lucru. ªi aceleaºi texte greceºti aratã cã Apollo era zeul dacilor din Hioerboreea.
Existã suficiente dovezi cã amazoanele fãceau parte din acelaºi neam al massageþilor. Ele formau, probabil,

un ordin al rãzboinicilor ºi aºa au fost percepute de grecii care au creat o adevãratã mitologie. Tomiris urcã pe
tron ca moºtenitoare a regelui, iar nu ca reginã a amazoanelor. Acest popor din ramura pelasgilor-traci aveau
obiceiuri aspre, considerate astãzi tribale. Rudele îºi mâncau bãtrânii pentru realizarea transferului spiritual, ca la
cabiri. Tradiþie transsimbolizatã pânã astãzi în ritualurile de priveghi ºi de înmormântare la români, în special în
Oltenia. Dacã un massaget gãsea o femeie care îi plãcea, îºi punea cucura cu sãgeþi pe cãruþa ei pentru ca toþi
ceilalþi rãzboinici sã ºtie cui aparþine femeia. Aºa povesteºte Eratostene.

Herodot spune cã amazoanele rãzboinice aveau acelaºi statut social ca bãrbaþii cei fioroºi. Aici, pe lângã
monogamie, se practica ºi poliandria. El povesteºte cã, în timp ce indienii �se împerecheau ca fiarele, în vãzul
lumii�, massageþii foloseau trucul cu sãgeþile ºi cucura pe cãruþã, actul propriu-zis având loc în intimitate. Lumea
primitivã începea sã se civilizeze iar massageþii erau printre etniile cele mai evoluate. În Cartagina, femeia purta
mai multe inele din piele, la gleznã: numãrul inelelor indica numãrul bãrbaþilor pe care-i avea. La massageþi,
femeia moºtenea averea ºi poziþia socialã a bãrbatului. Aºa s-a întâmplat ºi cu Tomiris. Putem spune cã amazoanele
formau un ordin al luptãtoarelor din aceeaºi etnie, dar nu existã dovezi cã au avut un regat al lor. Aristotel însuºi
scria cã relatãrile despre amazoanele întâlnite pe timpul expediþiilor lui Alexandru erau simple poveºti, care
aveau sã treacã mai târziu ºi în splendida carte popularã �Alexandria�.

Mitul amazoanelor este reþinut de greci în epoca în care massageþii se deplasau spre Anatolia. Legendele
perpetuate pe timpul lui Alexandru Macedon confirmã, practic, aceastã migraþie. O întreagã poveste eroticã
este atribuitã împãratului ºi lui Thalestris, regina amazoanelor. Ne aflãm deja la peste 200 de ani dupã epoca lui
Tomiris. Dacã amazoanele îºi extirpau un sân sau dacã nu mâncau pâine, cum se crede în Caucaz, încã nu ºtim
cu siguranþã. Morminte de amazoane au fost descoperite la frontiera dintre Kazahstan ºi Rusia. Este surprinzãtor
cã unii geneticieni considerã cã amazoanele au convieþuit cu strãmoºii mongolilor, singurii asiatici ai cãror copii
au pãrul galben, devenind apoi negru intens. Cercetãrile genetice aratã cã amazoanele erau blonde, însã lumea
acestor luptãtoare încã rãmâne o enigmã.
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cmyk

OBIECTIVE

1. SARMIZEGETUSA REGIA
(Grãdiºtea Muncelului)
capitala regatului dac
Sat: GRÃDIªTEA DE MUNTE, comuna ORÃªTIOARA DE

SUS, judeþ: Hunedoara
Coordonate geografice: 45°37� 23�� latitudine nordicã,

23°18�43�� longitudine esticã
Cod LMI 2004:HD-I-s-A-03190
Cod UNESCO: 906/1999
Sarmizegetusa Regia reprezintã cea mai mare aºezare dacicã

cunoscutã, fiind situatã la altitudinea de 1200 metri. Monumentul
este alcãtuit din 3 elemente: cetatea propriu-zisã, aºezarea civilã ºi
zona sacrã. Cetatea cuprinde circa 3 hectare între zidurile sale.

2. CETATEA DACICÃ DE LA COSTEªTI-CETÃÞUIA
Sat: COSTEªTI, comuna ORÃªTIOARA DE SUS, judeþ:

Hunedoara
Punctul �Cetãþuia�

Nicolae POPA
Lucian SAVONEA

Patrimoniul dacic din Munþii ªureanu
ºi braconajul arheologic

(Material prezentat la Conferinþa internaþionalã Traficul ilicit cu obiecte
sustrase din siturile arheologice din Europa Centralã ºi de Sud-Est)

Ideea de ocrotire a bunurilor culturale s-a dezvoltat pe o lungã cale plinã de piedici, de greutãþi ºi de adversitãþi.
Nãscut ca un produs al omului, patrimoniul cultural a fost mereu obiectul acþiunilor umane, atât pozitive, care l-
au pãstrat, îmbogãþit ºi transmis, cât ºi negative. În rândul factorilor distructivi, alãturi de cei naturali, factorul
uman a constituit dintotdeauna cel mai de seamã pericol pentru integritatea avuþiei culturale. Lipsa de conºtiinþã
asupra valorii culturale a produs pagube imense ºi, de nenumãrate ori, ireparabile.

Descoperirile arheologice din Munþii Orãºtiei dovedesc existenþa celui mai bogat complex de cetãþi ºi aºezãri
dacice din câte se cunosc pe teritoriul României. Acest complex prezintã un caracter de sistem ºi o unitate de
construcþie, cãci numeroasele fortificaþii ºi elemente defensive de mai micã însemnãtate descoperite în zonã au
fost înãlþate cu un singur scop: protejarea marelui centru economic, politic, cultural ºi religios de la Sarmizegetusa
Regia (Dealul Grãdiºtii). Aceste fortificaþii reprezintã un sistem bine gândit, care nu putea fi nici conceput, nici
construit de un trib sau de o uniune de triburi, ci numai de o puternicã autoritate centralã. Marele complex
arheologic din Munþii Orãºtiei documenteazã, deci, în mod evident, existenþa statului dac. Cele cinci cetãþi din
judeþul Hunedoara, incluse pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, reprezintã cele mai importante ºi mai bine
pãstrate monumente din cadrul complexului arheologic din Munþii Orãºtiei, conservarea lor trebuie însã gânditã ºi
aplicatã în legãturã directã cu mãsurile de protecþie care vor fi adoptate pentru celelalte situri arheologice dacice
din zonã. În consecinþã, la fel cum în antichitate au alcãtuit un sistem unitar, ºi în prezent se impune tratarea lor
unitarã în ceea ce priveºte mãsurile de conservare.
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Coordonate geografice: 45°41�34�� latitudine
nordicã , 23°08� 47��- longitudine esticã

Cod LMI 2004: HD-I s-A-03178
Cod UNESCO: 906/1999
Cel care a ales locul cetãþii de pe dealul Cetãþuia

a ºtiut sã aprecieze corect avantajele pe care le
oferea acest vârf (cota 561 metri), situat în
punctul în care Valea Oraºului se îngusteazã brusc,
dominând zona ºi beneficiind de o excelentã
vizibilitate pânã spre Mureº. Situat la aproximativ
2 kilmetri sud de Costeºti, pe malul stâng al apei,
flancat spre nord de Valea Vinþii iar spre sud de
Valea Fãeragului, Dealul Cetãþuia se prezintã ca
un mamelon cu vârful elipsoidal, parþial amenajat,
lung de 160 metri ºi lat de 17 metri spre sud ºi 25

metri la nord. Prezenþa sa a fost certificatã în 1986 o
datã cu primele sãpãturi arheologice sistematice.

3. CETATEA DACICÃ DE LA COSTEªTI�
BLIDARU

Sat: COSTEªTI, comuna ORÃªTIOARA DE
SUS, punct �Blidaru�, judeþ: Hunedoara

Coordonate geografice: 45°40�00�� latitudine nordicã,
23°09�47� longitudine esticã

Cod LMI 2004: HD-I-s-A-03181
Cod UNESCO: 906/1999
Cetatea este situatã pe mamelonul de pe Dealul Blidaru

(cota 705 metri), cu o vizibilitate atât înspre Valea
Mureºului, cât ºi înspre Grãdiºtea Muncelului; prin
amplasarea ºi elementele componente ale fortificaþiei,
cetatea, cu rosturi pur militare, este cea mai impozantã
lucrare de acest gen din zonã. Semnificativ: în anul 1943
s-a descoperit o cisternã dacicã, sãpatã în stâncã.

4. CETATEA DACICÃ DE LA
LUNCANI � PIATRA ROªIE

Sat: LUNCANI (ALUN), comuna
BOªOROD, punct �Piatra Roºie�, judeþ:
Hunedoara

Coordonate geografice: 45°36�11��
latitudine nord, 23°09�00�� longitudine esticã

Cod LMI 2004: HD-I-s-A-03200
Cod UNESCO: 906/1999
Cetatea de la Piatra Roºie se ridicã ca un

adevãrat cuib de vulturi, la altitudinea de 821
metri, pe platoul unui deal înconjurat din trei
pãrþi de prãpãstii, cu pereþii din piatrã de
culoare sângerie. Zidul ei de incintã are 6
turnuri, printr-unul din ele intrându-se în
cetate. La aceastã fortificaþie întâlnim o a
doua incintã fortificatã, mai puþin puternicã
decât prima (înãlþatã în grabã în preajma
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rãzboaielor cu Traian), construitã nu din blocuri fasonate, ci din piatrã de stâncã localã, sumar potrivitã, legate între
ele cu pãmânt.

5. CETATEA DACICÃ DE LA BÃNIÞA
Sat: BÃNIÞA, comuna BÃNIÞA, punct �Dealul Bolii�,
judeþ: Hunedoara
Coordonate geografice: 47°27� latitudine nordicã 23°09� longitudine esticã
Cod LMI-2004: HD-I-s-B-03156
Cod UNESCO: 906/1999

Cetatea dacicã de la Bãniþa a fost construitã în zona cea mai
înaltã a dealului �Piatra Cetãþii� sau �Dealul Bolii�, care se
aflã la limita vesticã a bazinului vãii Jiului (altitudine 904 metri).

Dealul, înconjurat pe trei pãrþi de apele râului Bãniþa, oferea în
mod natural posibilitãþi de apãrare, accesul fiind posibil doar pe
latura de nord, unde, de altfel, sunt amplasate elementele de
fortificaþie din epoca dacicã.

În interiorul cetãþii, spaþiul de apãrare ºi locuire este organizat
pe cele trei terase amenajate prin nivelare, cu suprafeþe diferite,
care se succed pe direcþia est-vest.

Cercetãrile arheologice au stabilit cã cetatea a fost construitã la
sfârºitul secolului II a.Hr. ºi a funcþionat pânã în timpul primului
rãzboi daco-roman din 101-102 p.Hr., când a fost cuceritã ºi
distrusã de romani.

Pierderea cetãþii de la Bãniþa a permis armatei romane sã
avanseze pe drumul cãtre capitala regatului, Sarmizegetusa Regia,
fapt atestat de existenþa castrelor de marº romane de la Jigorul
Mare ºi Comãrnicel.
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Febra aurului dacic

La fel ca pretutindeni, la noi ca ºi în alte pãrþi ale lumii, ruinele lumii antice de pe Valea Apei Oraºului, din munþii
înconjurãtori, au ajuns la cunoºtinþa cãrturarilor abia târziu, în secolul XVI, în urma unor descoperiri senzaþionale
întâmplãtoare. Localnicii le ºtiau însã cu mult înainte, fãrã a preþui valoarea altor vestigii decât a celor din metal
preþios. Au urmat alte veacuri de tãcere în scrierile cãrturarilor pânã la începutul secolului al XIX-lea când descoperirea
unor mari tezaure de monede de aur avea sã trezeascã pânã ºi interesul autoritãþilor. Astfel, în 1802, doi tineri dãdeau
peste un mare tezaur de monede de aur de tipul Koson, în jur de 400 de piese. Tot cam atunci, pe Dealul Anineºului
fusese gãsit un tezaur cu monede de aur de tip Lysimah. Vestea descoperirii comorilor a dus la o adevãratã migraþiune
spre munte a sãtenilor din împrejurimi iar comerþul cu monede de aur pe piaþa Orãºtiei a ajuns la cunoºtinþa autoritãþilor
austriece care organizeazã sãpãturi de descoperire a aurului, cu mineri, sub supravegherea armatei, care se încheie
fãrã niciun rezultat.

Importanþa patrimoniului cultural naþional pentru întãrirea siguranþei naþionale este datã de rolul sãu de coagulare
a identitãþii naþionale ºi a specificului regional, precum ºi de acela de fundamentare a valorilor cetãþeneºti democratice
într-o lume a diversitãþii culturale, etnice ºi religioase.

În condiþiile integrãrii europene a României, realizarea unui sistem performant de protecþie a patrimoniului cultural
reprezintã atât un deziderat, cât ºi o obligaþie a statului român, fiind consideratã ca o contribuþie naþionalã la pãstrarea,
conservarea ºi punerea în valoare a patrimoniului comun al Europei.

Procesul de conservare ºi de punere în valoare a pieselor ºi obiectivelor reprezentative pentru patrimoniul cultural
naþional este afectat prin înstrãinarea, degradarea sau distrugerea unor repere cu semnificaþie majorã pentru civilizaþia
româneascã în ansamblul ei.

Faptele reale, ca ºi legendele, au þinut viu interesul oamenilor privind bogãþiile care au existat în zonã, iar vidul
legislativ în ceea ce priveºte reglementarea situaþiei juridice a siturilor arheologice a condus între anii 1990 � 2000 la
apariþia în judeþul Hunedoara a unei nou tip de infracþiune: �braconajul arheologic�, urmarea imediatã a acestuia fiind
dezvoltarea traficului de obiecte de patrimoniu ce provin din siturile arheologice ºi care sunt vândute contra unor
sume importante de bani, þinând cont cã doar o monedã din aur de tip KOSON în anul 1998 era evaluatã la 650 lire
sterline.

Pe raza judeþului Hunedoara figureazã 70 de situri arheologice înscrise în L.M.I. Dintre acestea, 39 aparþin
categoriei de importanþã naþionalã (A), iar 31, categoriei de importanþã localã (B). Cinci dintre situri sunt înscrise ºi
în Lista Patrimoniului Cultural Mondial UNESCO, respectiv Sarmizegetusa Regia, Costeºti � Cetãþuia, Costeºti �
Blidaru, Luncani � Piatra Roºie ºi Bãniþa. În afara acestora, în judeþul Hunedoara sunt semnalate ºi câteva sute de

situri arheologice aparþinând categoriei �patrimoniu arheologic reperat
sau descoperit întâmplãtor�.

Având în vedere fenomenul creat, în anul 2000, în structura
Direcþiei de Investigaþii Criminale din cadrul Inspectoratului General
al Poliþiei Române, se înfiinþeazã Serviciul pentru Prevenirea ºi
Combaterea Furturilor ºi Traficului de Bunuri aparþinând Patrimoniului
Cultural Naþional, acþionând pentru cunoaºterea ºi controlul
fenomenului infracþional, prevenirea ºi combaterea faptelor ilegale
de acest gen. Coopereazã atât pe plan intern cu celelalte unitãþi locale
cu atribuþii în domeniu, în baza unor protocoale de colaborare ºi
prin schimburi de date ºi informaþii necesare organizãrii de activitãþi
ºi mãsuri comune, cât ºi pe plan extern cu Biroul Naþional Interpol,
Serviciul Relaþii Internaþionale, cu structuri similare din alte þãri ºi
organisme internaþionale abilitate.

Activitatea poliþiei hunedorene s-a concretizat în depistarea ºi
cercetarea a peste 100 de persoane implicate în acþiuni ilegale de
braconaj arheologic ºi trafic cu bunuri culturale mobile provenite
din siturile arheologice. S-a reuºit recuperarea ºi confiscarea a peste
4.000 monede de argint tip DENARI IMPERIALI ºi REPUBLICANI,
10 monede de aur tip KOSON, o aplicã din bronz aurit, monede
dacice tip HUNEDOARA, tetradrahme, celturi, scule ºi unelte dacice,
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600 obiecte arheologice romane, vase
de ceramicã dacicã. Au fost aplicate
sancþiuni contravenþionale în valoare de
110.000. lei pentru fapte prevãzute în
O.G.43/2000, republicatã.

Printre persoanele cercetate pentru
fapte de braconaj arheologic ºi trafic cu
bunuri culturale mobile sustrase din situri
arheologice, se numãrã ºi ºapte cetãþeni
strãini (2 cetãþeni italieni, 2 cetãþeni
germani ºi 3 cetãþeni austrieci), cazuri
în care s-a colaborat cu autoritãþile
strãine prin Biroul Naþional Interpol.

Exemplificare: cu sprijinul acestora
a fost identificat cetãþeanul italian
D.C.M., stabilindu-se cã, în cursul
anului 2000, a traficat de pe teritoriul
României mai multe monede din aur de
tip KOSON. Ca urmare a comunicãrii
autoritãþilor italiene, acesta se afla în
atenþie, fiind cercetat ºi pe teritoriul Italiei

pentru sãvârºirea mai multor infracþiuni în domeniul patrimoniului cultural naþional.
Protejarea patrimoniului cultural naþional reprezintã atât o obligaþie profesionalã a specialiºtilor în domeniu, dar

mai ales o obligaþie moralã a fiecãrui cetãþean român. Semnificaþia activitãþii de protejare a patrimoniului cultural
naþional al României este în realitate mult mai profundã decât pare la prima vedere, deoarece aceasta reprezintã o
micã, dar esenþialã parte a patrimoniului cultural al omenirii.
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Românii pãstreazã legende, balade, obiceiuri ºi simboluri impresionant de vechi. Uneori, acestea ilustreazã
evoluþia lor mai semnificativ decât vestigiile arheologice.

     Atunci când unor tradiþii li s-a uitat adevãrata obârºie sau când aceasta a devenit anacronicã, ele au fost
adaptate noilor condiþii de viaþã. Este cazul baladei Mioriþa. La început, ciobanul care urma sã moarã fusese ales sã
fie sacrificat unei zeiþe pentru ca, dupã moarte, sã se uneascã, printr-o cãsãtorie simbolicã, cu zeiþa mândra crãiasã
a lumii mireasã ºi sã revigoreze natura. Ciobanul îºi acceptã sacrificiul. În variantele moderne, omorul apare ca
urmare a geloziei tovarãºilor lui care-i râvneau turma ºi este de neînþeles resemnarea cu care ciobanul îºi acceptã
moartea.

Multe opere folclorice ºi simboluri s-au adaptat ºi au supravieþuit milenii, încât acum anevoie putem sã le dezgropãm
adevãratele rãdãcini ºi numai sub vãlul ipotezei. Un exemplu semnificativ este simbolul capul de bour din stema
Moldovei. S-a þesut legenda cã el ar reprezenta capul zimbrului pe care, urmãrindu-l la vânãtoare, voievodul Dragoº
ar fi ajuns în Moldova.

Capul de zimbru sau de bour este un simbol foarte vechi (3), care se gãseºte ºi pe plãcile de plumb geto-dace
publicate de Dan Romalo (5).

Coarnele bourului sunt ca douã antene menite parcã sã punã în legãturã fiinþa care le poartã cu energia cosmicã.
Simbolizeazã ele o legãturã cu emanaþii cosmice
subtile care ar putea ilustra chiar activitatea
spiritualã a omului? Este o ipotezã temerarã
susþinutã de argumente care meritã sã fie
cercetate.

Se spune cã omul este alcãtuit dintr-un corp
material, un corp energetic (eteric, astral) ºi duh
(1). Atâta timp cât acestea sunt legate între ele,
omul este viu. Dupã tradiþia hindusã, corpul
energetic este alcãtuit din roþi de energie numite
cakra (pronunþã ceacra) legate între ele prin canale
de energie, nadî. Principalele cakra sunt axate pe
canalul suúuma care este paralel cu coloana
vertebralã. Prin su�uma, urcã un ºarpe de energie
numit kundalinî. Dupã tradiþiile hinduse, kundalinî
este o ºerpoaicã care reprezintã energia �aktî.

Se spune cã yoga este o tehnicã multimilenarã,
dezvoltatã în India dar ºi în alte pãrþi ale Asiei,
tehnicã care permite omului sã-ºi tragã conºtient
energia direct din cosmos. În decursul timpului, a
evoluat nu numai corpul material al omului, ci ºi
corpul lui energetic � astral, activând diversele
centre de energie (1, 2, p. 53-60).

În glanda pinealã din frunte se gãseºte âjña,
cakra cunoaºterii. Hinduºii situeazã în ea ochiul

Obârºia capului de bour
din stema Moldovei

Mioara CÃLUªIÞÃ-ALECU



31

DACIAmagazinnr. 46, septembrie 2007

lui �iva, ochiul cunoaºterii ºi al vederii paranormale. Acolo, pe frunte, pun hinduºii cu pastã de santal semnul roºu
tilak, iar cãlugãrii ºi preoþii ortodocºi miruiesc pe creºtini. În creºtetul capului este cakra sahasrâra.

Se spune cã cakra âjña este ca un lotus cu douã petale de energie. La un anumit nivel de dezvoltare al corpului
energetic al unor oameni, aceastã cakra este trezitã (activatã), petalele ei se curbeazã în sus, ca niºte coarne, ºi chiar
pot fi vãzute, mai ales de oamenii care au însuºiri paranormale. La acestea se face referire într-unul din imnurile
orfice, când se spune cã Zeus are pe frunte coarne de aur. Dionysos-Bacchus era reprezentat cu coarne. Michelangelo
a simulat niºte coarne mici pe capul statuii lui Moise. Altarul de jertfe al evreilor avea coarne în cele patru colþuri ale
sale (Ieºirea, 27). În fotografia giulgiului lui Hristos, publicatã de Vatican, se disting un fel de coarne.

Sahasrâra, trezitã, corespunde la aura sfinþilor.
Oamenii care au vrut sã se considere superiori sau au fost astfel decretaþi de ceilalþi au fost împodobiþi artificial

cu aceste semne. În vechime, când apãruserã oameni mai evoluaþi, care aveau vizibilã âjña, cei care se considerau
superiori þi-au pus o tiarã cu coarne. Când românii spun de cineva cã are stea în frunte, fac aluzie la o dezvoltare ºi
vizualizare a cakrei âjña sau la un ecou din adânca antichitate în care se vorbeþte de agatîrþii care purtau o podoabã
atârnatã pe frunte?! Dar astfel de coarne de consacrare, cum le numea Romulus Vulcãnescu, coarne îndreptate în
sus ca o aspiraþie spre Cer, sugereazã ºi taurul. La vechii egipteni, zeul Osiris se reîncarna în Boul Apis, iar zeul trac
Dionysos era numit ºi Bacchus, adicã taur. Se poate face, prin aceste tradiþii vechi, o legãturã între coarnele de
consacrare ºi zimbrul � capul de bour � din stema Moldovei? Pe la sud de Chiºnãu trecea drumul lui Bacchus,
marcat de mehnhiri (azi Drumul Bâcului). În comuna Cumpãna din judeþul Constanþa a fost dezgropat un tors uman
antic din marmurã care prezenta pe cealaltã faþã un cadran solar, fixat între coarnele unui zimbru. Acesta se aflã la
Muzeul de Antichitãþi din Constanþa. Este de remarcat cã pe unele vechi steme moldoveneºti apãrea cerbul, animal
purtãtor de coarne, ca ºi zimbrul. Coarnele de consacrare au fost asociate ºi crucii; ele apar la unele troiþe, iar la unele
biserici ortodoxe se observã cum crucea din vârf este sprijinitã între astfel de coarne de consacrare.

Mai apoi, când au apãrut oameni care-ºi treziserã sahasrâra � cu aureolã �, ca sã-ºi arate puterea, oamenii ºi-au
pus coroanã. Coroanele egiptene aveau în faþã un cap de ºarpe. Mihail Alecu se întreba dacã era o aluzie la un ºarpe
de energie trezit, cum spun hinduºii de kundalinî, sau era o coincidenþã întâmplãtoare?

Era vreo legãturã între ºarpele de energie trezit al luptãtorilor daci ºi dracul, steagul lor în chip de ºarpe cu cap de
lup? Coarnele de energie ale cakrei âjña sunt amintite de capul de bour geto-daco-moldovean? Câte milenii are acest
simbol?! Greu de rãspuns.

Ca sã distrugã credinþele pãgâne, misionarii creºtini au asociat coarnele ºi dracul - numele steagului geto-dac �
satanei, diavolului.

Soarele, Luna ºi Steaua din stema Moldovei vãdesc o credinþã uranicã (cereascã).
Limba românã dovedeºte existenþa, în vechime, a unor credinþe sau practici arhaice.
Cuvântul vãzduh numeºte

spaþiul în care oamenii cu
însuºiri paranormale vedeau
cum duhurile celor morþi se
îndreaptau spre cer.

Cuvântul trimis a fost un
calificativ al lui Sarmis �
Hermes Trismegistos, la greci
� care, conform tradiþiilor
hermenautice, fusese trimis cu
trei misiuni: de rege, legislator
ºi preot.

Dupã tradiþiile hinduse, la
ritualul de iniþiere, candidatul
sta într-un spaþiu închis, în
poziþie de fetus, cu mâinile în
pumni, dar nestrânºi, urmând
sã se nascã ca iniþiat, cu puteri
noi, sporite (4). Justificã
aceasta expresia: sã þii
pumnii?
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