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EDITORIAL

Un grup de prieteni ai doamnei Ioana Criºan a organizat în data
de 6 februarie 2008 o ºezãtoare în amintirea ei. S-a pãstrat un
moment de reculegere; au fost citite mail-urile primite din USA ºi
Elveþia; s-au citit fragmente din cãrþile ei... Ioana Criºan rãmâne
printre noi ºi dupã dispariþia fizicã. Spiritul ei cinstit ºi curat nu are
moarte.

În 28.02.2008 � ora 17.00, la biblioteca din Reghin, va avea
loc lansarea ultimei cãrþi a Ioanei Criºan, un nou prilej de aducere
aminte.     (Carmen Chiorean)

În iarna
lui 2007 la
Casa de Culturã din George Enescu Reghin avea loc o
manifestare al cãrei suflet a fost, ca de obicei, Ioana Criºan.

Dacii din Cetatea Munþilor Har-Deal ºi scaunul Domnului,
se numea lucrarea pe care a prezentat-o distinsul dascãl. Peste
200 de oameni au privit uimiþi, preþ de 30 de minute, rodul
muncii de cercetare pe care autoarea a întreprins-o ani de-a
rândul. Sensibilitate, seriozitate, meticulozitate ºi nu în ultimul
rând, valoare ºtiinþificã incontestabilã au fost atributele acestei
prezentãri. Au urmat discuþiile, multe, care parcã nu se mai
terminau. Fãceam atunci planuri, care de care mai îndrãzneþe
ºi mai frumoase ºi mai trainice. Viitorul suna tare bine. Acum
din viitor s-a ales doar praful ºi întunericul ºi tristeþea. Dar
peste toate acestea rãmâne veºnic, de neuitat ºi triumfãtor,
zâmbetul dintotdeauna al Ioanei Criºan.   (Vladimir Brilinsky)

A cãzuA cãzuA cãzuA cãzuA cãzut o st o st o st o st o stttttea !...ea !...ea !...ea !...ea !...

Adevãratele dureri nu încap în cuvinte. Când pierzi un frate, o sorã, un prieten bun, tristeþea îþi copleºeºte gândul.
Dar, iatã, aflãm cã plecat cãtre Necuprins o sorã bunã, dragã, modestã ºi harnicã, o sorã a noastrã � a tuturor

iubitorilor de Adevãrat Trecut Românesc: profesoara Ioana Criºan, preºedinta filialei Reghin (România) a Societãþii
DACIA REVIVAL INTERNATIONAL. 

Valorosul ei aport la cunoaºtere nu copleºeºte, ci rãmâne ºi lumineazã gândurile miilor ºi miilor de elevi,
studenþi, colegi de cercetare ºi iubitori de Istorie Româneascã de pretutindeni.

 
În numele membrilor tuturor filialelor noastre, în numele redactorilor ºi cititorilor revistei Dacia

Magazin, în numele tuturor cercetãtorilor adevãratelor rãdãcini ale Poporului Român, dr. NAPOLEON
SÃVESCU, preºedintele Societãþii DACIA REVIVAL INTERNATIONAL adreseazã familiei profesoarei
Ioana Criºan, prietenilor ºi colegilor ei de pretutindeni, mesajul de adânc respect in memoriam ºi de
profundã recunoºtinþã pentru neobosita contribuþie a acestei admirabile cercetãtoare ºi colaboratoare
la mai-binele Istoriei Româneºti.

Dumnezeu sã o odihneascã între cei cu adevãrat aleºi ºi preþuiþi !..
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Jurnal sentimental

CãlãtorCãlãtorCãlãtorCãlãtorCãlãtorie în Dacia, þarie în Dacia, þarie în Dacia, þarie în Dacia, þarie în Dacia, þara zeilora zeilora zeilora zeilora zeilor

Motto: Legendele sunt un izvor permanent de cunoaºtere a vieþii
ºi a credinþei populare din timpuri strãvechi.

 
O cãlãtorie de cercetare, la faþa locului, a trecutului îndepãrtat al patriei mele � mãreaþa Dacie

� mi-a adus revelaþii uluitoare pe care sufletul meu însetat de adevãr ºi dreptate le-a primit cu
recunoºtinþã ºi infinitã mândrie.

Dr. Napoleon SÃVESCU

Marele Zeu, zeul suprem al celor vãzute ºi nevãzute, ºi-a îndreptat privirea atotputernicã spre Pãmânt ºi
a decis cã este timpul sã creeze fiinþe umane care sã se bucure de frumuseþile ºi bogãþiile terestre. Prin
respiraþia sa divinã, el a creat, întâi ºi-ntâi, ºapte zei pe care i-a numit Zeii Genezei. Conducãtorul lor

era Daksha, potrivit unei vechi legende din cultura vedicã. Dupã ce a cercetat cu atenþie întregul Pãmânt, Daksha a
gãsit, în sfârºit, cel mai frumos loc unde munþi mândri, acoperiþi de zãpezi, sãrutã înaltul albastru al cerurilor ºi îºi
desfatã privirea pe întinsul dealurilor blânde, pe vãile ºi râurile argintii ce se unesc ºi formeazã un imens ºi limpede
ochi de ape. Aici ºi numai aici Geneza putea sã înceapã.

Daksha era exaltat ºi fericit: gãsise raiul pe pãmânt, gãsise cel mai potrivit loc pentru Oamenii Supremi. Ca atare,
ºi-a început munca de creaþie. În timpul nopþii, a populat Locul Sfânt cu primii 10.000 de fii, fiii lui iubiþi, �aleºii
lumii� (The chosen people), care vor ajunge sã stãpâneascã lumea. În timpul zilei, cei ºapte zei - zeii primordiali ai
genezei - au continuat sã populeze Pãmântul cu tot felul de animale, astfel cã diversitatea lor începu sã coloreze
pãmântul ºi sã-i dea o viaþã trepidantã cum niciodatã nu mai fusese. Lucrarea zeiascã era aproape terminatã. Ceea ce
lipsea era miracolul prin care fiii lui urmau sã se înmulþeascã ºi sã stãpâneascã în pace pãmântul. Dupã o clipã de
gândire, Daksha a gãsit soluþia perpetuãrii infinite: a creat Femeia. Apoi, în timp, el va descoperi ºi Secretul Uitat.
Acum, aleºii lui Daksha erau aleºii lumii ºi el i-a numit Daci.

Daksha va rãmâne cunoscut în mitologia vedicã (cea mai veche mitologie din lume) ca zeu al genezei ºi al
perpetuãrii infinite. Fiii lui iubiþi, Dacii, vor stãpâni Pãmântul.

.................................................................
Cu aceastã minunatã legendã în minte, m-am hotãrât sã vizitez Dacia, Þara Zeilor, acolo, la ea acasã, în inima ei,

în Munþii Surya-nului, Surya fiind Zeul Soarelui la vechii Vedici Carpato-Danubieni (strãmoºii dumneavoastrã ºi ai
mei deopotrivã). M-am hotãrât sã merg la Sarmi-Seget-Usa (în sanscrita clasicã însemnând �eu mã grãbesc sã
curg�), capitala strãmoºilor noºtri ºi a strãmoºilor strãmoºilor strãmoºilor noºtri, acei Carpato-Danubieni care au dat
lumii o culturã unicã, o istorie eroicã ºi un popor nemuritor, Poporul Daco-Român.

Aºa cã în 3 iunie 1998, din New York, urc la bordul companiei române de zbor TAROM ºi în ziua urmãtoare
sunt pe aeroportul Bucureºti-Otopeni unde sunt întâmpinat de oameni dragi sufletului meu: Andy, fiul meu, student
la Facultatea de Stomatologie din Bucureºti, prietenul meu �din botoºei�, Dan Dima, avocat, o bunã prietenã, Cristina
Cutus, ºi Tanþa Popescu, ziaristã cu o personalitate formidabilã, care m-a fãcut de multe ori sã simt ce înseamnã sã
ai un prieten la nevoie.

Bucureºtiul, oraºul-capitalã al României de azi, mi s-a pãrut mult schimbat în bine, curat, frumos, cu mici
restaurante, cu mâncãruri gustoase (ca cel de pe Podul ªtirbei, recomandat mie de Rudy Klekner în New York), ale
cãror preþuri sunt cu o treime mai mici faþã de Mc Donald-ul din New York. Petrec în Bucureºti trei zile, timp în care
îmi revãd rude ºi prieteni.

Suntem deja un grup de patru persoane care am hotãrât de mai bine de un an sã ne ducem acolo, în Þara Soarelui,
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la poalele Munþilor Surya-nului. Cu ajutorul Tanþei, am închiriat o maºinã, un Ford de nouã persoane, albastru la
culoare ºi foarte confortabil. Aºa cã, pregãtit din toate punctele de vedere, dar mai ales sufleteºte, în 7 iunie �98 ,
într-o dimineaþã frumoasã ºi însoritã, m-am introdus bucuros în acel Ford albastru ºi�la drum.

Am început sã-mi strâng tovarãºii de cãlãtorie: primul pe care l-am luat de acasã a fost Dan Dima. Pe el îl cunosc
de când aveam ºapte ani ºi de atunci suntem prieteni. Dan lucreazã ca avocat pentru o firmã comercialã în Bucureºti.
Este înalt de 1,85 metri, blond, cu ceva fire argintii, cu ochi albaºtri. Un tip robust, sportiv ºi plãcut. De la Dan am
plecat spre Costel Enciu, cu care am fãcut armata prin anii 1964 ºi cu care am rãmas bun prieten. Azi, Costel este
pensionar ºi, având destul timp liber, s-a decis sã ne însoþeascã. Costel este un tip liniºtit, cãruia îi place mult sã
citeascã tot felul de cãrþi de aventuri. Are nu mai mult de 1,75metri, ceva burticã, chelie ºi o mustaþã, nelipsitã
oricãrei persoane mai puþin norocoase din punct de vedere al �podoabei capilare�. Este un tip jovial ºi plãcut, cu care
am petrecut multe vacanþe. El a reuºit sã-ºi recupereze, pe strada Orzari 15, din Bucureºti, o curte imensã cu 6-7
cãsuþe naþionalizate (corect spus, furate) de fostul regim comunist, dar chiriaºii refuzã sã-i plãteascã chirie pentru cã
nu vor �sã-l îmbogãþeascã pe domnu` Enciu� ºi pentru cã nu existã nicio lege care sã-i oblige sã o facã! Ciudatã
guvernare mai are ºi aceastã þarã! (Trebuie sã specific, pentru cine nu ºtie, cã ºi în America un chiriaº poate locui
luni ºi luni de zile fãrã sã plãteascã nimic proprietarului, iar acesta, proprietarul, este obligat sã-i dea, în tot acest
timp, apa, cãldura ºi lumina, gratuit). Plec cu Dan ºi cu Costel spre Munþii Orãºtiei, în marea aventurã de explorare
a preistoriei daco-românilor. Costel, ca de obicei, s-a miºcat mai încet ºi, pânã sã reuºesc sã-l scot pe el afarã, pânã
sã vinã ºi Dan�

� Eu mã miºc încet?, se aratã Costel intrigat. În cinci minute am fost gata�n-a durat mai mult de cinci minute.
Cu siguranþã!

Între timp, Dan a avut o idee bunã, dupã ce, în fugã, a încãrcat în maºinã o butelie.
� Hai s-o luãm mai spre vest, drumul este mai bun ºi pot sã las ºi eu butelia asta la Cheia, unde-i fata mea în

vacanþã la bunici.
În mod normal, dupã cum stabilisem în ajunul plecãrii, noi trebuia s-o luãm spre Piteºti, Râmnicu Vâlcea, Sibiu

ºi, lângã Alba Iulia, sã ne întoarcem spre vest, ca sã ajungem la Orãºtie.

Incinta Sacrã la Sarmisegetusa
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Dupã ce am trecut de Otopeni, de Baloteºti ºi de Sãftica, ne-am oprit într-un loc anume ºi am luat piersici ºi
pepeni ale cãror gust ºi aromã numai în þara natalã le poþi savura.

Veseli ºi încrezãtori, ne continuãm drumul. Priveliºtea spre Cheia, trebuie sã recunosc, este neasemuitã. ªoseaua
este proaspãt asfaltatã iar pomii ºi verdeaþa care acoperã dealurile îþi insuflã un sentiment de liniºte. Spre nemulþumirea
lui Dan, am trecut prea repede prin Cheia, am lãsat, totuºi, butelia la socrii acestuia ºi ne-am reluat drumul spre vest.

Pe la ora 6 dupã-amiazã am ajuns în Orãºtie, oraº micuþ ºi curat, puþin ciudat construit, cu case ºi locuri a cãror
vechime se pierde undeva departe în timp. Am gãsit cu uºurinþã hotelul (neexistând decât douã) indicat de prietenul
Tudor Panþîru, judecãtor la Curtea Europeanã de la Strasbourg.

Pe Tudor l-am întâlnit prima oarã în New York, prin anul 1991, când a fost numit ambasador al noii republici
Moldova la Naþiunile Unite. El a fost, este ºi va rãmâne un român mai bun decât mulþi alþii care s-au nãscut pe
teritoriul actual al României. Tudor are cam 1,85 metri înãlþime, este brunet, are o frunte latã, niºte ochi cãprui care
emanã hotãrâre, ochi ascunºi în spatele unor ochelari fumurii. Este un om pe cuvântul cãruia te poþi bizui, un prieten
adevãrat, un om corect ºi care, în ciuda seriozitãþii aparente, este o persoanã cu foarte mult umor. Fiind buni prieteni,
l-am �îndoctrinat� la New York cu adevãrata istorie a poporului daco-român ºi mã mândresc sã recunosc cã Tudor
s-a dovedit deosebit de receptiv. Cu el discutam pânã noaptea târziu despre preistoria poporului nostru, acolo, la
New York, iar când am început sã fac publicã aceastã fascinantã istorie, el a fost unul dintre primii mei cititori ºi
critici. Deºi el a plecat la Strasbourg, am continuat sã þinem legãtura. L-am vizitat în Moldova, în urmã cu un an, ºi
atunci am decis de comun acord sã petrecem împreunã aceastã vacanþã. El urmeazã sã soseascã de la Chiºinãu, cu
Andrei Vartic.

Noi, ceilalþi, sosind primii, am hotãrât sã plecãm �în recunoaºtere�. Spre bucuria noastrã, am gãsit un restaurant,
�ªura�, cu mâncãruri româneºti excelent gãtite, la preþuri mai mult decât convenabile. Am prins între timp ºi o micã
ploaie, care a fãcut ca aerul sa fie ºi mai curat.

Seara târziu, la Orãºtie, au sosit Tudor, Andrei Vartic cu nepotul Ruslan ºi colonelul Niculae Mereuþã. Devenisem
o adevãratã echipã care urma sã plece la drum în dimineaþa urmãtoare.

Pe Andrei îl cunosc din toamna lui 1997, când m-am dus la Chiºinãu sã-l vizitez pe Tudor. Cu acest prilej, am
vãzut comuna Ivancea unde s-a nãscut bunica din partea tatãlui meu. Andrei are în jur de patruzeci ºi...de ani, 1,75
metri înãlþime, un corp subþire ºi atletic, o barbã neagrã ºi un pãr lung, uneori strâns la spate. Este de o inteligenþã
ieºitã din comun; de profesie e fizician spectrofotometrist. Mai mult, e ºi un bun orator, îndrãgostit de daci ºi de
istoria acestora. A scris multe cãrþi despre civilizaþia dacã, fãcând descoperiri uimitoare. Voi aminti numai câteva din

Fortificaþii dacice la Costeºti
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ele: �Magistralele tehnologice ale dacilor�, �Fierul, timpul, dacii�, �Ospeþele nemuririi� , pe care, dacã ai
ºansa sã le citeºti, descoperi o parte din trecutul fascinant al poporului nostru dacic, nemaiîntâlnit la niciun alt popor
european. Înþelegi astfel adevãrul despre civilizaþia dacicã, centru al civilizaþiei preistorice europene. Andrei a înfiinþat
în Basarabia �Institutul Civilizaþiei Dacice�.

Pe colonelul Mereuþã îl întâlnesc acum pentru prima datã, dar auzisem despre el de la Tudor. Mereuþã a fost ºeful
corpului de pazã al preºedintelui Snegur. Niculae este puþin mai înalt decât Andrei, mai îndesat ºi mult mai voinic. Un
tip simpatic ºi vesel care ne-a fãcut excursia plãcutã.

La New York auzisem cã a merge prin România înseamnã a te expune la tot felul de riscuri, în primul rând la
banditisme, înºelãtorii, escrocherii ºi alte lucruri neplãcute. Cum nu mai cãlãtorisem prin România de mulþi, mulþi
ani, am fost puþin îngrijorat, ca, de altfel, ºi unii dintre prietenii mei, aºa cã am cãutat sã ne însoþim cu oameni
potriviþi, în caz de nevoie. Am fost însã prost informaþi, pentru cã daco-românii întâlniþi au dat dovadã de o cinste ºi
de o corectitudine pe care greu le gãseºti azi în lume.

Seara am mers cu toþii la restaurantul �ªura�, unde ne-am continuat discuþiile despre preistoria României, despre
istoria dacilor. A fost o searã plãcutã ºi am început sã ne cunoaºtem mai bine, sã schimbãm informaþii, sã ne
definitivãm planurile de viitor.

Miercuri, 8 iulie 1998, dimineaþa
Ne-am sculat toþi devreme. Tudor a fugit la maºinã ca sã stea el în faþã. S-a luptat cu Niculae, pe care l-a împins

în spate, apoi s-a aºezat cu o figurã nevinovatã, în faþã, pe scaunul din dreapta mea, sã vadã el mai bine decât toatã
lumea. Am plecat din Orãºtie ºi am intrat în Tiberiu. Undeva, pe dreapta, am zãrit douã �gurguie� despre care Andrei
spune cã ar fi de interes arheologic.

� Acolo s-a gãsit foarte multã ceramicã dacicã.
Casele sunt foarte arãtoase aici, în Tiberiu, nu prea înalte, dar acoperite cu þiglã roºie, ondulatã. Am lãsat în urmã

un alt sat, Sereca, cu aceleaºi case frumoase pe care vegetaþia le îmbrãþiºeazã cu generozitate iar munþii le înconjoarã

Costeºti - Cetãþuie, cetatea de scaun a regelui Burebista
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de departe. Priveliºtea este mirificã aici, unde - cum spune Andrei - �suntem în inima Daciei�.
� A Daciei Istorice, domnilor! completeazã Tudor cu o figurã serioasã.
Noi toþi îl aprobãm în tãcere, o tãcere solemnã ca locurile încãrcate de istorie pe care le admirãm.
Pe stânga, înainte sã pãtrundem în Orãºtioara de Jos, vedem terasele dacice.
� Imagini de munte, aºa cum se gãsesc în Peru, spun eu. Se pot vedea în zona Munþilor Orãºtiei care oferã

priveliºti cu �miros de veºnicie�.
Înainte de intrarea în satul Bucium, pe stânga, privirea ne este atrasã de o bisericuþã ce se proiecteazã pe munte

ºi pe un cer albastru-închis, prevestitor de surprize. Abia am intrat în satul Bucium cã am ºi ieºit din el. Se pare cã
locuitorii de aici au avut noroc cu dorinþa lui Ceauºescu de a vizita Sarmi-seget-usa, dorinþã care n-a mai fost
împlinitã, dar oamenii s-au ales cu drumuri asfaltate pânã la prima cetate.

Intrãm în Orãºtioara de Sus. Pe teritoriul ei se gãsesc cele mai multe cetãþi dacice, inclusiv cetatea de la Sarmi-
seget-usa, capitala dacicã. Pe dreapta, cum intri, vezi un mic spital. Andrei se opreºte la poliþie sã vorbeascã cu ºeful
local despre starea drumurilor, sã se intereseze dacã se poate ajunge uºor la cetate cu maºina, dacã s-a mai reparat
ori stricat ceva. Andrei, moldovean-basarabean, ºtie cã, deºi e român, de fapt , oficial, el aparþine unei alte þãri,
artificial create. Uneori este aºa de uºor sã rãneºti inima acestor oameni care de multe ori sunt mult mai buni români
decât noi.

Domnul primar Neculae David ne aratã râul Grãdiºtei, umflat de ploi ºi revãrsat peste maluri. Ne spune apoi ce
dezastre se întâmplã când acest râu se umflã. El, râul, este �Arhitectul Godeanu�, fiindcã izvorãºte din muntele
Godeanu ºi este adevãratul arhitect al locurilor iar, dacã nu þii seama de EL, o pãþeºti.

� ªi ce înseamnã asta? întreabã colonelul Niculae Mereuþã.
 - Înseamnã cã a venit un domn inginer de la oraº sã ne facã niºte rezervoare de crescut pãstrãvi. Da� ingineru�

nu mi-o lucrat bine. S-o lucrat dupã proiect, s-o respectat proiectu�, o fost bine, dar nu o fost respectat �domnul
Godeanu, arhitectu� �, râul adicã, cã râul o sosit acum câteva zile ºi o rupt toatã treaba inginerului, dovedindu-i cã
aici, în þara domnului arhitect Godeanu, trebuie întâi ºi-ntâi sã þii cont de EL, dacã vrei sã ai un proiect bun.

 Domnul primar David ne-a convins cã Apa Grãdiºtea, ce izvorãºte din muntele sfânt Godeanu, poate repune
terenurile în dreptul lor, dãrâmând ºi apoi reconstruind tot ceea ce oamenii se hazardeazã sã facã atunci când nu þin
seama de EL. Dupã ce domnul primar, amabil, ne serveºte cu o palincã tare, gãlbuie, cu aromã de prunã, plecãm mai
departe spre Cetatea Lumii Antice, spre Sarmi-Seget-Usa.

 Intrãm în satul Costeºti care þine tot de Orãºtioara de Sus. Este impresionant sã aflãm cã toate satele cu numele
de Costeºti din România ºi Basarabia s-au unit ºi au înfiinþat o asociaþie, o primãrie comunã, cu un singur primar,
domnul Tãtaru de la Costeºti, din Basarabia. Când vor face România ºi Moldova-Basarabia la fel?

Cetatea de la Costeºti, Cetãþuia, o avem drept în faþã. Ne-o aratã Andrei ºi tot el ne-o descrie:
 - Tot mamelonul acesta este înconjurat cu ziduri, o sã vedeþi, sunt vreo cinci sanctuare extraordinare, ziduri de

o frumuseþe ºi de o perfecþiune incredibilã, douã turnuri � locuinþa etc.
 Amplasat pe Apa Grãdiºtei, la sud de larga si mãnoasa vale a Mureºului, complexul de cetãþi ºi aºezãri dacice din

Munþii Orãºtiei a constituit nucleul statului dac din perioada lui Burebista ºi pânã la cucerirea parþialã a Daciei de cãtre
romani.

- Se ºtie cã mai puþin de cincisprezece la sutã din teritoriul Daciei a  fost cucerit. Pe mai mult de optzeci ºi cinci
la sutã din teritoriul ei nu a cãlcat picior de  roman! Iar pe acel petic de pãmânt al Daciei noastre pe care au stat
temporar romanii ei nu  au putut impune o nouã limbã ºi nu au putut crea un nou popor! E absurd sã crezi altfel! În
doar o sutã ºaizeci de ani un popor nu-ºi poate uita limba! Însã, paradoxal, potrivit �istoricilor noºtri� alãptaþi la
doctrine strãine de neam, ei, dacii neocupaþi de romani au fugit sã înveþe limba latinã de la niºte legionari care abia o
bâjbâiau ei înºiºi. O minte sãnãtoasã nu-ºi poate imagina cã dacii liberi au venit în fuga mare de prin munþi, vãi ºi
câmpii, pãduri ºi mlaºtini, dealuri ºi ponoare, unii tocmai de dincolo de Prut ºi Nistru iar alþii chiar de pe Don, au venit
aºa, de plãcere, de la mari distanþe, sã înveþe o limbã strãinã ºi s-o uite pe-a lor.

 - Aºa încearcã sã ne înveþe ei, �istoricii noºtri�, adaug eu cu nãduf.
 Cu ochi veseli, râzând ironic de ideile ºchioape ale unor aºa-ziºi istorici, Andrei îºi continuã prelegerea.
 - Salba de fortificaþii de la Costeºti, Blidaru ºi Piatra Roºie, menitã sã apere �Cetatea Lumii� - cetatea de scaun a

regilor daci de la Sarmi-Seget-Usa (Grãdiºtea Muncelului), ale cãrei ruine ne întâmpinã, peste timp, la fel de impunãtoare
- reprezintã mãrturii de preþ ale înfloritoarei civilizaþii dacice. Dealul �Cetãþuia�, cu cetatea de pe culme, este un
minunat punct de pazã, cu vedere la mare depãrtare, plasat la intrarea în masivul muntos, acolo unde valea apei
Grãdiºtea se îngusteazã deodatã.

Sistemul de apãrare al cetãþii se bazeazã pe succesiunea a trei tipuri de fortificaþie: valuri de pãmânt, un zid de
piatrã gros de trei metri, flancat de trei bastioane ºi o dublã palisadã ce înconjoarã partea de sud a înãlþimii. Platoul cel
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mai înalt este ocupat de douã turnuri-locuinþã construite din blocuri de piatrã ºi cãrãmizi, la care se ajungea urcând
pe o scarã monumentalã. Tot aici se gãsesc urmele barãcilor aparþinând soldaþilor daci din garnizoanã ºi un turn de
observaþie.

 Pe terase au fost identificate lãcaºuri de cult (sanctuare), cisterne de apã ºi multe alte lucruri uluitoare. Aºa cum
despre Valea Regilor din Egipt nu se ºtia prea mult pânã când au început sãpãturile arheologice, tot aºa de puþin se ºtie
astãzi despre istoria acestui popor minunat.

 Mai încolo vedem ºi o a doua cetate, cea mai mare cetate dacicã de apãrare.
 - Pe vârful acela, acolo sus, se aflã Cetatea Blidaru, spune cu mândrie Andrei, ca ºi când cetatea aceasta i-ar

aparþine personal.
 - Acolo ai fãcut tu niºte poze color foarte reuºite, pe care le-ai publicat în �Fierul, Timpul, Dacii�? îl întreb pe

Andrei.
 - Da, mã bucur cã þi-ai amintit. O pozã cu niºte ziduri ºi bastioane colosale! Mai sus e un castru, iar mai jos, o

casã de apãrare cu ziduri groase de trei-patru metri. Trebuie sã vedeþi ce e jos! E ceva fantastic acolo, pe vârful
acela. Iar la el se ajunge pe multe terasãri, unele dupã altele, pe care trebuie sã urci din greu.

 Situatã pe culmea Blidarului (703 metri), fortificaþia are douã incinte unite între ele, având împreunã ºase turnuri
de protecþie. Prima cetate, care ocupã platoul superior al dealului, are o formã trapezoidalã, fiind prevãzutã cu patru
turnuri exterioare, plasate pe colþuri. Intrarea se fãcea prin turnul I ºi era astfel conceputã încât sã împiedice
desfãºurarea forþelor inamicului.

La vest de prima cetate a fost conceputã cea de-a doua, având formã pentagonalã. Aici atrage atenþia sistemul
platformelor de luptã, cu cazemate, de pe laturile de nord ºi de vest. Aprovizionarea cu apã a cetãþii era asiguratã de
o cisternã patrulaterã, situatã în partea de nord-vest, în afara zidurilor de apãrare. Pe aceeaºi laturã, pe o terasã mai
joasã, numitã �Poiana Pertii�, se afla un turn de pazã ce asigura supravegherea accesului spre cetate.

 - ªi cum poate cineva sã-ºi imagineze cã toate acestea au fost construite de niºte þãrani daci!? Cum este posibil
ca cineva sã creadã cã aceºtia nu erau meºteri iscusiþi? Cum poþi sã crezi cã aceºti minunaþi constructori erau
nerãbdãtori sã-i întâlneascã pe romanii cuceritori ºi sã le înveþe limba?! E culmea absurdului sã crezi asemenea
bazaconie!

 - Mãi Tudore, de unde ºtii tu toate astea? se mirã Dan.
 - De la New York, îi rãspunde acesta, fãcându-mi semn cu ochiul.
 Timpul este foarte capricios cu noi: când plouã, când nu plouã. Acum se întunecã iar peste un minut cerul se

lumineazã. Ai impresia cã te afli pe o altã planetã.
 - Cerul s-a înnorat din nou. Extremele schimbãri de vreme din inima munþilor! Vãd niºte cabane frumoase, par

nou construite, uitaþi-vã, acolo, în stânga ºi în dreapta.
 - Ale cui or fi? îl întreb pe Andrei. Dar, înainte sã-mi rãspundã, îl vãd scoþând capul pe geamul maºinii ºi îl aud

strigând:
 - Generalul Dragomir!

Domnule general!
 Andrei se întoarce repede spre

mine ºi îmi spune:
 - Miky, hai sã-l vedem pe

general, e un tip formidabil!
 Ne dãm jos din maºinã ca sã

vorbim cu generalul. Vedem cã e
însoþit de cineva.

 A fost o plãcere sã-l cunosc nu
numai pe generalul Dragomir, dar ºi
pe profesorul Vasile Rudan. I-am
întâlnit aici, în faþa porþii dacilor.
Împreunã, un profesor ºi un general
îndrãgostiþi de�daci! A fost o
superbã revelaþie!

Canal de scurgere la Sarmisegetusa,
excepþionalã dovadã a capacitãþii

constructive a dacilor
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Domnule profesor, de câþiva ani încoace numele
dumneavoastrã este tot mai des legat de anumite scandaluri
generate de cãtre Ministerul Culturii sau de cãtre reprezentanþi
ai acestuia. Care este, de fapt, adevãrul ?

De la reinstalarea mea în funcþie, în iulie 2007, am încercat sã
am relaþii cât mai corecte cu MCC. Nu am mai adus critici, nu m-am
mai legat de nimeni de acolo, pentru cã nu doream sã transfer
antipatia ministerului faþã de mine asupra muzeului. Asta nu m-a
ajutat prea mult, fiindcã în data de 3 ianuarie 2007 m-am trezit cu
un ordin cã eram demis din funcþia de director al Muzeului de
Istoriei al Transilvaniei. Motivul invocat era cã ar fi expirat
contractul meu de management cu ministerul. Or, acest contract
nu putea expira, fiindcã nu a existat. Prin urmare, demiterea era
absurdã. În urma intervenþiei mele vehemente la minister, dupã
ºase ore am fost repus în funcþie, tot printr-un ordin al ministrului.
Nu mã aflu la prima pãþanie. Am mai fost demis din aceastã funcþie
de director al Muzeului de Istorie al Transilvaniei în 19 aprilie
2006 ºi am fost repus în drepturi în 20 iulie 2007 dupã patru
procese câºtigate. Þin însã minte cã îi cerusem domnului ministru
Adrian Iorgulescu o audienþã în noiembrie 2005. Mi-a acceptat-
o, dar m-a þinut la uºã ºase ore ºi jumãtate. Când, în sfârºit, am
intrat, mi-a zis cã îmi acordã trei minute ºi, în timp ce vorbeam,
el se uita la ceas. Dumnealui a pierdut fiindcã, dacã îmi acorda
zece minute, afla lucruri interesante nu numai despre dificultãþile în care se zbate muzeul din Cluj, ci ºi despre modul
scandalos în care funcþionarii sãi au dat descãrcãrile arheologice de la Roºia Montanã. Este adevãrat cã i-am lãsat
câte un dosar cu fiecare problemã, dar mã îndoiesc cã ºi-a gãsit timp sã le citeascã. Nu astfel ar trebui sã se
comporte într-un stat de drept sau într-un stat civilizat un ministru al Culturii faþã de oamenii de culturã. Cultura se
face tocmai cu oamenii de culturã ºi nu cu activiºtii culturali.

Este Roºia Montanã mãrul discordiei dintre dumneavoastrã ºi Minister ?
Actualul ministru a gsit în minister situaþia gata compromisã în ce priveºte Roºia Montanã, ceea ce nu-l scuteºte

de rãspundere, dacã a acceptat-o. Se ºtie cã zarurile fuseserã aruncate în 2001, când ministerul, în loc de a apãra
integritatea patrimoniului naþional, a preferat sã apere interesele economice ale unei firme private. Toþi cei care ne
aflãm în �sistemul� Culturii suntem plãtiþi ºi, deci, suntem obligaþi sã apãrãm acest patrimoniu. Dacã alþii, din diverse
motive, nu o fac, este treaba lor. Noi nu avem voie sã procedãm ca un avocat care, în timpul procesului, în loc de
a-ºi apãra clientul, îl înfundã ºi mai rãu. Eu m-am opus cu înverºunare politicii ministerului, iar preþul, cum se vede,
îl pltesc cu vârf _i îndesat. Nu mã plâng de asta. Nu mã plâng nici cã mã bat cu niºte funcþionari. Mã plâng cã prea
puþini colegi de meserie mi-au þinut partea, ba chiar au încercat sã profite de necazurile mele. Cu absolutã siguranþã,

Intelectualul cu o coloanã vertebralã dreaptã,
pentru a fi apreciat ºi la el în þarã, are douã posibilitãþi:

sã se exileze sau sã treacã la cele veºnice
Interviu cu domnul Profesor Doctor IOAN PISO, Directorul

General al Muzeului Naþional de Istorie a Transilvaniei
realizat de Vladimir BRILINSKY

prof. dr. Ioan Piso

Interviuri care fac istoria
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toate necazurile au început de la împotrivirea mea faþã de proiectul Ro_ia Montan. Mi-am permis sã arunc mãnuºa
în arenã din motive de demnitate personalã. Mi-am permis sã o fac ºi fiindcã sunt mai bine cunoscut în strãinãtate
decât în þarã. Numai astfel am putut aduna în jurul protestului meu 1.038 de semnãturi ale principalelor instituþii ºi
personalitãþi din întreaga lume, în frunte cu Académie des Inscriptions et Belles Lettres (echivalenta Academiei
Române), cu directorii ºcolilor naþionale din Roma, cu Institutul Arheologic German sau Austriac, cu profesorii celor
mai mari universitãþi. Din þarã au aderat la protestul meu doar 50 de arheologi. Apoi am depus mãrturie la Curtea de
apel Alba împotriva Ministerului Culturii, de care depind ca director de muzeu, pentru anularea Certificatelor de
sarcinã arheologicã eliberate pentru muntele Cârnic, emise de Ministerul Culturii în ianuarie 2004. Evident emis
abuziv. De ce? Întâi, pentru cã Roºia Montanã este cuprinsã în legea 5 din 2000 ca monument de valoare excepþionalã,
apoi, pentru cã, potrivit legii minelor din 2003, în asemenea situaþii nu sunt permise nici mãcar sãpãturi de salvare
fãrã o hotãrâre a guvernului României. Cum era sã dea guvernul României o asemenea hotãrâre pentru o întreprindere
privatã? Pentru asta ar fi trebuit sã existe un interes public. Or, interesul public ar cere tocmai ca un asemenea
proiect sã nu fie niciodatã aplicat. Este clar cã MCC a favorizat, împotriva legii, o firmã privatã. Din ce motive? Îmi
permit sã le amintesc pe cele cunoscute oficial. Ministerul ºi-a permis sã fie sponsorizat de cãtre Gold Corporation,
adicã de cãtre firma pe care se presupunea cã o supravegheazã. A fost, de pildã,sponsorizat cu ocazia decernãrii
premiilor Ministerului Culturii din anii 2002 ºi 2003. Este un conflict clar de interese. Sã ne întoarcem însã la
procesul de la Alba Iulia. Fundaþia Alburnus Major, cea care a intentat procesul, l-a câºtigat, iar descãrcarea de
sarcinã arheologicã a fost anulatã. Cine credeþi cã a fãcut recurs? Actualul Minister al Culturii alãturi de Gold
Corporation! S-au aliat deci împotriva patrimoniului naþional. Au mai pierdut însã la rejudecarea cauzei la Curtea de
Apel Braºov. Cum mai pot asemenea oameni conduce ºi reprezenta cultura româneascã?

Cu siguranþã cã atitudinea dumneavoastrã a deranjat anumite interese. Din aceastã cauzã a pornit tot acest
scandal?

Ce a urmat a fost o adevãratã vânãtoare. Am fost dat afarã din biroul Comisiei Naþionale de Arheologie, din
Comisia Naþionalã de Arheologie, din Comisia Naþionalã a Monumentelor ºi Siturilor Istorice ºi din fruntea Comisiei
din Transilvania unde eram preºedinte. Nu m-au putut da afarã din muzeu pentru cã nu aveau motive concrete. ªi
atunci a început o campanie de presã pe bazã de anonime, cu atacuri furibunde împotriva mea, orchestrate de minþi
specializate în astfel de treburi. Se va afla într-o bunã zi cine a organizat totul. Scopul era de a mi se ºtirbi reputaþia
pentru a îndepãrta publicul de mine ºi de cauza pe care o apãram. Asta a început în mai 2005 iar în august al aceluiaºi
an a venit o comisie de la minister pentru a verifica cele relatate în delaþiunile din presã. Cu toate cã lucrurile urmãrite
de comisia ministerialã nu s-au confirmat, s-a întocmit un raport cel puþin tendenþios ºi total lipsit de obiectivitate.
Nici aºa el nu a putut servi ca bazã pentru demitere. În consecinþã, am fost somat sã întocmesc un plan de management,
deºi eu ocupasem fotoliul de director în baza unei alte legislaþii, iar cea actualã nu putea fi aplicatã retroactiv. Am
prezentat totuºi acel proiect de management ºi, cu toate cã în facultate nu am avut niciodatã altã notã decât 10,
aceeaºi notã pe care am obþinut-o la concursul din 97, la susþinerea proiectului am primit de data aceasta nota 7.41.
Tot ministerul este acela care a decis ca nota de trecere sã fie 8. Lucrãtura era, deci, perfectã. Interesant este cã din
comisia care m-a examinat fãceau parte un arhitect, o masterandã la Alba Iulia, funcþionarã prin Ministerul Culturii,
ºi doi directori de muzee din Brãila ºi Braºov. Sunt, totuºi, profesor universitar, am predat nu numai în þarã, dar ºi la
Viena ºi la Sorbona ºi mi se pare cã era normal ca din comisie sã facã parte persoane mãcar de acelaºi calibru ca
mine. Am fãcut o contestaþie care a fost judecatã de alþii, printre care ºi de un coleg care �a sãpat din greu� la Roºia
Montanã, ºi nu este nevoie sã spun mai mult... Astfel am fost demis. Timp de aproape 1 an ºi 3 luni, am câºtigat pe
aceastã temã douã procese la Curtea de Apel Bucureºti. Ministerul a fãcut recurs ºi a pierdut de fiecare datã la Curtea
Supremã de Casaþie ºi Justiþie. Este, oricum, un semn cã justiþia începe sã se miºte în România. Cu zece ani în urmã
probabil cã nu aº fi avut nicio ºansã. Am avut câºtig de cauzã pentru cã am îndeplinit trei condiþii: aveam dreptate,
m-am ºtiut bate pentru dreptate ºi am avut un avocat foarte bun. Astfel am revenit în fruntea muzeului. M-am întors
nu pentru a-i face ministerului în ciudã, ci pentru a face treabã. Am proiecte de dezvoltare pe lungã duratã pentru
care am de gând sã mã bat. Printre altele, vreau sã recuperez tezaurul muzeului care a fost înstrãinat în 1972 când
s-a creat Muzeul Naþional de Istorie Bucureºti. Nu mã intereseazã dacã supãr pe cineva. Vreau apoi sã gãsesc o
clãdire mai potrivitã pentru muzeul din Cluj pe care îl consider una dintre marile instituþii culturale ale þãrii ºi, deci,
demn de o soartã mai bunã.

S-au perindat 3 - 4 miniºtri de când au început problemele dumneavoastrã. Ei sunt vinovaþii sau altcineva
poartã responsabilitatea acestei stãri de lucruri ?

Nu miniºtrii sunt cei care fac acest rãu ºi care provoacã aceastã dezordine în cadrul Ministerului Culturii.
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Miniºtrii sunt vremelnici, ei vin ºi pleacã. Pot fi acuzaþi cel mult de faptul cã nu încearcã sã schimbe lucrurile. Nici
nu-i prea intereseazã aºa ceva, fiindcã sunt în primul rând oameni politici, �multifuncþionali�. Marii vinovaþi sunt cei
care reprezintã continuitatea rãului în minister. Sã-l luãm pe domnul Mircea Angelescu, director în MCC. Ne-am
înþeles bine pânã în 2001, când i s-a opus proiectul de la Roºia Montanã. Principalul reproº pe care i-l fac este cã a
socotit distrugerea Roºiei Montane inevitabilã. Poate cã ºtia mai bine decât mine cine se aflã în spatele proiectului.
Nu trebuiau niciodatã începute sãpãturi de salvare într-un sit de valoare excepþionalã. Trebuiau fãcute cercetãri
fundamentale cu finalitate ºtiinþificã ºi turisticã. Dacã, totuºi, s-au fãcut sãpãturi de salvare, era de datoria tuturor
arheologilor, deci ºi a muzeului din Cluj, sã participe la ele, pentru a se putea salva cât mai mult. Iatã însã cã, în
legãturã cu sãpãturile de salvare, s-a fãcut o a doua greºealã fundamentalã. Potrivit legii 378/2001, sãpãturile arheologice
de salvare sunt plãtite de beneficiar, dar asta nu înseamnã cã acesta trebuie sã primeascã neapãrat ºi descãrcarea de
sarcinã arheologicã. Pot exista cazuri - ºi chiar au existat - în care descoperirile fãcute în urma sãpãturilor de salvare
obligau la extinderea lor sau la o conservare, ceea ce fãcea imposibilã acordarea certificatului de descãrcare. ªi
totuºi, astfel de certificate s-au dat încãlcându-se legislaþia. De pildã, între 2001 ºi 2002, au fost dezvelite 2,2
hectare, dar au fost descãrcate din punct de vedere arheologic 1100 hectare. Nimeni nu pretinde cã peste tot erau
ruine, dar sã dezveleºti 2 la mie, pentru a ceda apoi întreaga suprafaþã firmei canadiene, este scandalos. Cum s-a
desfãºurat operaþiunea? Foarte simplu! O arheoloagã de la Muzeul Naþional de Istorie a României (MNIR), Dana
Mihai, a trecut în fruntea unei firme, �Dalem Consulting�, create de Rosia Montana Gold Corporation (RMGC), cu
scopul de a conduce sãpãturile de salvare în conformitate cu interesele RMGC. Cu aceastã firmã sau direct cu
RMGC a încheiat MNIR contractul, iar MNIR a fãcut, la rândul sãu, subcontracte cu alte instituþii. În anul 2003,
când adevãrul a început sã fie cunoscut, firma �Dalem Consulting� a fost înlocuitã de firma Archaeo-Terra, condusã
de Corina Bors, care a fost detaºatã aici direct de la CIMEC (creat de MCC), iar Dana Mihai a devenit director
�ºtiinþific� al Institutului Naþional al Monumentelor Istorice. Menirea acestui institut este, printre altele, de a declasifica
monumentele descãrcate arheologic. Iatã un mecanism perfect de tranzacþionare a oricãror valori de patrimoniu!

Dar, vorba aceluiaºi domn Angelescu: �...între douã excavatoare se mai poate salva câte ceva�. În felul acesta
este apãrat patrimoniul naþional de niºte funcþionari plãtiþi pentru asta? Constat, ºi în cazul Roºiei Montane, cã
autoritãþile române, în loc de a apãra adevãratele interese ale þãrii ºi ale propriilor cetãþeni, au apãrat interese strãine.

Ce poziþie a avut ºi ce poziþie are acum Comisia Naþionalã de Arheologie faþã de acest proiect ?
Iniþial, în 2000, întreaga Comisie Naþionalã de Arheologie (CAN), a fost, cu o singurã abþinere, împotriva proiectului

de la Roºia Montanã. Numai cã Mircea Angelescu, pe atunci secretarul comisiei, a avut grijã ca procesul verbal sã nu
fie întocmit. Ulterior, comisia a fost de douã ori epuratã sub pretextul unor reorganizãri. Deloc întâmplãtor, au fost
daþi afarã toþi contestatarii proiectului de la Roºia Montanã. Nici aºa nu li s-a pãrut destul de sigurã aceastã comisie
ºi s-a trecut la schimbarea legislaþiei. Conform legii 378/2001, Comisia Naþionalã de Arheologie era cea care decidea
asupra descãrcãrilor de sarcinã arheologicã, iar deciziile ei erau asumate de cãtre Ministerul Culturii ºi Cultelor.
Legea 462/2003 a modificat exact acest punct, prevãzând cã descãrcãrile arheologice sã fie date de MCC, �în urma
consultãrii CNA�. Prin urmare, gremiul academic a primit un rol consultativ, în timp ce deciziile privind patrimoniul
naþional sunt luate de funcþionari ai MCC. În felul acesta s-a creat din MCC o CNA total subordonatã, un Institut
Naþional al Monumentelor Istorice ºi RMGC (sau orice alt beneficiar), un mecanism necontrolabil, care încalcã
spiritul legii patrimoniului ºi interesele þãrii.

Un ultim capitol s-a încheiat de curând. Instituþiile de profil au fost invitate de MCC sã facã, la începutul lui
ianuarie, propuneri pentru noua Comisie Naþionalã de Arheologie. Muzeul din Cluj a fãcut douã propuneri, incluzând
persoana mea. Fac arheologie de 40 de ani, sunt membru corespondent al Institutului Arheologic German, al Institutului
Arheologic Austriac, al Academiei Regale din Barcelona etc. Totuºi, candidatura mea a fost respinsã de Ministerul
Culturii, mai precis de Mircea Angelescu, cel care a fost dovedit cu doi ani în urmã cã a comis cel mai grosolan
plagiat care a existat în scrierile din România de pânã acum.

Comisia Naþionalã de Arheologie nu va fi, deci, mai curajoasã. Nu aº dori totuºi sã-i acuz pe toþi arheologii. Ei
sunt printre specialiºtii cei mai nãpãstuiþi ºi mai prost plãtiþi din întregul sistem al Culturii. ªi este foarte uºor sã se
facã presiuni asupra lor. Dacã sunt, de pildã, ºantajaþi cu banii de sãpãturi sau dacã nu primesc autorizaþia de
sãpãtura, cariera lor este încheiatã. Chiar ºi mie mi-a fost refuzatã în 2003 autorizaþia de sãpãturã. Am stat degeaba
la Sarmizegetusa romanã trei sãptãmâni cu întreaga echipã, care includea ºi arheologi ºi studenþi veniþi din Germania.
Culmea a fost cã i s-a cerut poliþistului din comunã sã mã supravegheze, ca nu cumva sã bag ºpaclul în pãmânt; iar
asta în timp ce braconajul arheologic este în floare. Numai cã eu am spinarea nu numai dreaptã, ci ºi tare. Sunt greu
de eliminat fiindcã sunt foarte bine cunoscut în strãinãtate. Dacã mã cuprinde câteodatã tristeþea, este numai fiindcã
mã gândesc la soarta intelectualului român. Aceasta este situaþia arheologului intelectual român. Dacã are coloanã
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vertebralã dreaptã ºi totuºi doreºte sã fie preþuit la el în þarã, are de ales între a se exila ºi a trece la cele veºnice. Asta
în timp ce un Bãlãceanu-Stolnici, un intelectual fãrã coloanã vertebralã dreaptã, a avut parte de câte onoruri a dorit.

Ce ar trebui, totuºi, fãcut pentru ca normalitatea sã se încoroneze definitiv în arheologia româneascã ?
Într-o scrisoare deschisã adresatã ministrului Culturii, propuneam urmãtoarele soluþii. În primul rând, Comisia

Naþionalã de Arheologie trebuie aleasã prin vot liber de cãtre arheologii înºiºi. Apoi, ea ar trebui sã depindã nu de un
singur for (MCC), ca acum, ci de trei: de Academia Românã, de Ministerul Culturii ºi de Ministerul Învãþãmântului
ºi Cercetãrii, dar cu preeminenþa Academiei. Aºa a fost pânã acum 20 de ani. Sã nu uitãm cã ne aflãm în economie
de piaþã, iar tentaþiile sunt mari. Ce se invocã însã? Cã banii de sãpãturi vin de la Ministerul Culturii. Nu vã supãraþi,
dar aceºtia sunt bani publici ºi nu vãd de ce nu ar putea veni de la mai multe instituþii publice. Când lucrurile sunt
conduse de trei instituþii, manipulãrile, ºantajul, aranjamentele de culise ºi presiunile sunt mai greu de realizat. Problema
este cã unii nu vor sã scape din mânã asemenea pârghii.

Cine sau ce mecanism are interesul sã întreþinã acest veritabil foc al rãului în arheologia româneascã ?
Existã forþe oculte care au adus aceastã companie strãinã în þarã, la Roºia Montanã ºi în alte pãrþi ºi care profitã

din plin de situaþie. Sunt lucruri care se spun pe la colþuri, în ºoaptã, ºi puþini au curajul de a le scrie. Au fost implicate
de la început personaje foarte dubioase, ca Frank Timiº, despre care vã rog doar sã vã interesaþi cine l-a trimis în
strãinãtate, pe cine a adus el în þarã ºi cu cine s-a aliat aici. Dacã înþelegeþi toate conexiunile, vã daþi seama cât de
periculos este sã te baþi cu ei. Existã însã ºi o speranþã. În ultimii ani a apãrut o adevãratã societate civilã cãreia nu-
i pasã numai ce bagã în gurã, ci a învãþat sã se uite împrejur la problemele mediului, ale monumentelor, la necazurile
altora. Societatea civilã nu se formeazã la îndemnul unor intelectuali de serviciu care îºi plâng unul pe umãrul celuilalt
cã nu sunt ascultaþi, ci în jurul unor lucruri foarte practice. Un copil bolnav, o comunitate în necaz, un monument în
pericol sunt adevãraþii catalizatori ai societãþii civile. O consecinþã este începutul maturizãrii societãþii politice, deºi
unii încã se îndoiesc de asta. Vã întreb dacã acum câþiva ani cineva vedea posibilã o alianþã între senatorii Gheorghe
Funar de la PRM ºi Ekstein Kovacs de la UDMR. Ea a fost, totuºi, posibilã la elaborarea proiectului de lege, care
urmeazã s interzic exploatarea aurului în România cu ajutorul cianurilor. Toate acestea mã fac sã fiu optimist în
privinþa viitorului þãrii.

Haideþi, în încheiere, sã facem un mic periplu prin istoria Roºiei Montane.
Aspectele întâlnite la Roºia Montanã sunt deosebit de complexe. Pentru cã aici istoria mineritului necesitã foarte

multã muncã. Pentru a mã referi doar la Muntele Cârnic, aici cercetãtorii francezi au descoperit 70 kilometri de
galerii, dintre care 10 kilometri de galerii romane, o adevãratã bijuterie a antichitãþii. Ele au o formã perfect trapezoidalã,
sunt dispuse pe mai multe etaje legate de trepte tãiate în stâncã. Aºa ceva nu se mai întâlneºte în întreaga lume! Vã
daþi seama ce ar reprezenta ele pentru turismul european, dacã ar fi amenajate! Ei bine, îndatã ce au fost descoperite,
Ministerul Culturii a dat certificatul de descãrcare arheologic, cu alte cuvinte semnalul distrugerii lor. S-a prevãzut
conservarea unei mici porþiuni, care ar fi fost oricum distrusã de primele explozii. O surprizã deosebitã care, cu
siguranþã, va fi pe placul dumneavoastrã, vine tocmai din rezultatele cercetãtorilor francezi care, fãcând o analizã a
lemnului gãsit în galeriile descoperite, dupã metoda C 14, au constatat cã acest lemn dateazã din perioada statului dac
liber. Nu este de mirare. Dacã regii daci au adus meºteri greci pentru construirea zidurilor ºi a reþelelor de apã, nu
putem crede cã ei au neglijat tocmai aurul, care era un alt puternic simbol al puterii. Analizele celebrelor, de acum,
brãþãri dacice, ne spun cã acestea au în compoziþia lor atât aur aluvionar, cât ºi aur de filon din zãcãmintele aurifere
din Munþii Apuseni. Înseamnã cã regii daci au adus ingineri din Imperiul Roman. Pe de altã parte, toponimia din zonã
este curat dacicã. Nume precum Alburnus, Deusara, Immenosum, Ampelum sunt, fãrã nicio îndoialã, dacice. O
adevãratã cercetare a istoriei mineritului în Munþii Apuseni ar trebui sã ducã nu numai la descoperirea unor aºezãri
dacice, ci ºi a unor aºezãri preistorice. De unde sã provinã aurul din epoca neoliticã sau cel al sciþilor agatârºi, dacã
nu tot de aici? Apoi, aºezãrile din perioada romanã sunt extraordinare. Mai departe, între sfârºitul cruciadelor ºi
descoperirea Lumii Noi, principala sursã de aur a Europei a fost în Munþii Apuseni. În sfârºit, zecile de clãdiri de
patrimoniu din secolele XVIII-XIX, multe dintre ele cumpãrate de RMGC ºi aflându-se în stare avansatã de distrugere,
pot fi restaurate ºi alcãtui o ambianþã unicã. Pentru a dovedi toate astea, este nevoie de zeci de ani de muncã,
respectându-se douã condiþii: sã se facã atât în scopul cercetãrii, cât ºi pentru dezvoltarea unui turism intelectual. De
aici ar decurge ºi ridicarea economicã a zonei. Zestrea noastrã culturalã este de valoare europeanã. Trebuie s-o
pãstrãm neºtirbitã. Dacã se devalizeazã o bancã, noi punem banii la loc, dacã se distruge o industrie, tot noi o putem
reface. Dar dacã am fãcut praf natura ºi patrimoniul istoric, nimeni nu le mai poate pune la loc.
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Nivelul cunoºtinþelor matematice, astronomice, filosofice etc. ºi al priceperilor tehnice practicate în antichitate � ºi
ne referim în special la bazinul circum-mediteranian � depãºea substanþial nu numai pe cel al retrogradului Ev
Mediu European, dar ºi informaþia curentã, actualã, a marelui public. Performanþele deductive ale pitagoreenilor

(în sec. V BC), ale lui Platon (la graniþa dintre sec. V ºi IV BC), ale lui Eudoxus ºi Aristotel (sec. IV BC) etc., sunt pomenite atât
de rar ºi de puþin în manualele ºcolare încât ele rãmân de domeniul neantului pentru mult prea mulþi contemporani ai noºtri.
Nu puþini sunt cei care mai cred astãzi, de pildã, cã sistemul heliocentric ºi conceptul Pãmântului ca sferã ar fi fost imaginate
de... Galileo Galilei; ba chiar de... Giordano Bruno! Desigur cã, în aceeaºi ordine de idei, pentru mulþi dintre aceºtia experimentul
geografului ºi astronomului grec Eratosthene, efectuat în jurul anului 200 BC (deci cu circa 150�300 de ani mai devreme decât
data estimatã arheologic pentru funcþionarea sanctuarelor dacice de la Kogaion!), þine de domeniul legendei.

În realitate, la data la care Eratosthene îºi propunea �corecta mãsurare a circumferinþei Pãmântului�, conceptul sfericitãþii
planetei noastre ºi a revoluþiei Pãmântului în jurul Soarelui constituiserã deja fundamentul sistemului unui �cosmos
heliocentric� grecesc, aflat în concurenþã cu cel �geocentric� formulat ulterior, din necesitãþi de metodã, de Aristotel. Acesta
a avut, desigur, o serie de intuiþii geniale; dar presupunerea sa cã Pãmântul ar avea o circumferinþã de numai circa 16 000 de
kilometri (în loc de aprox. 40 000 kilometri) se baza pe o simplã estimare asociativã. Mai �modernul� Eratosthene, spirit
analitic ºi înclinat înspre experimentul demonstrativ, nu s-a mulþumit cu aceastã estimare.

Potrivit datelor rezultate din copiile succesive de manuscrise (care au supravieþuit timpului transmiþându-ne uimitorul
experiment demonstrativ al lui Eratosthene*), celebrul geograf grec aflându-se în cãlãtorie de-a lungul Nilului, în Egipt, a
remarcat cã la peste 800 kilometri Sud de Alexandria, în localitatea Syene (actualul Aswan), la data solstiþiului de varã � 21
iunie ºi anume exact la ora amiezei � lumina Soarelui �cade direct� în fundul unei fântâni adânci: aceasta indicând cã � la zenit
� Soarele se aflã �exact deasupra locului observaþiei�. El observã cã, în anul urmãtor, la Alexandria � situatã mai la Nord! �
la aceeaºi datã ºi la aceeaºi orã, umbra unui gnomon indicã o poziþie a Soarelui mai la Sud (cu 7° � aprecia Eratosthene, pe o
presupusã circumferinþã a Pãmântului rotund, de 360°).

Pentru a stabili lungimea acoperitã �pe meridian� de aceste 7° sexagesimale, era nevoie sã fie cunoscutã distanþa efectivã
dintre Syene ºi Alexandria; treabã deloc uºoarã pentru secolul II BC!..

Cum, potrivit tradiþiei locului, distanþele se mãsurau dupã media parcursã zilnic de cãmilele caravanelor în þinutul foarte
arid, mai mult deºertic � ºi anume circa �100 de stadii pe zi� � iar distanþa dintre cele douã localitãþi era acoperitã de o
caravanã obiºnuitã în 50 de zile, Eratosthene a apreciat cã (100 x 50) distanþa dintre localitãþi, egalã cu 7°, mãsoarã 5 000 stadii.
De aici, i se atribuie concluzia cã circumferinþa Pãmântului, aºa cum a calculat-o el, este de aproximativ 257.000 stadii (mai
exact: 257.143 stadii) .

Cercetãtorii moderni ai acestui experiment, pornind de la o apreciere aproximativã a lungimii �stadiei� utilizate, au
atribuit de regulã acesteia 0.2 kilometri . De aci concluzia cã în calculul sãu Eratosthene s-a apropiat �sensibil� de lungimea
realã a circumferinþei Pãmântului, care mãsoarã, în medie, 40 008 kilometri, depãºind-o �doar cu 28 %�... ! Din explicabilã
simpatie pentru ingeniosul geograf antic, s-a generalizat ºi informaþia � inexactã! � cã distanþa dintre Syene ºi Alexandria
luatã în calcul de Eratosthene ar fi fost doar de 250 000 stadii ºi cã stadia de 0.2 kilometri ar conduce la un rezultat de �50 000
kilometri circumferinþã�.**

În realitate, în aceastã apreciere se comit douã tipuri de greºeli: pe de o parte nu se þine seamã de erorile lui Eratosthene
însuºi, pe de alta se atribuie �stadiei� utilizate de acesta o valoare aproximatã. Am întreprins o cercetare personalã asupra
subiectului, ajungând la urmãtoarele concluzii:

Eratosthene greºea � nu foarte mult, dar greºea! � socotind Alexandria (lat. 31°13� N; long. 29°58� E) situatã �pe meridian�
exact la... Nord de Syene (vezi imaginea). Aceastã eroare, evidentã pe orice atlas, a mai fost semnalatã ca atare: Syene se afla nu
numai la Sud, dar ºi ceva mai la Est ( lat. 23°14� N; long. 32°58� E), cu o diferenþã de trei grade. Asta nu constituie un real
impediment în aprecierea unghiulaþiei Soarelui, de vreme ce, la solstiþiul de varã ºi la ora amiezei, lumina acestuia ar fi �cãzut
perpedicular într-o fântânã�, situatã exact la fel ca ºi Syene, pe aceeaºi latitudine, dar pe �meridianul Alexandriei�. Într-un
asemenea caz � ºi aceasta e o a doua eroare, altfel scuzabilã, a lui Eratosthene! � distanþa în grade, pe meridian, nu era doar de
�7°�, ci de 7° ºi 23 minute (aceste 23 minute înseamnã, pentru latitudinile respective, un plus de 42.6 kilometri).

Eratosthene:
circumferinþa pãmântului

Prof. Timotei URSU
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În al treilea rând, aprecierea de cãtre Erathostene a unei distanþe parcurse de cãmile de �100 stadii/zi, vreme de 50 zile�,
consideratã în linie dreaptã spre Nord, nu era posibilã practic, deoarece calea caravanelor pe drumul Syene�Alexandria
urma unele sinuozitãþi ale cursului Nilului, atât în zona de deºert cât ºi în traversarea Deltei, înspre portul antic, abãtându-se
înspre NNW.

Cum astãzi cunoaºtem cu exactitate distanþele aeriene ***, observãm cã între portul Alexandriei, adicã perimetrul
oraºului antic, ºi centrul vechi de la Aswan sunt 821,5 kilometri, care corespund celor 7° 23�. Cele �50 de zile aproximativ spre
Nord�, înseamnã, în practica localã: o caravanã � parcurgând în pasul lent al cãmilelor ºi în deºert, urmând punctele-oazã de
alimentare cu apã, o distanþã zilnicã de plus/minus 17�18 kilometri, egalã cu... � 100 stadii�.

Aprecierea mãrimii stadiei la �circa 0,2 kilometri� în publicaþiile pe care le-am urmãrit mi se pare mult prea aproximativã.
ªtiind cã Eratosthene, geograf grec, folosea cu maximã probabilitate stadia calculatã prin �piciorul� cel mai utilizat în vremea
sa ºi anume piciorul atic ionian � a cãrui mãrime a fost reconstituitã la 0.296 metri � rezultã cã geograful se referea la o stadie
(600 picioare) cu dimensiunea de 177.6 metri. Distanþa aerianã dintre Syene ºi Alexandria, de 821.5 kilometri ar fi parcursã de
o caravanã în aceste condiþii, teoretic, în numai... 46 de zile! Diferenþa de circa plus patru zile �drum de cãmilã� luatã în calcul
de Eratostene, trebuie pusã pe seama sinuozitãþilor inerente ale parcursului ºi abaterii spre NNW. Dacã Eratosthene ar fi
cunoscut atât abaterea longitudinalã cât ºi valoarea acestor sinuozitãþi, calculul sãu � ca structurã logicã surprinzãtor de
corect! � ar fi condus la concluzia cã:

 � distanþa Syene-Alexandria este de 821.5 kilometri, adicã 4623 stadii (în loc de �5000�!)
 � apreciind distanþa în grade de meridian de � 7°� = 821.5 kilometri (în loc de � 7, 383333°�), totalizarea pentru 360°

conduce la o circumferinþã a Pãmântului cu dimensiunea de 42 248.5 kilometri (plus/minus 0.3 kilometri).
 *

Aceastã dimensiune, cu circa 2 240 kilometri mai mare decât dimensiunea constatatã astãzi prin mãsurãtorile-satelit,
reprezintã o diferenþã de numai 5,60 % faþã de dimensiunea realã, �modernã ! Uimitoarea DEDUCÞIE efectuatã de
geograful grec doar cu mijloace directe, intuitive, nu face decât sã ne umple de admiraþie pentru revelatorul peisaj cultual-
ºtiinþific al Antichitãþii.

Mai rãmâne sã subliniem cã, pe de o parte, aceastã faimoasã �mãsurãtoare a lui Eratosthene� nu credem sã fi fost singura
în etajul istoric respectiv; ea are caracter de unicitate numai în mãsura în care nu ne-au parvenit referiri asupra unor alte
tentative similare.

Pe de altã parte, sã notãm cã isprava lui Eratosthene a fost bine cunoscutã în Antichitate, graþie numeroaselor referiri ºi
preluãrii ei, orientative, la început în calculele geografiei militare a Imperiului Roman, apoi în documentele cosmografico-
matematice arabe ºi prin acestea în Evul Mediu (pânã la temporara înãbuºire a practicãrii ºtiinþelor liberale de cãtre inchiziþia
catolicã ºi bigotismul turco-musulman). Dar, dacã urmãrim referirile lui Iordanes***, este absolut de neimaginat cã
�mãsurãtoarea lui Eratosthene� sã-i fi rãmas strãinã genialului Deceneu, contemporanul lui Burebista ºi probabil urmaº al
acestuia. Deceneu a fost cu certitudine moºtenitor al structurii
cultual-ºtiinþifice getice post-primitive, introdusã � ori stabilizatã?
� de Zamolxe. Dupã cum spun izvoarele istorice (vezi Strabon,
Herodot, Porphirios, Iordanes, etc.) amândoi aceºti �învãþãtori ai
geþilor ºi dacilor� � înainte de a crea o veritabilã ºcoalã cultual-
ºtiinþificã în sânul societãþii dacice, s-au �ºcolit� ei înºiºi în cadrul
cultual-ºtiinþific perimediteranian. Avem astãzi temeiuri serioase
sã presupunem cã în sistemul cultual-ºtiinþific dacic, codificat în
faimoasele sanctuare ale acestora, a avut loc un aliaj superior între
informaþia ºtiinþificã a Sudului (mediteranian), cea a Sud-Estului
(asiatic) ºi cea, încã atât de enigmaticã, a Nord-Vestului Proto-
European. Dupã cum avem temeiuri serioase, astãzi, sã credem în
probabilitatea cã la Kogaion � (150�200 de ani mai târziu decât
uimitorul rezultat la care a ajuns Eratosthene!) � se cultivau noþiuni
astronomico-geodezice superioare mãsurãtorii dintre Syene ºi
Alexandria secolului II BC.

Dar despre acestea, � cu un viitor prilej..!

 * În enumerarea amãnuntelor acestor relatãri urmez îndeaproape pg.
34 a competentei cãrþi a lui Michael Zeilik, �ASTRONOMY. THE
EVOLVING UNIVERSE�, New York, 1976.

 ** M. Zeilik, op.cit., Box 2.3.
 *** vezi: Google Earth, GPS, 2007.
 **** Iordanes, Getica, pp. 69-71.
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La început, era un haos. Se spunea cã atunci când Cerul s-a despãrþit de Pãmânt, în centru, a apãrut coloana
sau Stâlpul Cerului, Axa Lumii, care, simbolic, a ridicat ºi sprijinit Cerul.

Scriitorii antici menþionau existenþa Polului Getic ºi a Axei Lumii � Axis (Cardinex) Mundi � la hiperboreenii
de sub Ursa Mare. Aceastã constelaþie este formatã din 7 stele, numãr simbol, care era asociat celor 7 înþelepþi ai
antichitãþii ºi celor 7 minuni ale lumii.

Ion P. Bogdan de la Timiºoara presupunea cã, la început în Dacia, prin pol sau o axã a lumii s-ar fi înþeles locul
unde zeul Uranus-Cerul s-ar fi unit cu zeiþa Gaea-Pãmântul.

Crucea din vârful cupolelor bisericilor se înalþã ca o aspiraþie spre realizarea unei legãturi cu Cerul.
În cartea Coloana Cerului, Romulus Vulcãnescu prezenta simbolurile tradiþionale trecând de la un arbore cosmic,

la stâlp ºi la coloanã, poate chiar succesiunea în care oamenii au creat aceste simboluri. Oare capitelul cu frunze al
coloanei nu dovedeºte descendenþa acesteia din arborele cosmic? Arbore Cosmic era ºi Arborele Ceresc, care susþinea
Cerul. Dupã tradiþia iudeo-creºtinã, în Grãdina Raiului exista Arborele Cunoaºterii, din mãrul cãruia au gustat Adam
ºi Eva. În Cabala este reprezentat Arborele lui Sephirot. Acesta este un Arbore al Vieþi, o diagramã de energii care
corespunde corpului uman, conform credinþei cã omul face legãtuta între Cer ºi Pãmânt. Arborele este un substitut-
simbol al omului ºi, în momentele cruciale ale vieþii omului: naºtere, cãsãtorie ºi moarte, arborele apare în tradiþii ºi
ritualuri vechi, pãstrate în multe regiuni din România pânã prin secolul XIX.

Aºa cum arãta Sergiu Al-George, C. Brâncuºi a intuit puterea radiantã a Stâlpului Cosmic atunci când ºi-a
metalizat în galben strãlucitor coloana de la Tg. Jiu.

În tradiþia hindusã, prin înãlþarea Cerului, s-a creat spaþiul, ºi Stâlpului Cosmic i s-a asociat lumina, ieºirea din
întunericul nefiinþei prin starea ca fiinþã; astfel înãlþimii i s-au adãogat cele douã dimensiuni pe orizontalã. Stâlpul
Cosmic era forþã radiantã; în vârful de sus, era Soarele care emitea lumina în cele patru zãri. Acestea împreunã cu
Stâlpul formau o piramidã cu baza pãtraticã � Muntele sfânt Meru, munte polar.

În cartea Regele
Lumii, René Guénon cita
mai mulþi munþi sfinþi din
tradiþiile vechilor
popoare. Aceºti munþi
erau pe tãrâmuri înde-
pãrtate sau inaccesibile
muritorilor. În þara în
care nu au existat
înãlþimi s-au construit
simulacre � ziguratele,
piramidele �. De bunã
seamã cã ºi muntele
Cogaion se înscria în
aceastã tradiþie orientalã.
El reprezenta un
centru religios în care
se stabilea o legãturã
cu lumea divinã.

Tradiþii ºi simboluri (2)

Mioara CÃLUªIÞÃ-ALECU

Muntele Sfânt

Sfinxul pe platoul Babele
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R. Guénon considera, ca ºi yoginii hinduºi, cã Pãmântul este un corp viu, care are, ca ºi omul viu, centre de
energie (cakra) legate printr-un canal de energie (kundalini). Era Muntele Sfânt un loc unde se stabilea o legãturã cu
energia Pãmântului? Aºa cum arãta M. Eliade, drumul la el era ritualul trecerii de la profan la sacru. R. Guénon
deducea cã inversul (complementul) muntelui era o cavernã subpãmânteanã, deci ca aceea în care, Herodot
menþiona cã, s-a retras Zalmoxis timp de trei ani. Muntele ilustra spiritualitatea geto-dacilor care credeau în existenþa
unui tãrâm sfânt, un centru axial care dirijeazã lumea, aºa cum butucul roþii îi centreazã învârtirea fãrã sã ia parte la ea.

Legenda muntelui a migrat ºi în Occident, ca Montsalvat din legendele celtice ale Graalului, cupa în care Iosif din
Arimatea ar fi strâns sângele lui Hristos când a fost strãpuns cu suliþa. Se menþiona un vas cu licoare sfântã numitã
haoma la perºi, soma la hinduºi, ambrozia la greci. În mijlocul Paterei de la Pietroasa, Terra Mater trona þinând cu
amândouã mâinile vasul cu licoarea sfântã.

Oare în Stema Daciei, publicatã de Paul Ritter Vitezoviæ, cei doi lei afrontaþi se sprijineau pe Muntele Sfânt?
Getae montibus inhaerent. Geto-dacii erau lipiþi de munþi ºi în ei au dãltuit Lumea Divinã din sufletele lor.

Pe muntele Omul este un simulacru al lui Zalmoxis-Saturn, zeu numit ºi Homo de latini, Om de daci. Pe o stâncã
se mai disting urmele unor basoreliefuri pe care a încercat sã le descifreze N. Densuºianu. S-a emis ipoteza cã în
Munþii Bucegi a fost dãltuitã în piatrã teribila Tripla Hecate: Brimo-Persefona infernalã, Bendis-Artemis pãmânteanã
ºi Iana-Luna cereascã. Aceste trei vechi zeiþe � babe � au dat numele platformei Babele? În introducerea la cartea
Dacia Preistoricã apãrutã în 1913, Prof. Dr. C. Istrate arãta cã, una dintre cele trei stânci colosale, aºa zisul Sfinx,
reprezenta o femeie care avea pe cap cârpã înaltã, un fel de basma cum încã mai purtau unele femei mãritate. Pe
muntele Ceahlãu se distinge o piatrã asemenea unei femei, înconjuratã de alte pietre mai mici. Ea ar reprezenta pe
Baba Dochia-Dachia-Gaea cu oile sale. Pe o monedã comemorativã din timpul lui Antonius Piul, Dacia era înfãþiºatã
ca divinitatea Gaea, þinând în mâna dreaptã un grup de munþi, Munþii Sfinþi ai Daciei de care pomenea Strabon.

Mulþi cercetãtori români s-au
strãduit sã stabileascã care munte a
fost Cogaion. S-a dovedit cã mulþi
dintre munþii studiaþi au fost centre
de viaþã religioasã. Au existat asceþi ºi
contemplativi, adoratorii lui Zalmoxis,
care se hrãneau cu vegetale, miere,
lapte ºi brânzã. Strabon adãoga cã
aceºtia erau solitari, pioºi, trãiau
departe de femei ºi, în Tracia, ei se
numeau ktistai (ctitori). Flavius
Josephus informa cã la daci se
numeau pleistai (polistai, constructori
de cetãþi dupã V. Pârvan). Hasdeu
compara aceste nume cu acela de
mason. Mircea Eliade caracteriza pe
aceºti geto-daci specialiºti ai sacrului
cã duceau pe munþi o viaþã
monahalã, retrasã.

 Primii cãlugãri creºtini care s-au
retras în munþi sau în alte locuri
izolate, ca ºi pusnicii din Orient, au
cãutat pacea în izolare; ei repetau
rugãciunea inimii, precum cei din
Orient mantrele, în vederea unei
legãturi nemijlocite cu Divinitatea.

Munþii au fost locul de refugiu al
românilor în vremile de grea cumpãnã.

 (va urma)

Arborele Sephiroth � Arborele vieþii.
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Basarabia hiperboreanã
Gheorghe ªEITAN

Arãtam în �Mitul Sarabha la geþi�, pornind de la ceea ce ne-au lãsat B.P. Hasdeu ºi Vasile Lovinescu, faptul
cã Basaraba este un nume foarte vechi, denumirea unei caste sacerdotal-regale la geþii de dinaintea lui
Burebista, o funcþiune ce se poate înþelege mai bine prin mitul indo-european al cerbului Sarabha.

În cele ce urmeazã, vrem sã demonstrãm cã nici Basarabia, ca provincie româneascã, nu este o denumire creatã
de Evul Mediu, aºa cum se crede, în prezent, ci ea exista încã din perioada prehomericã ºi decurge din viziunea
geticã asupra aceluiaºi cervideu fabulos, numit Sarabha, pe care legendele ºi credinþele romanilor ºi grecilor le-au
pãstrat.

Înainte de a intra în amãnuntele chestiunii, menþionam cã cel care a dat direcþia cãutãrii motivelor mitologice
prehomerice în tradiþiile ºi folclorul românilor a fost marele savant Mircea Eliade. În cuvântul înainte la volumul �De
la Zalmoxis la Genghis-Han�, Eliade spunea: �Se ºtie cã anumite scenarii mitico-rituale, existente încã la þãranii din
Europa centralã ºi sud-orientalã, la începutul secolului XX , pãstrau fragmente mitologice ºi ritualuri dispãrute în
Grecia anticã, înainte de Homer� (1).

În cazul de faþã, legendele mitologice ºi ritualurile folclorice sunt întãrite de descoperirile arheologice, ambele
izvoare se completeazã iar cele douã direcþii de cercetare - cea arheologicã ºi cea etnograficã - se susþin reciproc.

Am arãtat cã tezaurul de la Agighiol (Calica)-Tulcea, în simbolistica cãruia se aflã cerbul Sarabha, cu opt picioare
ºi coarnele sub formã de cosoroabã, dateazã din secolul IV î.e.n. Arheologia bulgarã împinge în vechime acest mit
cu încã trei secole, respectiv secolul VII î.e.n., de când dateazã statueta de bronz reprezentând cerboaica îmbrãdatã,
descoperitã la Sevlievo -Bulgaria(2).

Mai departe, dincolo de Homer, putem urmãri existenþa unui cervideu miraculous, la popoarele dunãrene, prin
intermediul legendelor eline, cu privire la isprãvile lui Herakles ºi ale lui Tezeu. Herakles ºi Tezeu fiind doi eroi elini
care au cutreierat pãmântul de la Istru în cãutarea cerboaicei sacre, a zeiþei Artemis, zeiþa vânãtorii ºi a sãlbãticiunilor.
Existã mai multe puncte comune între: cãprioara artemidã ºi vânãtoarea sacrã a eroilor elini la Dunãre; cerbul
Sarabha; vânãtoarea împãrãteascã a unei cãprioare din ritualul oraþiilor de nuntã la români; colindul românesc al
cerbului îmbrãdat. Dintre mai multe suprapuneri care existã, cel mai uºor de observat este calea regalã iniþiaticã pe
care o parcurg eroii, la capãtul cãreia prinþii devin apþi sã conducã, dobândind înþelepciune ºi pricepere de conducãtori
egali cu zeii.

Exemplificam prin faptul cã Herakles a capturat cãprioara cu picioare de bronz ºi coarne de aur, nu pentru el, ci
pentru un rege, regele Euristeu, dupã cum Tezeu devine rege al Atenei, dupã gãsirea cãprioarei de aur de la Dunãre.

Tezeu este prinþul, fiul regelui Egeu, el este reformatorul cetãþii
Atena, cel ce a ridicat prestigiul cetãþii prin crearea uniunii tuturor
micilor cetãþi din Attica ºi a însufleþit atenienilor tendinþa de a se
socoti cârmuitori ai Heladei.

Plutarh, în �Vieþile paralele�, îi aºeazã alãturi pe Tezeu si
Romulus, subliniind calitãþile lor de eroi-semizei, întemeietori statali.
Este foarte posibil ca, în amintirea vânãtorii sacre a lui Tezeu la
gurile Istrului, geþii sã fi numit cetatea lor de la Tulcea cu numele
dupã tatãl prinþului atenian, Egeu, adicã Aegysus.(3).

Aspectul getic al problemei relevã un Basarabha monarh-
sacerdot, un Rege al lumii , descãlecãtor de þarã, conform tradiþiei
consemnate de cronicari, precum ºi a scrierilor lui Iordanes, care
îl citeazã pe Casiodorus, cu privire la existenþa unei caste, numitã
Sarabi Terei, din rândul cãreia se alegeau regi ºi preoþi.

Tradiþia oralã folcloricã pãstreazã scenariul unei vânãtori
împãrãteºti, pe urmele unei cãprioare, scenariu existent în oraþiile
de nuntã la români, similar isprãvilor lui Herakles ºi ale lui Tezeu :

Heracles, Artemis ºi cãprioara cu coarne de aur



17

nr. 49, februarie 2008 DACIAmagazin

Colindul cântat cel mai des de cãtre copiii românilor de la oraºe are ca temã vânãtoarea cervideului înþeleasã ca
fiind calea cãtre domnie :

Am plecat la vânãtoare,
Domn, domn sã-nãlþãm,
Sã vânãm o cãprioarã,
Domn, domn sã-nãlþãm.

 Urarea face parte din aceeaºi literaturã folcloricã prehomericã, cu funcþie originalã iniþiaticã, ce asociazã înãlþarea
voievodului în scaunul de domnie cu capturarea alegoricã a cãprioarei. Puse faþã în faþã, cele douã animale mitice -
cerbul Sarabha ºi cãprioara zeiþei Artemis- relevã, la ambele, aspecte atipice ale picioarelor ºi coarnelor. Celor opt
picioare ale cerbului Sarabha le corespund picioarele de bronz ale cãprioarei zeiþei Artemis iar coarnele de aur ale
cãprioarei sunt coarnele ca o cosoroabã ale cerbului getic.

Cãprioara cu picioare de bronz a fost interpretatã în mai multe feluri. Dacã se are în vedere simbolica proprie
acestui aliaj sacru, se spune cã el izoleazã cãprioara de lumea profanã, dar în acelaºi timp, fiind greu, o înrobeºte
pãmântului. Dacã se are în vedere sprinteneala ºi iuþeala cãprioarei, se poate spune cã are copite ce nu se tocesc, prin
urmare, picioare de bronz. Dacã se ia în considerare firea sãlbatecã a cãprioarei, fuga sa pânã la hiperborei, înþelepþii
începuturilor, cãprioara cu picioare de bronz, pe care Herakles o va captura vie dupã o urmãrire ce a durat un an
încheiat, simbolizeazã înþelepciunea, lumina care vine, pentru elini, din nordul Istrului ºi mai departe, dintr-un nord
îndepãrtat. În fine, valorizãri mai recente, pun cãprioara cu -3- picioare de bronz alãturi de miel, unde delicateþea ºi
sensibilitatea sublimã a sufletului (cãprioara) se opun agresivitãþii ºi violenþei, cu vigoare (picioare de bronz).

Revenind la paralela Sarabha -cãprioara zeiþei Artemis- vom observa cã cele douã animale mitice îmbracã simboluri
ale curgerii timpului ciclic de forma unei roþi, simbolism ce provine din credinþa în metempshihozã, proprie culturii
getice ºi celei eline. Ca proprietate a zeiþei Artemis, cãprioara este Sufletul Animal sau corpul semnelor.

Pentru omul comun, Sufletul Animal se aflã în continuã alergare, de aceea nici cãprioara nu se lasã prinsã,
capturarea sa fiind privilegiul celor aleºi. Particula SAR -rãdãcina lui Sarabha- înseamnã în limba sanscritã acelaºi
lucru, �curgere�.

Alchimiºtii au numit acest stadiu al operei lor �cervus fugitives�, mercur filozofic, în calitate de substanþã, arcan
de transformare, spirit ºi suflet (6). Prin capturarea Sufletului Animal se iese din lumea profanã ºi se accede la un
mod superior de existenþã, se intrã în sfera divinã.

În plan macrocosmic, cãprioara artemidã ºi - probabil - la fel cerbul Sarabha, sunt asimilaþi spiritului fluviului
Istru, fluviu sacru la geþi, curgerea emblematicã a europenilor, vale a unei civilizaþii prehomerice, descoperitã ºi
teoretizatã de istorici ºi arheologi, pe care nu o vom dezvolta aici, pentru cã scopul nostru nu este sã ne substituim
istoricilor ºi arheologilor. Ne vom mulþumi sã arãtãm cã, faþã de cele spuse mai sus, era obligatoriu ca, atât legendele
eline, cât ºi cele getice sã prevadã, ca o consecinþã logicã, capturarea lui cervus fugitives, acolo unde fluviul
oboseºte de alergare, pregãtindu-se sã se verse în mare. De fapt, legenda celei de-a patra munci a lui Herakles
sugereazã acest fapt; textul amintitei isprãvi spune cã goana s-a desfãºurat în douã pãrþi distincte: o primã parte fiind
parcurgerea distanþei spre nord, pânã la izvoarele Istrului; în cea de-a doua parte, cãprioara fuge din nou spre sud,
la vale, lãsându-ne sã bãnuim, din motive de simetrie spaþialã ºi temporalã, cã teatrul geographic al capturãrii ºi finalul

Tânãrul nostru împãrat,
De dimineaþã s-a sculat,
Faþa albã ºi-a spãlat,
Chica neagrã-a peptãnat,
Cu straie noi s-a-îmbrãcat,
Murgu ºi l-a înºeuat,
Cu trâmbiþa a sunat,
Mare oaste-a ridicat,
 -2-
O sutã de grãniceri,
O sutã feciori de boieri,
Din cei mai mari,
Nepoþi de ghinarari;
ªi, pe la rãsãrit de soare,

A plecat la vânãtoare,
ª-a vânat Þara de Sus,
Despre apus,
Pânã juganii ne-au stãtut
ªi potcoavele-au pierdut.
Atunci ne lãsarãm mai jos,
P-un deal frumos,
ªi alergarãm,
De vânarãm:
Munþii cu brazii,
ªi cu fagii,
Cerul cu stelele,
Câmpul cu florile,
Dealul cu podgoriile,

Vâlcelele cu viorelele,
ªi satele cu fetele.
Când dete soarele-n desearã,
Ieºirãm la drumul cel mare
ªi deterãm d-o urmã de fearã:
Statu toatã oastea-n mirare !...
Unii ziserã cã e o urmã de zânã,
Sã fie împãratului cununã.
Aºa se chibzuirã
ªi se gãsirã
Alþi vânãtori,
Mai cunoscãtori,
ªi ziserã cã-i urmã de cãprioarã,
Sã fie împãratului soþioarã.(4).
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vânãtorii sã fi avut loc în zona deltei.
Vasile Lovinescu, în studiul sãu despre hiperboreii daci, intitulat �Dacia hiperboreanã�, îºi

argumenteazã teoria utilizând toponimia Deltei Dunãrii, balanþa, ceea ce ni se pare corect,
întrucât de aici pleacã braþele Dunãrii, precum braþele unei balanþe: braþul Sfânt (Sfântuf
Gheorghe), braþul Lunii (Selene), braþul lui Achile (Chilia). Pe una dintre aceste guri au intrat,
pe Istru, argonauþii, ducând cu ei lâna de aur, o altã legendã prehomericã ce interfereazã
spaþiul geografic ºi spiritual getic. Insula ªerpilor sau Insula Albã, mormântul lui Achile, a dat
numele braþului Chilia, dar acest toponim ar fi putut proveni ºi din sanscritul �chela� care
înseamnã �discipol�, în acord cu toate expediþiile iniþiatice ce sosesc aici. Urmându-l pe Nicolae
Densusianu, Vasile Lovinescu fixeazã un centru hiperboreic, ca centru spiritual universal, la
nord de Istru ºi vecin cu Munþii Riphei (Carpaþi).

Întrucât legenda aminteºte de alergarea cãprioarei cãtre hiperborei, vom arãta aici ce spun istoricii cu privire la
localizarea hiperboreilor. Pindar arãta cã Apolo, dupã ce construise, cu zeul Neptun ºi cu Eac, zidurile Troiei, s-a
întors în patria sa de pe Istru, la hiperborei. Legenda putea sã pãstreze, într-o formã alegoricã, amintirea pãtrunderii
traco-geþilor în Asia Micã, în secolul 12 î.e.n., cultura Babadag fiind, aºa cum aratã arheologia, contemporanã cu
stratul VII b2 de la Troia ( 7 ).

Clement din Alexandria precizeazã cã profetul dacilor, Zalmoxis, este un hiperboreu. Strabon afirmã: �Primii care
au descris diferitele pãrþi ale lumii spun cã hiperboreii locuiau deasupra Pontului Euxin ºi a Istrului� ( 8). Dupã cum
se vede, informaþiile istoricilor cu referire la hiperborei nu numai cã nu contrazic, dar susþin capturarea lui cervus
fugitives aproape de vãrsarea Dunãrii în mare. Pindar spune la fel : Herakles dorea sã ajungã pe pãmântul fluviului
Istru, în Sciþia, sã captureze cãprioara zeiþei Artemis.

Vom vedea, în cele ce urmeazã, cã aceastã concluzie concordã cu legenda lui Tezeu, cel ce urmându-l pe
Herakles, a cãutat ºi el o cerboaicã de aur la Istru. Poeþii Pindar ºi Pisandru, ca ºi istoricul Pherechides ne informeazã
cã eroul atenian a plecat cu vânãtori iscusiþi sã caute pe teritoriul istrian cerboaica de aur, dãruitã de nimfa Taigete
zeiþei Ortoisa.

Romulus Vulcãnescu crede cã Ortoisa este o zeitate geto-sciticã iar teritoriul istrian se circumscrie cetãþii Histria,
cerboaica de aur având rolul de a proteja gurile Dunãrii ºi Delta ( 9 ). Calica (Agighiol), de unde provine tezaurul getic
aflat sub semnul cerbului Sarabha, se aflã în acelaºi perimetru geografic ºi simbolic.

Nu este locul sã detaliem aici tot ceea ce þine de zeitatea Ortoisa ºi alegoria pe care o presupune darul cinegetic la
care aspirã un prinþ reprezentant al castei rãzboinicilor. Ortoisa
ar fi mai degrabã Orthia, numele sub care se întâlneºte zeiþa
Artemis în Sparta, singura eventualã înrudire cu o zeitate geto-
sciticã putând proveni dintr-un strat comun, prehomeric, geto-
elin sau, cum ar fi spus Nicolae Densusianu, pelasgic.

- 4-
Romulus Vulcãnescu are dreptate când afirmã cã urmãrirea

cerbului de aur seamãnã cu mitul cerbului, încarnare a lui
Bodisatwa din mitologia indianã, cel ce preda Legea ºi, implicit,
cunoºtinþele necesare obþinerii suveranitãþii universale. (10 )

S-ar putea spune cã Tezeu merge direct la þintã, fixându-ºi
ca loc de cãutare a cerboaicei de aur teritoriul din jurul Deltei
Dunãrii. Prezenþa cerboaicei ºi la sud de fluviu se poate explica
prin faptul cã geþii au locuit dintotdeauna pe ambele maluri ale
Dunãrii. Faptul cã cerbul cu opt picioare, numit Sarabha, se
gãseºte ºi pe paharele de argint de la Calica (Agighiol) ºi pe
paharul descoperit la Rogozen-Bulgaria nu poate decât sã
demonstreze forþa de penetrare a unui simbol asumat de casta
conducãtoare ºi pentru care nu i se pot fixa bariere geografice
convenþionale. Însã atunci când vorbim de o pendulare de pe
un mal pe altul a cerboaicei de aur a lui Tezeu, suntem obligaþi
sã arãtãm cã cel mai important vad de trecere, cel de la Isaccea,
pe unde însuºi Darius ºi-a traversat armata în urmãrirea sciþilor,

Vasile Lovinescu

Cupã dacicã de argint cu motiv cervin
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poartã sugestivul nume de Vadul Cerbului. Chestiunea existenþei, în limba geticã, a unui cuvânt sac ori sag, cu
înþelesul de cerb, la fel ca în limba osetã, a preocupat istorici precum Vasile Parvan ºi Silviu Sanie (11). În Getica,
Vasile Pârvan spunea : �Cuvântul românesc cerb derivã din latinescul cervus. Dacã va fi cândva atestatã o
vocabulã geticã SAC sau sag, pentru cerb, nu-ºi vor mai gãsi loc formele hibride geto-iraniene, considerate
inacceptabile, în explicarea numelor unor theonime� (12).

Or numele medieval pentru portul dobrogean dunãrean, aºa cum l-a reþinut istoria scrisã, nu este Isaccea, ci
SACcea, ceea ce, în contextul celor arãtate, derivã de la cerb, fiind o veche denumire geto-osetinã pentru cervidee.

Am ajuns într-un punct în care trebuie sã punem degetul pe hartã ºi sã arãtãm care este acel teritoriu geografic,
considerat de istoriografia anticã sfânt, þara viselor, unde s-a oprit ori a fost capturat cervus fugitivus, numit pe rând,
cum am vãzut, cãprioara cu picioare de bronz ºi coarne de aur, cerboaica de aur, cerbul Sarabha. Toate drumurile
duc spre o zonã situatã la nord de Dunãre ºi la rãsãrit de Prut; aici ar trebui situatã acea provincie cu nume getic,
provenind din numele cerbului cu opt picioare Sarabha. Aceastã provincie este Basarabia, pãmânt getic al hiperboreilor,
înþelepþii începuturilor de lume, centru spiritual universal, loc de întâlnire a eroilor trãitori în perioada de dinainte de
Homer, aflaþi în pelegrinaj iniþiatic. Pe aici ºi-au purtat paºii Herakles ºi Tezeu, ca ºi miticul împãrat getic întemeietor
de Þara Basarabha-voievod, acelaºi cu tânãrul împãrat din oraþiile de nuntã ale românilor, aflat la vânãtoare de
cãprioare.

Aici ºi numai aici Spiritul Istrului a obosit din alergare, cervus fugitivus al alchimiºtilor poate fi, în sfârºit, prins
viu, dovadã cã ceea ce este jos este ºi sus iar ce se aflã în afarã este ºi înãuntru.

În încheiere, trebuie sã spunem cã Basarabia, azi un sinonim pentru Republica Moldova, nu desemna în Evul
Mediu decât partea de sud a provinciei, judeþele cuprinse între Dunãre, Prut ºi Nistru (13). În prezent se considerã
greºit cã numele de Basarabia provine de la cucerirea în 1350 a acestui teritoriu de cãtre Nicolae Alexandru Basarab,
domn al Munteniei. La data respectivã, Basarabia exista ca nume ºi fiinþã, de mii de ani, iar acest fapt trebuie sã-i fi
dat legitimitate de eliberator voievodului muntean cu numele Basaraba. Memoria unui popor, atunci când este vorba
de simbolurile sale fundamentale, este mai durabilã decât socotesc, în mod obiºnuit, istoricii, lingviºtii ºi antropologii,
iar rezistenþa, timp de milenii, a numelui Basarabia pentru provincia moldovanã de la Dunãre, este semnul cel mai
grãitor cã cerbul mitic Sarabha a fost unul dintre simbolurile getice fundamentale.

Dacã doriþi un abonament la
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Se poate spune cã interesul pentru istoria ºi civilizaþia dacicã depãºeºte cu mult cercul specialiºtilor angrenaþi
profesional în activitatea de cercetare a antichitãþilor dacice. O dovadã a acestui interes sunt cititorii revistei
�Dacia Magazin� care urmãresc constant, lunã de lunã, apariþia sa.

Subiectele dezbãtute în paginile revistei sunt de o mare diversitate, însã pânã în momentul de faþã nu a fost
înregistratã nicio încercare de a prezenta mãcar unele repere bibliografice pentru acest subiect. Cu speranþa cã
subiectul va suscita interesul publicului, ne-am propus sã prezentãm lucrãri mai noi ºi mai vechi pe care le considerãm
importante pentru cunoaºterea epocii Regatului Dac.

Prin demersul nostru ne propunem doar prezentarea generalã a unor monografii, volume, studii ºi articole pe care
le considerãm reprezentative.

Vom încerca sã ne orientãm asupra unor publicaþii apãrute în special în ultimele decenii ale secolului XX ºi la
începutul secolului XXI încercând sã scoatem în evidenþã unele dintre temele ,,la modã� ale istoriografiei momentului.
ªi, în acelaºi timp, unele dintre lucrãrile pe care intenþionãm sã le aducem sau sã le readucem în centrul atenþiei
dumneavoastrã au constituit momente de referinþã pentru cunoaºterea istoricã. În acelaºi timp, ne propunem sã
prezentãm, chiar ºi sumar, autorii lucrãrilor abordate.

UN DEPOZIT DE PIESE DACICE DIN FIER
DE LA PIATRA ROªIE (sat Luncani, judeþul Hunedoara)

Orice început este dificil, iar demersul pe care ni-l propunem nu poate sã fie altfel. Din acest motiv a fost greu sã
alegem un studiu pentru debutul încercãrii noastre. Ne-am oprit asupra unei monografii publicate cu puþin timp în
urmã purtând titlul de mai sus ºi avându-i ca autori pe VALERIU SÎRBU, NICOLAE CERIªER, VASILE ROMULUS
IOAN. Volumul a apãrut sub egida Universitãþii ,,Lucian Blaga� din Sibiu, a Institutului pentru Cercetarea ºi Valorificarea
Patrimoniului Cultural Transilvãnean în context european, în colecþia Bibliotheca Septemcastrensis XV, Sibiu 2005 �
serie editatã de prof. univ dr. SABIN ADRIAN LUCA.

1. Autorii
Cei trei autori, doi istorici ºi un inginer care îºi desfãºoarã activitatea în centre diferite, ºi-au unit eforturile pentru

a desluºi cât mai multe din tainele unui lot de obiecte pãstrate în depozitele Muzeului Castelul Corvinilor din Hunedoara.
Dr. Valeriu Sîrbu este unul dintre cei mai prolifici cercetãtori ai civilizaþiei dacice
clasice, în ultimii ani, sub semnãtura sa fiind publicate numeroase studii ºi monografii.
Director al Muzeului din Brãila, de numele sãu se leagã cercetãri arheologice în
numeroase cetãþi, aºezãri, precum ºi în alte categorii de situri arheologice. Dintre
acestea, ne rezumãm a aminti pe cele de la Brad, Pietroasele, Covasna, Hunedoara,
Olteni sau Sãvârºin. Nicolae Ceriºer conduce de mai mulþi ani Muzeul Castelul
Corvinilor din Hunedoara ce are în patrimoniu unul dintre cele mai importante
monumente istorice de pe teritoriul României. Cel de al treilea semnatar al volumului
pe care îl supunem atenþiei dumneavoastrã a desfãºurat o prodigioasã activitate în
domeniul metalurgic, în cadrul Combinatului Siderurgic de la Hunedoara.

La nivevul ridicat al calitãþii publicaþiei concurã, fãrã nicio îndoialã, ºi excelentele
ilustraþii realizate de graficianul Radu Roºianu.

2. Structura cãrþii
Volumul este organizat în ºapte capitole. Primul dintre ele, intitulat I. Introducere.

Condiþiile descoperirii (p. 7-8), urmãreºte ,,povestea� acelor piese, parcursul urmat
de depozitul de obiecte pânã la identificarea sa de cãtre specialiºtii hunedoreni. Ele
au fost aduse la muzeu de cãtre o persoanã rãmasã necunoscutã cândva, pe parcursul

O carte pe lunã

Introducere în istoriografia
Regatului dac

Iosif Vasile FERENCZ
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anilor 1995-1996. Refuzând sã-ºi decline identitatea, temându-se ,,sã nu aibã probleme�, misteriosul personaj a
precizat cã piesele au fost gãsite pe un platou, în apropierea cetãþii de la Piatra Roºie. Omul a þinut sã precizeze cã a
recuperat ,,atâtea câte a putut duce�. Ele au fost ,,uitate� în depozitul instituþiei, pânã în anul 2002, când au fost
regãsite printr-o întâmplare fericitã.

Cel de-al doilea capitol, II. Catalogul pieselor (p. 9-26) descrie fiecare dintre componentele depozitului care au
fost salvate. La început sunt prezentate armele, reprezentate de douã vârfuri de lance ºi unul de suliþã. Ele sunt
urmate, în ordine, de uneltele destinate unor activitãþi diverse: prelucrarea lemnului, lucrãri agricole, accesorii pentru
anumite unelte ºi unelte pentru fierãrie ºi orfevrãrie. Nu lipsesc nici garniturile metalice ale unor uºi ºi porþi. O
categorie aparte o reprezintã aceea în care au fost încadrate obiecte cu diferite întrebuinþãri în viaþa ºi activitatea
cotidianã, precum o bucºã provenind de la osia unui car. Însã de un interes deosebit sunt cele douã ansambluri de
piese, interpretate ca fiind cãtuºe. Ele sunt primele obiecte de acest fel descoperite pânã în prezent pe teritoriul
României, în context dacic.

III. Analizelor metalografice (p. 27-47) le-a fost destinat un capitol distinct în economia lucrãrii. Importanþa
investigaþiilor fizico-chimice rezidã ºi din faptul cã pânã în momentul de faþã foarte puþine asemenea depozite au
beneficiat de astfel de analize. Ele aduc o serie de precizãri de mare importanþã pentru cunoaºterea tehnologiilor
utilizate de meºterii daci.

Cel de al IV-lea capitol a fost destinat Analizei tipologice (p. 49-57) a fiecãrei categorii de obiecte, pe baza
analogiilor cunoscute de pe întregul areal locuit de daci.

Concluziile sunt prezentate sintetic în capitolul V. Consideraþii generale (p. 59-62), unde se realizeazã cu succes
interpretarea tuturor informaþiilor furnizate de investigaþiile cu caracter istoric ºi fizico-chimic ºi este evidenþiatã
importanþa descoperirii.

Cele douã pagini în care este prezentatã Bibliografia utilizatã de autori fac obiectul celui de al cincilea capitol al
lucrãrii (p. 63-64). Lucrãrile prezentate reprezintã un ghid util pentru oricine doreºte sã aprofundeze aceastã temã.

Ultimul capitol, numerotat cu cifra VII (p. 65-105) este destinat unor anexe ºi ilustraþiilor. În ceea ce priveºte
anexele, nu putem sã nu remarcãm utilitatea tabelelor realizate de autori, tabele care prezintã sintetic tipul de piesã, masa
fiecãrui obiect ºi trimiterea la ilustraþie. În acelaºi timp, rezultatele analizelor chimice au fost structurate într-un alt tabel.

3. Importanþa istoriograficã a apariþiei volumului
Apariþia volumului prezentat în rândurile de mai sus atinge în cadrul istoriografiei cu privire la antichitãþile dacice

mai multe sfere de interes, pe care am încercat sã le identificãm succint în rândurile urmãtoare.
- Braconajul arheologic, care a avut ca þintã, între alte obiective, ºi cetãþile dacice, a fost ºi rãmâne o problemã

pentru cercetarea arheologicã ºi pânã la urmã pentru integritatea patrimoniului cultural naþional. Descoperirea bijuteriilor
cunoscute ca ,,brãþãrile dacilor� a þinut ºi încã va þine multã vreme capul de afiº al multor manifestãri în þarã ºi peste
hotare. Introducerea lotului de materiale descoperit la Piatra Roºie în circuitul public readuce în discuþie acest
fenomen. Pe marginea sa au fost redactate numeroase pagini ºi chiar ºi aºa nu putem sã spunem cã este suficient.

Fãrã nicio îndoialã cã piesele au fost scoase la luminã de cãtre aceºti neobosiþi ... distrugãtori de informaþie
istoricã, apreciaþi de unii ºi huliþi de cei mai mulþi. Asemeni acestor obiecte, în pãdurile care acoperã munþii din zona
capitalei Regatului Dac au fost descoperite zeci, dacã nu sute altele, cel puþin tot atât de importante, interesante ºi,
implicit, valoroase. Unele dintre ele au vãzut lumina tiparului, altele încã mai aºteaptã în depozite, unele s-au pierdut,
în timp ce altele, cine ºtie câte, aºteaptã încã sã fie gãsite printre frunzele toamnelor care au trecut...

Nu vom ºti niciodatã dacã toate obiectele au fost depozitate în acelaºi loc sau dacã ele aparþin mai multor loturi.
ªtim sigur cã pe acelaºi platou au rãmas mai multe obiecte pe care donatorul binevoitor nu le-a putut cãra. Dar nu
vom cunoaºte niciodatã numãrul lor. ªi este posibil ca obiecte de o mare importanþã sã se fi pierdut.

Aceasta este doar o parte din tributul pe care suntem nevoiþi sã îl plãtim pentru nepãsarea noastrã, a tuturor,
pentru cã nu am luat atitudine atunci când trebuia. ªi aceasta este o consecinþã a dezinteresului autoritãþilor pentru
prevenirea fenomenului, o consecinþã a mãsurilor incoerente ºi ineficiente adoptate pânã acum.

- Importanþa apariþiei volumului constã, fãrã nicio îndoialã, ºi în valoare istoricã a obiectelor publicate. Ele aduc
informaþii importante despre meºteºugurile în epoca Regatului Dac. ªi dorim sã remarcãm cã restaurarea atentã a
fãcut sã fie conservatã, pe unele dintre unelte, o suitã de semne al cãror rol ar putea sã fie, poate chiar marca
meºterului care le-a confecþionat sau care le utiliza.

- Apariþia unor piese inedite, având un caracter deosebit, cum sunt cele douã cãtuºe, completeazã unele lacune ale
cunoaºterii istorice.

- Realizarea de analize fizico-chimice aduce un plus de informaþii de mare importanþã pentru studiul metalurgiei
fierului la daci.

- Apariþia bilingvã (românã � englezã) permite accesul unui mare numãr de cititori la informaþie.
Modul în care a fost redactat textul îl face accesibil unei largi categorii de cititori,  motiv pentru care recomandãm

cititorilor interesaþi în literatura istoricã a Daciei sã studieze aceastã carte deosebit de importantã.
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Giovanni Antonio Magini s-a nãscut la Padova la 14 iunie 1555. A studiat la Universitatea din Bologna, unde a ajuns
profesor de astronomie. Celebru ca matematician ºi astronom, ºi mai ales cartograf el a ajuns pe aceastã cale ocolitã la opera
sa esenþialã, ºi anume Geografia lui Ptolemeu. În volumul sãu de cãpãtâi �Italia� el descrie atât þara sa natalã, cât ºi þãri
vecine acesteia. A murit la 17 februarie 1617.

Cele douã Valahii, adicã Moldova ºi Þara Româneascã (Transalpinã)
Aceastã þarã a Valahiei, pe care unii o numesc Flacia, alþii Valagnia, este între Dunãre ºi râul Tira ºi între Transilvania ºi

Marea Euxinã sau Neagrã. Aceasta fãcea parte din Dacia. Dar azi, se împarte în Valahia Mare ºi Valahia Micã.
Valahia Mare se întinde pânã la Marea Euxinã, iar ai noºtri o numesc Moldova, dar turcii îi zic Carabogdania, adicã

Bogdania Neagrã sau regiunea lui Bogdan cu grâu negru care rodeºte cu îmbelºugare pe pãmântul ei. Acesta este ºes ºi e
bogat ºi în alte produse decât acest fel de grâu, dar este lipsit de locuitori ºi lipsit de copaci. De aceea se foloseºte la foc
balega vitelor. Are belºug de cai foarte buni, obiºnuiþi sã ducã la obosealã, ºi mai este bogatã în boi foarte mari ºi în mine de
aur ºi de argint pe care nu le exploateazã de teama turcilor. ªi mai sunt râuri care poartã aur, dintre care cel mai însemnat este
râul Prut, pe care unii îl numesc Berut ºi care se considerã a fi râul �Gierassso� (Hierassus) al lui Ptolemeu. Cetatea Suceava
este cetatea de scaun a voievodului iar oraºele mai însemnate sunt Varna, Ocaczonia, Bârladul Cotnari ºi �Cocina�. În
Moldova se aflã mulþi armeni, evrei , unguri, saºi ºi rãguºani care deþin tot negoþul. Cãci aceºtia sunt cei ce exportã grâul ºi

vinul în Rusia ºi în Polonia ºi tot astfel trimit piei, cerge, cearã, miere, pastramã de
vitã, unt ºi legume la Constantinopol. Chiar ºi vinul grecesc, care se transporta din
Creta în Polonia ºi în Germania, trece în întregime în aceastã þarã. De aici voievodul
scoate venituri mari din taxe�etc.

Valahia Micã este numitã Transalpinã (Þara Româneascã) ºi, de unii, ºi Muntenia,
dar grecii îi spuneau Valahia. Aºadar, ea este aceea care în mod obiºnuit este desemnatã
prin numele de Valahia. Ea se întinde de-a lungul þãrmului Dunãrii, fiind �aspra e
malamente habitata�.

În toatã Valahia se aflã ocne cu sare albãstrie, tare ca marmora, dar când este
zdrobitã devine albã. Aici mai sunt ºi multe mine de fier.

Sir Paul Rycau s-a nãscut la Londra în 1629. A studiat la Cambridge ºi la
Universitatea Alcala de Henares în Spania. A cãlãtorit, de asemenea, foarte mult în
Europa iar însemnãrile sale referitoare la þãrile române sunt serioase ºi autentice.

 Aceste trei provincii, numite odinioarã Dacii (adicã Dacia Ripensis ºi Dacia
Mediterranea, dupã credinþa timpului), ce au rezistat atâta vreme armatelor romane ºi
au fost totdeauna socotite ca fiind locuite de un popor viteaz ºi rãzboinic, cum scrie
Virgiliusin în Cartea a VIII-a din Aeneida �ºi Iuvenal în Satira a V-a �au devenit
mormintele ºi cimitirele turcilor, iar în vremea de faþã au fost scena pe care s-au jucat
atâtea tragedii ale rãzboiului, fiind apãrate cu tot atât de mult preþ ºi izbânzi trecãtoare
pe cât omeneºte se poate aºtepta de la o atât de nepotrivitã luptã între aceste
provincii singure ºi Imperiul Otoman.

Dacia ºi Þãrile Române
în cronicile vremii

În �Cuvânt preliminariu despre izvoarele istoriei românilor� publicat în prologul Magazinului Istoric
pentru Dacia, revistã editatã de Nicolae Bãlcescu ºi Treboniu Laurian, autorii menþionau scrieri �fãcute de
deosebiþi cãlãtori în locurile noastre ºi tipãrite în mai multe limbi�. Ba mai mult, o mare parte dintre aceste
scrieri menþionate au fost publicate în aceastã revistã de istorie consideratã, de mulþi, prea îndrãzneaþã pentru
acele vremuri. Multe dintre aceste scrieri fac referire directã la ceea ce însemna Dacia pentru acele vremuri.
Informaþiile gãsite în aceste publicaþii aduc surprize dintre cele mai mari, cu atât mai mult cu cât se constatã cã
istoriografia modernã a ignorat, cu bunã ºtiinþã, multe lucruri de valoare, atunci când a scris o istorie strâmbã ºi
nedreaptã faþã de ceea ce Dacia a însemnat în istoria europeanã. Unele dintre aceste informaþii sunt rodul unor
cercetãri amãnunþite, dar altele sunt bazate doar pe legende sau relatãri orale, dând astfel naºtere unor confuzii. În
multe dintre cazuri am ales sã reproducem întocmai exprimãrile confuze sau chiar greºite ale autorilor tocmai
pentru o mai bunã înþelegere a textului. Oricum ar fi ele, datoria lumii ºtiinþifice este de a le cerceta în amãnunþime
pentru a extrage adevãrul istoric.  Dacia Magazin

Italia, lucrarea de cãpãtâi a lui Magini
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Anonim englez (1664)
�pe Mureº se mai aflã ºi o altã cetate, numitã Orãºtie.
Pãmântul este foarte roditor, fiind cultivat cu vii, cereale ºi fructe, din care

domnea atâta belºug încã din vremea romanilor încât împãratul Traian a bãtut o
monedã ce avea figura zeiþei Ceres, þinând într-o mânã un corn al abundenþei, iar
într-alta patera cu aceastã inscripþie: �Abundantia Daciae� � Belºugul Daciei.
În afarã de mare bogãþie în grâne ºi vinuri minunate, þara posedã o sumedenie de
cireºi, pruni de Damasc, gutui ºi pepeni obiºnuiþi, cu nimic mai prejos celor din
Italia. De asemenea, o mulþime de alte plante medicinale.

Mai sunt ºi câteva mine de aur ºi argint ºi mai multe de fier, aramã ºi cupru (!)
ºi nu puþine ocne de sare ºi mine de pucioasã. Se gãsesc atât de multe vite,
încât, adesea, boi mari sunt vânduþi pe un florin sau o jumãtate de coroanã, de
cap. Au, de asemenea, rasã bunã de cai, ce sunt foarte iuþi ºi a cãror coamã
atârnã pânã la pãmânt, ca sã nu mai vorbim de mulþimea de animale sãlbatice ce
trãiesc în pãdurile lor ºi de tot felul de zburãtoare slujind atât pentru hranã, cât
ºi pentru desfãtare.

Samuel Koleseri Junior s-a nãscut la Szendro (Ungaria) la 18 noiembrie 1663.
Acesta a studiat la colegiul din Debretin iar în 1679, cu sprijinul material

obþinut din partea oraºului, a plecat la studii în strãinãtate. A obþinut titlul de
doctor la Universitatea din Leyden. Încã din acea perioadã, în regiunea Vãii
Jiului se extrãgea aur. Dintr-un document de la 1512, aflãm cã se spalã aur în apele districtelor Hunedoara, Haþeg, Caransebeº,
Fîrdea, Ieuº, Mãnãºtiur, Margina, Orãºtie, precum ºi din râurile Jiu ºi Timiº. Tehnica culegerii aurului a fost descrisã mai târziu
de doctorul Samuel Koleseri, care viziteazã Transilvania la începutul secolului al XVIII-lea ºi care elaboreazã un important
studiu �Auraria Romano -Dacica�.

Despre aurul Daciei
Pentru cel ce intrã din Ungaria, toatã regiunea muntoasã din partea dreaptã, începând de la Hunedoara ºi Gilãu, de la

posesiunile familiei Banffy, atât cãtre Dacia mediteranã, cât ºi cãtre Dacia Ripensa sau Ungaria, pânã la Mureº, este auriferã.
Ea se întinde prin munþii metaliferi de la Deva, prin �Mons Aureus� al romanilor spre Marga, dincoace ºi dincolo de Dunãre,
prin Passarowitz,�etc�pânã la Munþii Balcanici ºi la Marea Macedonicã. ªi iarãºi dinspre stânga, regiunea Rodnei ºi
locurile de munte Gurghiu, Ciuc, Odorhei ºi Trei Scaune, pânã în Bârsa sunt metalifere. Munþii ce mãrginesc Þara Româneascã
sunt secãtuiþi în partea aceasta, în afarã de porþiunea unde coboarã spre Sebeºul sãsesc ºi pânã la partea de sud a Haþegului
ºi a Jiului, dar de partea cealaltã chiar ºi râurile dau aurul cel mai ales ºi de o puritate aproape totalã.

Iar apoi în Dacia aceasta transilvanã, cercetarea atentã ºi fidelã ºi astãzi a rãmãºiþelor dovedeºte limpede ºi marele
inventar al exploatãrii ºi mulþimea oamenilor ce se îndeletniceau cu extragerea metalelor. Cerceteazã zgura de Rodna, priveºte
ruinele minelor, numãrã movilele de pietre aruncate, lucrãrile pentru spãlarea aurului, conductele de apã ale pâraelor, de-a
lungul culmilor ºi adânciturilor munþilor, ºi pânã la malurile ºi marginile râului �de aur� (numit astfel de la aurul pe care îl
poartã) ºi pânã la satele de pe el: Bistra, Lupºa, Baia de Arieº, Sãlciua, Posaga ºi de pe teritoriul secuiesc pe care îl scaldã, ºi
de asemenea malurile celor douã Someºuri, ale Streiului ºi Criºului ºi Jiul, cu localitãþile Bucova ºi Marga ºi dincolo de
Caransebeº pânã la Orºova. Uitã-te la oraºul �Auraria� al romanilor, numit în limba de azi româno-valahicã, Awrud (Abrud,
jud. Alba), o minune a naturii, cu satele vecine Cãrpiniº ºi Bucium ºi cu valea numitã (valea) roºie (Roºia Montanã), dupã
pârâul roºu, precum ºi în faþa muntelui nespus de înalt surupãtura minei boltite de odinioarã, de o uriaºã capacitate, care chiar
ºi singurã aduce dovada cea mai evidentã a mãreþiei ºi a exploatãrii metalelor în Dacia. Aici munþii de jur împrejur sunt atât de
plini de belºugul tuturor bogãþiilor, încât fac sã creascã în mãruntaiele pãmântului rodnic comori ce nu sunt nevrednice de
comorile regilor: cãci acolo se desprinde în bucãþi aurul nativ din vârfurile dezgolite ale munþilor pe sub care, prin vãi, aleargã
râuri limpezi ºi cristaline, ce ies din acele culmi de munþi încãrcate nu numai cu nisip de aur, ci chiar - cum m-am încredinþat eu
însumi - de cinabru, în sfârºit, mulþi bulgãri de aur se gãsesc în bogatele ºi desele bãi de aur, adicã locuri de spãlat aurul, dupã
cum a observat mai de mult Reicherstorffer.

Ia priveºte la capãtul muntelui Bihor, decât care nu mai e altul mai vestit prin strãlucirea aurului virgin ce se spalã acolo.
ªi, de asemenea, la pereþii prãpãstoºi ai muntelui Vulcan (de Abrud), numit dupã Vulcan, cu galeriile sale sãpate cu multã
trudã, ce-i sfredelesc vârful, ºi cu puþurile ce pãtrund adânc în jos, toate astea fiind vechi de pe vremea dacilor. Ia seama la
exploatãrile metalice de la Zlatna ºi Brãzeºti ºi cele vecine de la Almas, Hartagani, Trestia, Criscior, Ruda, Bãiþa, Baia de Cris,
Þebea, ºi multe alte locuri, printre care se remarcã colþul cu antimoniu solar cu micile sale pete roºii, ºi care înfãþiºeazã mai
degrabã rãmãºiþele hãrniciei de demult, decât semnele unei exploatãri din zilele noastre; ca sã las fãrã a le mai pomeni
regiunile metalifere ale secuilor, ºi atunci vei fi mai ispitit sã crezi cã pentru aflarea acestor �comori ale Daciei� a putut sã o
facã cu bunã dreptate.

S-a depus atâta grijã ºi atâta solicitudine, nu numai în scoaterea metalului, dar ºi în transportarea lui în siguranþã în
tezaurul de la Roma, prin coloniile Apulum, Ulpia, ºi cea de la Cerneþii de acum (din marginea Þãrii Româneºti cãtre Dunãre,
mai jos de Orºova, foarte aproape de podul lui Traian) � ºi nu între Sibiu ºi Braºov, cum a crezut Cellarius în Geografia sa
(anticã) unde este (în realitate) Zãrneºti Nu se va mira cel care, cunoscând locurile amintite ºi bãile de spãlat aur, va face

Cardinalul Martinuzzi
cel rãpus de aurul dacilor
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mãcar ºi un calcul sumar al venitului lor. Dacã am presupune cã au lucrat douãzeci de mii de mineri, spãlând ºi sãpând aur, ºi
cã au predat în fiece sãptãmânã strângãtorilor de aur tot atâþia �piseti� (unitate de mãsurã pentru aur, un piset fiind 1/48 dintr-o
marcã�sau 1/96 dintr-o librã metalicã a noastrã�) pe lângã toate celelalte predãri de aur, drept impozit ºi cens obligatoriu,
vei vedea cã s-au produs pe fiecare sãptãmânã doi �centenari� ºi opt libre, iar într-un an mijlociu, 54 de centenari cu o
aproximaþie în plus sau în minus de opt libre. [Socotealã confirmatã de mãrturia lui Plinius privind producþia minelor din
Dalmaþia din vremea lui Neron].

ªi aceastã socotealã nu e infirmatã de faptul cã Dacia din zilele noastre nu a îmbogãþit cu comorile sale subterane tezaurul
ultimului principe al Transilvaniei decât doar cu o sumã anualã ce abia trece de patruzeci de mii de mãrci de aur ºi foarte
puþine de argint.

ªi faptul cã aceasta nu trebuie pusã pe seama sleirii pãmântului - deºi el s-a depãrtat mult de la bogãþia sa dintâi � ci
delãsãrii în muncã, feluritelor site prin care a trecut, ºi hoþilor ascunºi ai aurului, a demonstrat îndeajuns veniturile mult
sporite ale tezaurului imperial sub o administraþie mult mai chibzuitã din cei trei ani ce au precedat tulburãrile recente.

[Sunt aduºi germani din Saxonia ºi alte pãrþi ale Germaniei, cu privilegii speciale, între altele ºi pentru exploatãri miniere]
� Dovada sunt bisericile lor �ce poartã insignele metalurgilor: ciocanul, târnãcopul ºi grebla pentru spãlarea aurului,
dinþatã ºi încovoiatã (?), ce se vãd bine pe zugrãvelile pereþilor ºi (stãruie în) vestigiile riturilor, obiceiurilor ºi drepturilor
minerilor; de asemenea, în termeni tehnici deviaþi din limbajul minier german în vorbirea maghiaro-românã, ce s-au transmis
pânã în zilele noastre ºi în documente.

Dacã laºi de o parte Rodna de lângã Bistriþa, de la graniþa Daciei spre Sarmaþia, ºi hotarul de azi al Moldovei sau preferi
sa o legi de minele de la Cavnic si Baia Mare �poþi numãra în Dacia Meridionala patru oraºe miniere vestite pentru aur, in
frunte cu Abrudul�

(E redactat actul din 1525 privind conflictul dintre abrudeni ºi cei ce abat apele pârâului Roºu, actul fiind emis de oraºele
Baia de Arieº, Baia de Criº ºi Bãiþa, aceste trei oraºe împreunã cu Abrudul alcãtuind cele 4 oraºe miniere amintite mai sus).

�Dupã Abrud vine la rând Baia de Arieº, numitã poate astfel (Offenburg) dupã cuptoarele de topire a minereului metalic.
Aici, metalele care nu pot fi fãrâmate sau care absorb în ele aurul sunt topite cu ajutorul focului. Acestei mine i-a pus capãt
prin surparea puþului principal cu aproape toate lucrãrile miniere ºi apoi sila de muncã grea a minereului ºi teama de
primejdie� În sfârºit vine Baia de Criº, în limba germanã Altemburg, pe râul Criº �cu galerii ºi puþuri bine rânduite, ce se
întind în adâncime, vestitã prin aurul sãu �liber�, dar ºi mai vestitã prin vecinãtatea sa cu bãile de spãlat aurul de la Tebea.

În sfârºit, Bãiþa, care mai înainte se numea �Baia cea Micã� ºi acum se numeºte astfel din cauza însemnatelor minereuri
de aramã, dar ºi de aur, a cãror culoare nu e mai roºie ca a celor din celelalte mine.

[Metalurgii strãini, majoritatea germani, descurajaþi de prea multele vicisitudini de aici, au fost nevoiþi sã-ºi caute adãpost
în locuri mai sigure].

Acum numai Abrudul mai e locuit de o populaþie de bãieºi, unguri ºi români, ºi are o activitate înfloritoare, nu desigur
prea îmbelºugatã în privinþa spãlãrii aurului. Cãci, secãtuiþi de vitregia vremurilor, ei nu sunt în mãsurã sã facã faþã construcþiei
de galerii sau puþuri dupã cerinþelor exploatãrii metalice, dacã nu vor fi ajutaþi cu mijloace de cãtre tezaurul public.

Din celelalte localitãþi miniere a rãmas doar umbra diafanã a vechii lor stãri. Bãi-a preseazã munca iobãgeascã episcopiei
de Oradea, Baia de Arieº; de asemenea unei ilustre familii a Transilvaniei, mina de la Rodna este dependentã de conducerea
orãºeneascã a Bistriþei�..

ªi nici nu a suferit exploatarea metalicã din Dacia de câteva veacuri încoace o vãtãmare mai mare ºi o rãnire mai grea decât
sub guvernatorul Martinuzzi, atunci când se juca între pãrþi adverse soarta stãpânirii Transilvaniei. ªi nu numai cã planurile
sale au fost socotite ca ale unui duºman al propriei sale soarte ºi al liniºtii statului, ºi au primit un sfârºit fatal din partea puterii
arbitrare ºi bãnuitoare a lui Castaldi, dar chiar fãrã deosebire ºi îndeobºte aºa cum aduce soarta luptei pedeapsa aheilor
învinºi, tot astfel au pãþit ºi bãieºii abrudeni � fie se codeau sau zãboveau cumva sã-ºi plãteascã dãrile pentru abur � s-a
trimis contra lor o trupã de valoni ºi au fost nimiciþi, puþini doar dintre ei ascunzându-se în tainiþele minelor.

Despre munca la aur
[Aurul se împarte în aur liber, adicã neamestecat cu alte substanþe de care trebuie despãrþit prin topire, ºi aur redus

închegat (prin topire)].
Dacia este vestitã prin aurul �liber� ºi nu e mai prejos de nicio altã regiune a Europei, venind îndatã dupã unele regiuni

celebre din America ºi Africa, în ce priveºte aflarea aurului nativ pur, �obryzum� virgin ºi a nisipului aurifer. Cum cã dacii ar
fi fost numiþi de aceea încã din antichitate, împreunã cu Besii, �culegãtori de aur�, pentru cã adunau aurul alegându-l, o
dovedeºte limpede continuarea ºi în zilele de azi a acestei munci. Dar poetul din Nola îi numeºte ºi foarte pricepuþi ºi ca ºi
întorºi cu totul spre aur: despre culegãtorii de aur de astãzi voi spune acelaºi lucru: asupra lor a trecut � împreunã cu munca,
ºi moºtenirea priceperii � ºi râvna care e înruditã cu ele.

Acest aur liber se culege prin spãlare, nu numai din râuri, vãi ºi adâncituri, dar ºi de pe culmile ºi crestele munþilor ºi
adesea nici nu e nevoie de prea multã sãpare, ci îndepãrtând doar brazda de pe dinafarã ºi coaja ce acoperã minereul metalic,
dai de el îndatã pe neaºteptate în chip de granule sau de bucãþi uneori de o greutate însemnatã, ºi de pietriºuri de chipuri
felurite.

A gãsi aur în pietriº ºi în nisip nu este mare lucru, atât de rar ºi de uimitor cât a-l gãsi în bucãþi solide, în afara mãruntaielor
pãmântului ºi minelor metalice, fãrã amestec cu nicio masã de pãmânt sau de minereu metalic, (lucru) care nu se aratã nicãieri
ca aici�
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prof. Timotei URSU

”OBSERVATORUL KOGAIONULUI”
pe Muntele Godeanu?

Citate selective

DODOR SICUL. Lib.II, 47 : (Notã: Diodor � în sec. I BC � transcrie în acest pasaj referitor la
HYPERBOREI un fragment din opera istoricã, pierdutã astãzi, a lui Hecateu Abderitul, din sec. IV
B.C. În acel etaj istoric, Dunãrea, cu un volum de ape mult mai amplu decât cel de azi, este în mod
curent numitã � Fluviul (ca o) Mare�: �Okeanos Potamos� În traducerea sa dupã copia în limba
greacã, Nicolae Densuºianu a translat subiectiv, pro-domo, �kata toi Okeanos�, adicã sintagma �în
þinutul Dunãrii� drept... o insulã, doar pentru faptul cã, în textul lui Diodor mãrimea acelui �þinut� e
comparatã, asociativ, cu mãrimea... insulei Sicilia.)

 �... ºi fiindcã Hyperboreii din þinutul acestui Okeanos celebreazã pe acest zeu (Apollo) în fiecare zi,
lãudându-l prin imnuri ºi acordându-i maximã preþuire, se crede cã fiinþeazã acolo o tagmã de preoþi ai

1
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lui Apollo. Se mai aflã în pãrþile acelea o minunatã pãdure a lui Apollo, de mare întindere ºi un templu
faimos, vãzut dinafarã ca un glob ºi decorat în interior cu multe daruri. Zeul are ºi un oraº sfânt al sãu,
majoritatea locuitorilor fiind cântãreþi, în timpul serviciului religios cântând în cor (acompaniaþi) de
lãute ºi lãudându-l pe zeu prin imnuri... (...) ªi se mai relateazã cã din acel loc se poate vedea întreagã
Luna (Selini), fiind depãrtatã mai puþin, încât se pot distinge pe suprafaþa ei reliefuri de teren... (...)
Conducerea oraºului ºi a templului o au cei numiþi BOREI, urmaºi ai lui Boreas, numai din neamul
acestuia alegându-ºi conducãtorii...�

STRABON, Geografia, VII,3,5:

�...i, la fel, peºtera în care se retrãsese Zamolxe a fost socotitã sacrã ºi se numeºte ºi astãzi Muntele
Sacru, dar adevãratul nume, pe care îl poartã ºi un râu (pârâu?!) care curge la poalele sale, e
KOGAION(ON)�...

2
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IORDANES, Getica, 69,70:

(Dicineu-Magistrul ºi �învãþãceii� sãi): �... demonstrându-le Ipotezele, cele douãsprezece semne ºi, prin
aceasta miºcarea planetarã, i-a instruit pe de-a întregul în examinarea astronomicã, ºi cum suferã o
creºtere discul Lunii sau se înjumãtãþeºte în descreºterea previzibilã; ºi le-a înfãþiºat de câte ori discul
incandescent al Soarelui întrece în mãrime suprafaþa Pãmântului ºi le-a înfãþiºat cu cât se înclinã Polul
Ceresc al Semnelor sau cum se înalþã cele 346 de stele, grãbind de la Rãsãrit la Apus.. (...) Vei vedea pe
unul explorând dispunerea boltei cereºti, altul conformaþia plantelor ºi a roadelor pãmântului; acesta
creºterea ºi descreºterea Lunii, acela urmãrind lucrarea Soarelui ºi cum rapida rotire a cerului revine
deandoaselea la Apus dupã ce se grãbeºte repezit la Rãsãrit, cunoaºterea înþelegându-i (ne)odihna...�

Am ales anume, orientativ, aceste trei
citate din manuscrise antice rãsfirate de-
a lungul a unui întreg mileniu, perioadã
de timp în care, cu certitudine, multe alte
documente (astãzi irecuperabile sau încã
negãsite) se vor fi referit la originalele,
straniile, neobiºnuitele preocupãri
�cultual-ºtiinþifice� ale tracilor de
dincolo de Balcani. Aceºtia erau

cunoscuþi antichitãþii vechi drept GEÞI, antichitãþii din perioada prezenþei romane la Dunãre drept DACI iar
secolelor urmãtoare (vezi Iordanes!) drept GOÞI... Puþinãtatea dezarmantã a dovezilor antice scrise referitoare
la lumea daco-geticã, coroboratã cu palidul aport adus în ultimul secol de cercetãrile întreprinse de o timoratã
arheologie româneascã, obligã la un efort deosebit al cercetãrilor pluridisciplinare ºi transdisciplinare (angajate
ºi acestea, încã: necoordonat!) în punerea în valoare, în desluºirea ºi interpretrarea posibilelor �mesaje� lãsate
moºtenire de strãvechii lcuitori ai vetrei Carpato-Balcano-Pannonice. O serie de cercetãtori ( vezi Kalevy-Vik,
Diaconov, Gray, Atkinson, etc.) tind sã ateste imperativ, în ultimii ani, cã tocmai aceastã zonã geograficã �
perfect �apãratã� de coroanele muntoase ale Alpilor, Munþilor Dinarici, Balcanilor, Carpaþilor ºi avantajatã,
pentru o dezvoltare impresionantã a agriculturii, de debitul cursului mediu ºi inferior al Dunãrii � a fost, în etajele
pre-neolithic ºi neolithic vatra de formare a etniei indo-europene.(foto 1, vatra IE) Acest nucleu uman, devenit
o viguroasã etnie neolithicã în câteva milenii de impetuoasã dezvoltare economicã, a ajuns la un repetat supra-
plin de populaþie ºi a �pulsat� periodic, exportându-ºi excedentul social în valuri de migraþie succesive care au
ocupat � centrifug � nu numai cea mai mare parte a Europei dar au pãtruns adânc în spaþiul Asiei pânã în Podiºul
Iranian, apoi în vãile Indusului ºi Gangelui (dupã unele ipoteze îndrãzneþe chiar pânã la Pacific).

În lumina acestei concluzii tot mai mult
confirmatã pluridisciplinar, studierea mai amãnunþitã
a ontogenezei ºi a filogenezei culturilor succesiv
dezvoltate �local�, tocmai pe teritoriul originar,
devine o obligaþie ºtiinþificã de prim-ordin în
înþelegerea corectã a interdependenþelor dintre
culturile circum-mediteraniene (pânã nu de mult
socotite �sursã incontestabilã� a civilizãrii
euroasiatice doar pentru faptul cã... erau singurele
mai amãnunþit studiate!?), cele proto-europene(
�atlantice�?) , sau cele central ºi est-asiatice. ªi
cum, în mod atestat, tocmai teritoriul acestei foarte
probabile vetre originare indo-europene este
acoperit în etajele medii ºi superioare ale antichitãþii
de etnia tracilor nordici (danubieni), adicã de
�GETO-DACI� (aceºtia în conexiune pe cât de

3

4



28

nr. 49, februarie 2008DACIAmagazin

indiscutabilã pe atât de fireascã cu triburi illirice, celtice,
germanice ºi sarmatice aflate într-o continuã întrepãtrundere)
� studierea pluridisciplinarã, complexã ºi de amploare a
vestigiilor geto-dacice devine nu numai o sarcinã naþionalã
obligatorie pentru români, dar ºi un obiectiv de cardinalã
productivitate pentru completarea corectã a datelor Istoriei
ªtiinþei în general ºi ale Istoriei Antichitãþii în special.

Lãsând deoparte faptul cã � în absenþa flagrantã a unui
INSTITUT NAÞIONAL DE DACOLOGIE! � informaþia
opiniei publice româneºti asupra adevãratului nivel atins de
civilizaþia social-economicã a lumii geto-dacice a rãmas cam
la înalþimea... legendelor urmãririi regelui Decebal de �vitejii�
legionari romani, printre culmile Munþilor Carpaþi, printre turme
de mioare ºi de vãduve rãmase de izbeliºte, trebuie spus cã
nici cercetarea mondialã nu a fost corect servitã printr-o ofertã
informativã corespunzãtoare. O cenzurã comunistã acþionând
în trecutul apropiat în baza unor interese geopolitice de moment,
combinatã cu complexe de inferioritate, o incapacitate de
exprimare în limbi de circulaþie internaþionalã, precaritatea unor
traduceri trunchiate ºi vanitãþi academice locale opuse inerent
unei libere comunicãri, au fãcut ca pânã ºi acele informaþii �
puþine ºi
timorate �
demonstrate

arheologic pe plan naþional, referitoare la deþinerea unui enorm
inventar apt pentru o reinterpretare de anvergurã, sã rãmânã în
umbra sertarelor cercetãtorilor.

Preocupãrile cultual-ºtiinþifice ale pãturii anahoreþilor traco-
geto-daci (denumiþi de lumea greco-egeeanã, aflatã exact la Sud:
�hyperborei�, adicã �foarte mai-la-Nord�, citiþi: nu numai dincolo
de Balcani, dar chiar mai la Nord de �Okeanos-Potamosul� socotit
îndelung drept graniþã a Oikumenei, a �Lumii Cunoscute�!...)
formeazã numai una dintre petalele corolei care se oferã acum
analizei pluridisciplinare contemporane. Cele aproape treizeci de
sanctuare dacice (descoperite doar pânã acum ºi numai în zona
carpaticã a locuirii geto-dacice), impunând asocierea inerentã
cu tradiþia milenarã a sanctuarelor vest-europene, trebuie sã devinã
un obiect permanent de studiu pluridisciplinar, pentru cã ele � aºa
cum demonstreazã cercetãrile complexe la sanctuarele obiectivului
aflat teoretic sub protecþia UNESCO, Dealul Grãdiºtei (Munþii
Orãºtiei) � pot furniza în continuare surprize dintre cele mai
revelatoare.

�SOARELE DE ANDEZIT�

În acest capitol, continuând prezentarea unor ipoteze vizând
Dealul Grãdiºtei oi zona (foto 2, plonge ter.XI) înconjurãtoare,
plecãm de la premiza cã cercetarea ºtiinþificã actualã deþine
suficiente argumente pentru a identifica zona cu �legendarul
KOGAION�, Muntele Sacru al �Geþilor�, aºa cum îl denumeºte
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Strabon. Am mai arãtat (într-un articol publicat
în toamna anului 2005, în DACIA MAGAZIN)
cã una din cele mai îndrãzneþe ipoteze de lucru
în descifrarea pluridisciplinarã a sistemului
informativ decelat în acest obiectiv se referã la
multifuncþionalitatea (plurivalenþa)
impresionantului �Soare de Andezit�, unul din
sanctuarele rotunde de pe terasa a XI-a.

(foto 3, SA)�Soarele�, format dintr-un enorm
disc (complex) de andezit cu un diametru de
�circa 7 metri� -alcãtuit constructiv din 10 �felii
radiale� de câte 2.75 metri lungime ºi un disc
central, cu un diametru de 1,5 metri, întregul
fiind aºezat pe un postament de asemenea din
andezit ºi având � iniþial � aceeaºi suprafaþã cu

a discului de deasupra, a fost considerat de arheologii care l-au dezgropat în 1958 (colectivul Constantin Daicoviciu,
cf. Ion Horaþiu Criºan, �Burebista ºi epoca sa�, 1977, pg.455), drept, citez: �altar de jertfã, închinat poate
zeului rãzboiului...(...) dupã cum pe acest altar puteau fi aduse ofrande oi altor divinitaþi�. Aceastã
opinie, limitatã doar la reflexele informative ale arheologilor, potrivit cãrora �piesa� nu constituia altceva decât o
probã a �caracterului urano-solar al religiei dacice� (idem, pg.455) a condus la subaprecierea relicvei ºi
neconservarea sa corespunzãtoare; o primã tentativã de conservare are loc abia în 1979, prin realizarea �
discutabilã � a unei replici din beton a porþiunii deteriorate. (O mai veche fotografie, din 1960, vezi foto 4 vechi
ºi, respectiv una din 2007, foto 5 dezastru, demonstreazã pe de o parte cã � la dezgroparea arheologicã �
�Soarele� se pãstrase mult mai bine îngropat vreme de douã milenii, în vreme ce astãzi � lipsa de interes pentru
conservarea �obiectului� continuând condamnabil! � pânã ºi... betonul din 1979 se degradeazã vizibil!...).

În realitate, oameni de ºtiinþã � cu o altã formaþie decât cea limitatã, de arheolog � au atras atenþia (de pildã:
prof.univ. Gh. Chiº încã din 1977!) cã �piesa� prezintã uimitoarea calitate de a indica vizibil, prin coada� sa,
formatã din 17 pietre aºezate cu intenþionalitate în linie ºi descrescãtoare ca dimensiune, cu exactitate,
direcþia NORDULUI, constituind o veritabilã �busolã� pentru orientarea celor douã terase artificiale pe
care sunt ridicate sanctuarele; ceea ce obligã la studierea intenþionalitãþii de orientare astronomicã a
sanctuarelor (vezi foto 6, linia Nord).

Studierea exhaustivã, �arheo-astronomicã� a construcþiei Soarelui de Andezit în cadrul Echipei de Studiu
Pluridisciplinar între 1983-1988
de cãtre universitarul Florin
Stãnescu (astãzi un respectat
cercetãtor pe plan internaþional
în acest domeniu), a relevat
calitãþile de uimitor �gnomon
antic� ºi �astrolab� cu
funcþionalitãþi complexe ale...
�obiectivului arheologic� (vezi:
C.F.Stãnescu, �Astronomical
Significance of the Sacred
Precinct at Sarmizegetusa-
Regia� în �Archaeometry in
Romania�, vol 2, 1989).

În propria mea cercetare
privind sistemul numeric ºi
probabilul modul de lungime
folosit de constructorii
sanctuarelor de la Dealul
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Grãdiºtei (vezi: Timotei Ursu, �Sistemul numeric Geto-Dac�, AOS, 1984) am insistat asupra multifuncþionalitãþii
�mulþimilor numerice� de la Dealul Grãdiºtei; în acest sens, plecând de la filiaþia pe care izvoarele antice o
fãceau între zamolxism ºi ªcoala Pitagoreicã, am socotit cele 10 �raze� ale Soarelui de Andezit drept o importantã
sugestie, doveditã ulterior productivã, referitor la colaborarea sistemului zecimal în probabilele calcule operate
la Dealul Grãdiºtei de uimitorii constructori ºi utilizatori ai �sanctuarelor�. Plecând de la sugestia unor cercetãri
similare întreprinse în Marea Britanie de Alexander Thom, G.Hawkins, etc., am încercat în 1984-1985 ºi examinarea
unei posibile ipoteze a unor �aliniamente de culmi montane�, cu centrul la Dealul Grãdiºtei, care sã justifice
opþiunea constructorilor acestui important complex cultual-ºtiinþific, aici, în mijlocul Munþilor Orãºtiei. Detectarea
unor astfel de probabile aliniamente montane ar fi putut fi o probã suplimentarã a preocupãrilor astronomice ale
geto-dacilor ; dar, aºa cum a arãtat convingãtor Florin Stãnescu, terasele sanctuarelor de la Grãdiºtea, situate la
numai circa 1040 metri altitudine, sunt � practic � �îngropate� între culmile (foto 7 D.GRãd.) învecinate (Muncelul,
ªesu, Pãltioru, Jãrosu, iar spre Nord-Est Godeanu), dispunând doar de un sector insuficient de �cer �, de vreme
ce orizontul vizibil, cardinal ca direcþionalitate în estimarea fenomenelor ºi miºcãrilor astronomice, nu poate fi
observat de la Dealul Grãdiºtei!...

La Congresul de Dacologie de la Bucureºti, în 2005, Vladimir Brilinsky (editor al revistei �DACIA MAGAZIN�
ºi un avid cercetãtor al Munþilor Orãºtiei!) a prezentat o comunicare deosebit de interesantã. Conform acesteia,
plecând de la excelenta situare ca posibil observator al Culmii Muntelui Godeanu (din Munþii Orãºtiei; nu
muntele omonim din masivul Þarcu-Godeanu-Retezat!), precum ºi al altor argumente � acestea, dupã opinia
mea, mai puþin justificate � Culmea Godeanu ar fi trebuit sã fie... însuºi Kogaionul! Cum nu fusesem niciodatã
� în teren � pe Culmea Godeanu, am apelat la examinarea unor hãrþi corespunzãtoare: o hartã topograficã
1:10.000 (din dotarea Echipei de Studiu Pluridisciplinar, 1983-1984); o bunã hartã turisticã actualã (care a beneficiat
vizibil de aportul hãrþilor Institutului de Topografie din Bucureºti); ºi, în ultimã instanþã, o hartã în relief, din satelit,
comandatã în USA. Examinarea comparatã mi-a demonstrat uimitoarea situare a Culmii Godeanu, într-un posibil
centru de vizare al �alinierii� unor culmi muntoase. Mai exact: existenþa a nu mai puþin de... 24 de astfel de
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aliniamente ! (foto 6, Hashurata ºi 6B (foto 7)

Ce înþelegem prin noþiunea de �aliniamente�? În termeni militari, succesiunea prin suprapunere în planul
vizibil a unor elemente distincte de teren formeazã o suitã de �direcþionali�, în funcþie de care deplasarea în
teren sau reglarea tirului artileriei (coroboratã cu harta regiunii respective) devine practic posibilã. În cazul
nostru, �alinierea� posibilã a unor culmi muntoase, în suprapunere (mai ales acolo unde apar tradiþionale goluri
de munte!), aliniere vãzutã dintr-un anume punct, coroboratã cu cunoaºterea strãvechiului sistem ciobãnesc de
semnalizare a unor invazii, pericole etc. prin �focuri pe culmi� (sistem ancestral practicat în mai toþi munþii Euro-
Asiei!), ar putea constitui aliniamente de repere terestre, adevãrate �linii fixe de orientare� în funcþie de care
rotirea boltei cereºti, noaptea, în amurg sau la rãsãrit, � aºadar atunci când �semnalul vizual prin foc� (sau
în timpul zilei: prin fum!) este productiv, � POATE FI RECOGNOSCIBIL INDICATÃ!... Aceasta este o
condiþie astronomicã esenþialã; în vremurile noastre moderne fiind rezolvatã prin cunoaºterea exactã a
coordonatelor locului din care se face observarea, astãzi indicatã prin consultarea sateliþilor de poziþie (GPS).

Presupunem cã în vechime aceste �coordonate fixe� trebuiau indicate intuitiv. Un fapt este absolut cert:
dacã �rotirea Cerurilor� ar fi fost observatã de pe Culmea Godeanu, aliniamentele posibile vizate � prin focuri
suprapuse! � de pe acest punct de observaþie ar fi oferit observatorului o orientare de maximã eficienþã
comparativã. (Sã reþinem cã, astãzi, punctul maxim al acestei culmi, este denumit, tradiþional, poate ancestral �
destul de straniu! � �La Om�... � vezi foto 8, foto 9 � Foto  T.U. la vârf ºi foto 10 .

Dar, sã fim rezonabili: Culmea Godeanu, situatã în mijlocul unor vãi ºi al unor spaþii deschise cu lungimi de
kilometri, poate fi un bun punct de observaþie, jur-împrejur 360 grade, în miez de varã sau la început de toamnã,
când temperatura de la 1700 metri altitudine ºi vânturile reci adiacente sunt mai puþin prezente. Este însã absolut
sigur cã locul nu este potrivit unui punct de observaþie �astronomicã� circa... opt luni pe an, când sãlbãticia
vânturilor, a precipitaþiilor ºi a temperaturii scãzute de pe culmi îi obligã ºi pe ciobanii numeroaselor stâne din jur,
sã coboare �la vale�!...

ªi atunci... cum ramâne cu Observatorul Kogaionului?! Se rezumau pileaþii lui Deceneu doar la �observaþii
estivale�?!...
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