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EDITORIAL

de Vladimir BRILINSKY

Dreptul la opinie, dreptul la istorie

Sigur cã brãþãrile dacilor vor mai consuma multã cernealã de acum încolo. Ca oricare alt fenomen, ºi ele au
dreptul la o judecatã atât din partea specialiºtilor cât ºi a publicului larg. Fãrã îndoialã cã brãþãrile de aur ale
dacilor au ajuns în momentul de faþã un pseudobrand de tip Elodia, de tip Romulus Mailat ºi, de ce nu, de

tip Costel Busuioc. Sub imperiul intoxicãrii mediatice, tot românul devine peste noapte specialist în ale rãpirilor ºi
crimelor misterioase, în ale violurilor sau în ale ambitusului pe care �Pavaroti din Banat� îl demonstreazã la microfoanele
Europei.

O emisiune difuzatã pe postul de televiziune �Realitatea� a readus, de-a dreptul violent, în prim plan, istoria
zbuciumatã ºi controversatã a brãþãrilor de aur care fac obiectul unui dosar aflat pe masa instanþei. Fãrã sã intru în
registrul �pãrintelui� Bãsescu care înfiera precara situaþie a unor ziariºti tocmiþi cu euro, o sã remarc faptul cã
aceastã emisiune a fost o mostrã de cum nu trebuie realizatã o anchetã din punct de vedere jurnalistic. Desigur cã ea
ar trebui judecatã mai degrabã de un profesor de jurnalism care ar demonstra labilul, superficialul ºi tendenþiosul mod
de realizare a unei emisiuni pe cât de pompoasã ca titlu (�Adevãr sau provocare�), pe atât de jalnicã în conþinut.
Demonstraþia de manipulare este simplã de la început. În esenþã, au fost puºi, faþã în faþã, apãrãtori ai autenticitãþii
brãþãrilor ºi contestatarii acestei autenticitãþi. Numai cã raportul dintre cele douã tabere a fost net în favoarea
contestatarilor cu 7 la 3. Contestatarilor le-au fost acordate spaþii largi, cu declaraþii fluente ºi cu ilustrare pe mãsurã.
În acelaºi timp, partizanii autenticitãþii au avut parte (cu excepþia ministrului Iorgulescu) de spaþiu restrâns, de
declaraþii scoase din context, tãiate ºi montate dupã pofta inimii realizatorilor ºi, nu în ultimul rând, de ironii ale
comentariului vãdit plasat pentru a manipula atenþia telespectatorului. Pânã ºi moderatoarea emisiunii, Letiþia Zaharia,
aflatã permanent paralel cu subiectul, prin tonul cu care vorbea ºi prin insinuantele ºi lipsitele de onestitate întrebãri
pe care le adresa, s-a plasat vãdit în tabãra contestatarilor. Obiectivul emisiunii era clar: acela de a demonstra cã
brãþãrile nu sunt autentice. Numai cã realizatorii emisiunii au fãcut o greºealã deloc scuzabilã. Niciunul dintre cei care
au contestat în emisiune autenticitatea NU A STUDIAT BRÃÞÃRILE decât din fotografii, din ziar sau, în cel mai
fericit caz, privindu-le în vitrina vreunui muzeu. Deci vorbim ca românul care se pricepe la toate, la fotbal, la
agriculturã sau la Elodia. De cealaltã parte, trebuie precizat cã aceste brãþãri au fost studiate nu numai de cele douã
echipe de specialiºti, ci de mulþi alþii ºi absolut toþi cei care le-au avut în mânã, care le-au studiat minuþios, pluridisciplinar,
prin analize metalo-chimice, comparative, etnografice, etnologice, afirmã la unison cã aceste brãþãri aparþineau fãrã
îndoialã perioadei de maximã înflorire a regatului dac.

Aleºi pe sprânceanã, contestatarii ºi-au etalat ipotezele lor din 3 direcþii mari ºi late. Fie izvorâte doar din orgoliul
rãnit de om de ºtiinþã frustrat, care nu a fost cooptat în echipa de studiere a brãþãrilor, fie din dorinþa fierbinte a
jurnalistului de a servi pe piaþã senzaþii tari care sã rãstoarne cu orice preþ o anumitã ordine, fie din motive de dosar
aflat pe rol, cu vãdita intenþie de a zãpãci ºi mai mult, dacã mai era nevoie, pe cei care judecã acest proces.

Finalul emisiunii a fost unul apoteotic înscris în vastul ºi elaboratul program de imbecilizare a românilor. Dupã o
rezistenþã de un sfert de orã în faþa asalturilor jurnaliºtilor, ministrul culturii, Iorgulescu, promite o reexpertizare a
brãþãrilor. Prin aceastã promisiune penibilã ºi pripitã, ministrul nu a fãcut decât sã arunce la gunoi, într-un profound
dispreþ, personalitatea ºtiinþificã ºi moralã desãvârºitã a unor savanþi de talie europeanã care, recunoscuþi ºi respectaþi
în marile universitãþi ale lumii, au studiat aceste brãþãri cu profesionalism ºi pasiune dând verdictul autenticitãþii.
Mircea Babeº, Lucia Marinescu, George Trohani, Eugen Iaroslavschi, Aurel Rustoiu, Ernest Oberlander Târnoveanu,
Barbara Deppert sunt numai câteva nume pe care nimeni nu le poate contesta din punct de vedere profesional.

Dacã cineva (oricine ar fi el) contestã rezultatul acestor savanþi � ºi este dreptul oricui sã o facã - atunci sã
plãteascã el o reexpertizare ºi nu ministrul din bani publici. Dacã cineva a greºit din cadrul ministerului alegând
comisia în funcþie de o nenorocitã de hârtie care atestã calitatea de expert a unuia sau altuia, atunci acela sã fie dat
afarã din minister. Dar probitatea profesionalã a celor care ºi-au demonstrat pãrerea nu o poate contesta nimeni cãci,
aºa cum avem cu toþii dreptul la opinie, avem ºi dreptul la o istorie corectã, scrisã de adevãraþi specialiºti ºi nu de tot
felul de dezaxaþi elucubraþioniºti.

CMYK



2

nr. 51, aprilie 2008DACIAmagazin

Jurnal sentimental

Cãlãtorie în Dacia, þara 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

(Continuare din numãrul trecut)

ENIGMA SARMI-SEGET-USEI

Diodorus din Sicilia � care a scris �Istoria Universalã� aproximativ în anul 50 î.d.H., ºi ale cãrei izvoare istorice
sunt bazate pe Cartea istoricului grec Hecataeus, pierdutã la jumãtatea secolului cinci � încearcã sã sugereze o
posibilã cheie a enigmei de la Sarmi-seget-usa .

Referitor la hyperboreeni � oamenii care au locuit la nordul zonei Nistru �dincolo de punctul unde bate vântul de
Nord� � Diodorus spune cã aceºtia aveau �o zonã sacrã� ºi un �templu memorabil� de formã rotundã, dedicat Zeului
Soarelui, Apollo.

Prin noþiunea de �sferic�, Diodorus înþelegea nu numai forma templului, ci ºi scopul acestuia. Declaraþia lui
Diodorus este edificatoare pentru descrierea templului construit de hyperboreeni la Nord de Istru (Dunãre).

Cine erau acei hiperboreeni? Când vorbeºte de �populaþiile aºezate mai sus de Pontul Euxin, de Istru (Dunãre) ºi
de Adriatica, Strabon le numeºte hiperborei. Clement Alexandrinul îl considera pe Zalmoxis hiperboreu. Pornind de
la scoliastul lui Pindar (Olimpicele III, 28) îl gãsim pe eroul hiperboreilor, Hiperboreu, ca fiind fiul lui Pelasg. În
acelaºi timp, grecii, popor orgolios, îi menþioneazã totuºi pe hiperborei ca fiind constructori ai templelor de la Delfi
ºi Delos. Cum pelasgii au locuit în Grecia înainte de venirea aheilor (dupã Heordot), tradiþia care s-a format în
legãturã cu fondarea templelor din Delos ºi Delfi nu face altceva decât sã înregistreze o realitate etnicã, pre-elenicã
ºi sã accepte faptul cã poporul carpato-dunãrean, fondator al vechii Europe, este constructorul ce stã la baza
viitoarelor �civilizaþii� norocoase cã l-au întâlnit ºi l-au putut copia. Desigur, vorbesc de civilizaþia greacã.

Aplu (preschimbat de greci în Apollo) � divinitate pelasgã prin excelenþã � înseamnã alb. Identificarea hiperboreilor
cu pelasgii îl face pe N. Densuºianu sã-i considere un �ram al naþiunii celei mari ºi puternice pelasge�. ªi, ca o
rãmãºiþã a cultului apolic la daco-romani, avem sãptãmâna albã dinainte de Paºti ºi Duminica Tomii.

La etrusci gãsim aceeaºi divinitate pelasgã, Aplu sau Apulu însemnând Alb (Thomashek Die Altentharaker, II,
p.48) iar, dupã Festus, ceea ce latinii numeau Album (Alb) sabinii numeau Alpum.

Aºa-i descoperim pe pelasgii-hiperborei, carpato-danubieni, constructori ai celor mai vestite temple ale antichitãþii
europene, ca Delfi (Pausanias: �Cãlãtorie în Grecia�, vol. II, IX, 27.2) unde hiperboreanul Olen a fost cel dintâi
prezicãtor al lui Aplu (Apolo). ªi, cum istoria � în special cea strãveche � este, în mare parte, un ºir de ipoteze, cine
credeþi cã a construit complexul astronomic de la Sarmi-seget-usa? Dar sanctuarul lui Aplu (Appolo), aºa-zisul
�Soare de Andezit� care e înconjurat de cei zece ucenici ai sãi?

Tot acolo a fost construit ºi micul calendar dacic iar, mai târziu, marele calendar dacic.
Micul calendar dacic este alcãtuit din 13 grupuri de pari aranjaþi circular.
11 din aceste grupuri conþin 8 pari (stâlpi) iar ultimele 2 grupuri sunt formate din 7 ºi, respectiv, 6 pari.
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Cuvântul par are douã înþelesuri în limba daco-romanã: stâlp ori patru. Deci 11 grupuri x 8 (numãrul de pari
conþinuþi) = 88. Cum un par înseamnã ºi 4, putem calcula 88 x 4= 352. Mai avem 2 grupuri de 7 ºi, respectiv, 6 pari:
7+6 = 13, iar 352 + 13= 365 de zile ale anului obiºnuit (nebisect).

În interiorul cercului mai sunt încã 3 stâlpi care reprezintã câte o zi din cei trei ani bisecþi cuprinºi într-o perioadã
de 13 ani (6+7= 13).

Se pare cã a fost construit mai târziu. Este format din 3 cercuri concentrice ºi o potcoavã în centru. Primul cerc,
cel exterior, este format din 104 blocuri de andezit, reprezentând numãrul zilelor de post dintr-un an (miercurile ºi
vinerile), 52 de sãptãmâni x 2 = 104.

Al doilea cerc, mijlociu, aproape lipit de cel exterior, este format din 180 de stâlpi subþiri, în grupuri de câte 6.
Al treilea cerc, cel interior, conþine 84 stâlpi de lemn: 104+180+84= 365+3= 368.
Potcoava din mijlocul marelui calendar este alcãtuitã din 34 de stâlpi de lemn. Este prevãzutã cu 2 praguri aºezate

unul în faþa celuilalt chiar la baza potcoavei, despãrþind stâlpii în douã grupuri de 21 ºi, respectiv, 13. Grupul de 13
este orientat spre vatra sacrã.

S-au fãcut tot felul de speculaþii asupra interpretãrii acestora: numãrul 13 ar fi în legãturã cu revenirea Crãciunului
(ziua naºterii celor doi Zamolxes), în aceeaºi zi ca în calendarul lui Decaineus.

În Complexul Astronomic de la Sarmi-seget-usa mai existã ºi alte aliniamente: unul comun, din 4 ºiruri de câte 15
discuri de calcar, reprezentând zilele din Postul Paºtelui dacic; altul reprezintã zilele de post: 4 ºiruri de câte 10
postamente de andezit (4x10= 40), zilele din postul Crãciunului.

� Nu vi se pare ciudat cã luna decembrie � cu înþeles de dece (zece) � este azi a 12-a lunã a anului?
� Ei, la asta nu m-am gândit!
� ªi ce este aºa de important în asta?
� Vezi cã ºi luna octombrie, a 10-a, are numele provenit de la octo, 8!

Sarmisegetusa, templu sau observator astronomic?
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� Mãi, mãi!
� Dar septembrie? A 9-a lunã din calendar are rãdãcina septe, 7?
� Deci ar însemna cã cineva a folosit greºit numele lunilor anului ori cã anul la daci avea numai 10 luni ! Adicã

începea cu prima lunã în luna�martie!
� Da... Dar despre sãptãmânã ce ne poþi spune?

� Sãptãmâna avea, de asemenea, 7 zile:
1. AVLATA: <Aflata>, �Deplina� dupã un alt nume al Zeiþei Mame, Mama Florilor de Mãr, Marian, Maria ori

Vrelam (Domniþa Fecioarã).
2. AMALTHEIA: �Cea care creºte (îngraºã) zeii ºi care era închinatã mamei adoptive a celor doi Zalmoxes lui

Brito-Lagis, �Divina Lupoaicã�. Chiar lui Zalmoxes, pentru ca a fost crescut de lupoaicã, i se mai spunea APOLLO
� LUKIOS.

3. MERGURIUS: �Înainte-mergãtorul� era ºi ziua lui Orfeu, zi de post, ziua când a fost omorât.
4. ZIAIS: �Luminoara� � era ziua închinatã surorii gemene a lui Zamolxes � Aplu (Apollo) � era ziua roºcatei

Arthemis.
5. BENNAR: �Jertfa� ori Jertfitorul, zi de post dedicatã, de asemenea, lui Apolo.
6. SAB-A-DIOS �Casa Domnului� � zeului) în cinstea celor doi pãrinþi adoptivi ai gemenilor (Zalmoxes �

Blondul Aplu ºi Roºcata Artemis): pãstorul Aise Pos ºi soþia acestuia, Brito-Lagis. Alt nume pentru ziua a ºasea mai
era Sambatis, �purificarea� închinatã numai tatãlui adoptiv, pãstorul Aisepos.

7. În fine, cea de a ºaptea zi, DOMENICA � �Schimbarea Vremii� ori Marea Purificare, era închinatã �Tatãlui
Ceresc� � Tato Nipal.

Astfel, Diodorus a fost corect informat cã hyperboreenii au construit un observator astronomic.
Pentru ce acest popor antic ºi-a dedicat timpul ºi energia în realizarea a ceea ce se pare a fi o �afacere

CMYK
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nerentabilã�? Ei au folosit mijloace de transport herculiene pentru a cãra bucãþi de andezit de la zeci ºi zeci de
kilometri distanþã pânã la Sarmisegetusa.

Fiecare piatrã cântãreºte tone... Oamenii au cãrat pietrele traversând ape ºi munþi� Fezabilitatea acestui traseu
nu a fost niciodatã calculatã.

Toate aceste operaþii au cerut cunoºtinþe speciale, mai multe sute ºi mii de bãrbaþi lucrând sub conducerea unui
arhitect care ºtia exact ce vrea sã facã. Pentru oamenii primitivi, eclipsele de lunã erau fenomene înfricoºãtoare ºi
inexplicabile. De ce nu erau ele ºi pentru daci? Calendarul pentru stabilirea anotimpurilor, eclipsele de soare sau de
lunã, axa de orientare a templelor, toate aceste lucruri � care ºi pentru începãtori în ale arheologiei ar ridica semne de
întrebare � nu deranjeazã vajnicul nostru <grup de arheologi> români. Brava vouã, �tovarãºilor�, sunteþi într-adevãr
tari!

Sarmisegetusa nu este numai un observator astronomic, ci ºi un monument construit cu ajutorul spiralelor ºi al
cercurilor trasate pe pãmânt.

 Câteva noþiuni care sã ne ajute în înþelegerea textului:
Aliniamentul � un aranjament în care trei sau mai multe obiecte sunt puse în linie. Se foloseºte acolo unde unul

dintre puncte este la rãsãritul unei stele sau un punct la orizontul soarelui sau al lunii.
Altitudinea � unghiul format cu nivelul plan, uneori numit elevaþie.
Ard � un plug primitiv, cu brãzdar de stâncã sau lemn tare, fãcut parcã numai pentru a întoarce pãmântul.
Epoca bronzului:
2500�1800 î.d.H., � perioada timpurie
1800�1300 î.d.H., � perioada de mijloc
1300�700 î.d.H., � perioada târzie

CMYK
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Epoca fierului: de la 700 î.d.H.
Paleolitic: Perioada timpurie 700.000 � 200.000
Perioada de mijloc 40.000 � 30.000
Perioada târzie 10.000
Minoan � nume dat de Sir Arthur Evans civilizaþiei cretane din epoca de bronz, 3000 � 1000 î.d.H., timpurie,

mijlocie, târzie.
Mycenoean: civilizaþia greacã dezvoltatã în epoca bronzului care, în perioada sa timpurie (1600 î.d.H. sau dupã),

a fost puternic influenþatã de civilizaþia Minon, numitã dupã locul unde a fost descrisã prima datã, deºi termenul a
fost folosit mult mai extins.

La Sarmisegetusa am vãzut ºi ce nu trebuia vãzut. Ne-am dus la o cabanã a �arheologilor�, o cabanã de lemn pusã
pe pietrele care au fost smulse din zidul de la Sarmisegetusa�Vandali! Dezastru!

Pe drum am cumpãrat niºte afine de la o þãrancã de pe marginea drumului care vroia sã ne vândã orice, numai
gãletuºa în care culegea afinele, nu. Am mâncat afinele nespãlate, dar asta e nimic, pentru cã le-am mâncat amestecate
cu frunze, iar pentru dezinfectare le-am spãlat cu vodcã. Personal, la ulcerul pe care îl am, m-am aºteptat la mari
neplãceri. Minune mare, nu am avut nimic!�De, eram în Þara Zeilor! Pe drumul de întoarcere am fost plouaþi,
plouaþi ºi iarãºi plouaþi.

Ceea ce mã frãmântã pe drumul de întoarcere de la Sarmisegetusa sunt, de fapt, douã lucruri: o bucatã de piatrã
� ca o roatã dinþatã, care are zimþi sãpaþi în ea � ºi un jgheab mare, de 2-3 picioare lãþime ºi înalt de 2-3 picioare,
perfect sãpat în piatrã.

Joi 9 Iulie. Dimineaþa, ne-am dus la Geoagiu-Bãi sã vedem bãile lui Decebal. Azi-dimineaþã, Dan a trebuit sã
plece rapid, a fost chemat la Bucureºti de un client�nu este uºor sã fii avocat.

Suntem la Germisara, o cetate dacicã unde erau bãi pe timpul lui Decebal ºi Burebista, bãi care mai existã ºi
acum sub numele de Geoagiu-Bãi. Ziua este foarte frumoasã, puþin rãcoroasã, dar însoritã, aerul este curat dupã o
ploicicã din seara precedentã.

Am intrat într-o peºterã care are înãuntru aspect de turn de bisericã goticã. Pe unul din ziduri descopãr o placã
de 75 pe 50 centimetri, de formã ciudatã, �in picatura� care, aparent, blocheazã o intrare. Mai vedem cruci, litere pe
zid, un fel de scris ciudat pe care mã cãznesc sã-l fotografiez. Andrei, la fel. Mai vedem ºi un bolovan, cât o uºã, de
1,80 pe 1,60 metri ºi care blocheazã o altã intrare. Aceºti bolovani au marginile parcã topite cu lasãrul, sigilând
perfect locul. Natura sã le fi aºezat aºa de perfect?! Intrarea principalã în peºterã are o lãþime de 2 metri ºi o înãlþime
de 1,50 metri. Intrarea pare a fi cimentatã�bolta e sus�Îl vãd pe Andrei, spectrofizician de profesie, cã ia o bucatã
din cimentul ãsta ºi spune:

� Dacã acest mortar este modern, are calciu, dacã nu e modern ºi este de la daci, nu are calciu. Aºa, numai pe
vãzute, pare un mortar dacic dupã consistenþã, dar eu o sã-i fac analiza chimicã, acasã, la Chiºinãu.

� Fereastra pe care am vãzut-o cã dãdea acolo, astupatã, este exact pe direcþia nord-sud, spune Andrei, care nu
se desparte niciodatã de busola lui militarã. Sã mergem.

Am ajuns la �Bãile lui Decebal�. Lumea spune cã ceea ce se întâmplã acum, aici, este o crimã, fiindcã se
distruge totul. �Baia care poartã numele lui Decebal, veche de mii de ani, mai frumoasã decât orice altã baie din
lume ºi în care roci cristalizate se întrec în a o decora, a ajuns o�groapã de gunoi!

Cu toate cã multã lume, turiºti ºi �oameni de ºtiinþã� au trecut ºi trec pe aici din simplã curiozitate sau din diferite
interese, locul continuã sã respire istorie. Trebuie sã vezi acest loc ca sã înþelegi ce grandios este.

� ªi dacã dacii au sãpat groapa aceasta aici, mai jos o sã vedeþi de ce, ne spune, uºor exaltat, Andrei.
� Fiindcã se gãseºte într-o izolare sonicã incredibilã�totul este orientat aici pe puncte cardinale� o sã vã arãt eu

cum. Dar pentru moment uitã-te, Miky, uite ce frumuseþe de baie!
� Spre apus de soare este locul prin care o sã intrãm, se vede acolo. Aceastã intrare este solstiþialã, indicã vestul.

Când regele se spãla, apa curgea de sus ºi apoi era ºi apa care þâºneºte din izvoare subterane ºi care îi învigora
corpul, plus piatra cu cristale care îi revitaliza organismul. Dar ea nu rãmânea aici, se ducea afarã, la apus de soare,
se ducea în noapte�.

� Bazinul ãsta cât de mare este? întreb.
� Ãsta este cu apã sulfuricã, completeazã Costel.
� Bazinul aici are 4,50 ºi acolo trebuie sã aibã 7 sau 8 metri. Are formã de ou.
Înãuntru, pe marginea zidului, sunt niºte bãnci sãpate în piatrã, pe care m-am aºezat ºi eu gândindu-mã la cei ce

au fãcut la fel ca mine cu sute ºi mii de ani în urmã.
� La ce s-o fi gândit EL, Decebal, când s-a îmbãiat aici ultima oarã? Pe cine a avut în jurul sãu?
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� Se mândresc grecii cu trei bãiþe, vechi de numai câteva sute de ani. Se mândresc italienii cu altele ºi mai

noi�numai noi le transformãm pe ale noastre în coºuri de gunoi! ªi ºtiþi de ce? Pentru cã mândria naþionalã ne-a fost
furatã, o datã cu istoria. Noi am apãrut ca popor român în 1859, dupã unificarea celor douã principate: Þara Vlahilor
ºi Moldova. Nimeni nu vrea sã recunoascã adevãrul: cã, de fapt, a fost numai o Re-Unificare a douã din provinciile
marelui Imperiu Dacic.

� Aºa este, din pãcate. Imperiul Dacic a devenit România, dar noi, românii, tot daci suntem. Cine nu vede asta e
orb, cine nu aude asta e surd... zic eu.

� E surd sau face pe surdul, completeazã Andrei cu un oftat din adâncul pieptului.
Între timp, Nicu Mereuþã descoperã urmele unei porþi, ca o ecluzã.
� Nu numai cã e colonel, dar este ºi arheolog, spune cu zâmbetul pe buze, Tudor.
Nicu Mereuþã ne aratã, cu o faþã foarte inteligentã ºi preocupatã de ºtiinþã, o poartã care lasã sau nu sã se scurgã

apa dintr-o camerã în alta.
� Cât de înaltã este poarta asta? vrea sã ºtie colonelul.
� Doi metri, are exact doi metri ºi are o lãþime de peste 3.
Înãuntru, aici, în camera asta, sunt de asemenea sãpate în stâncã ºi niºte bãnci, uite-le! Obosit, dar fericit,

colonelul se aºeazã pe una din ele cu speranþa cã va fi prezent în pozele pe care le vom face.
Cresc ierburi în baia lui Decebal, sunt azvârlite sticle de bãuturã, pietroaie ºi gunoaie... ºi nimeni nu vrea sã le ia

de-acolo. Nimeni � mã refer la oficiali � nu are grijã de aceastã relicvã istoricã de importanþã inestimabilã pentru
cultura neamului românesc. Este tragic ceea ce se întâmplã ºi, mai ales, ceea ce nu se întâmplã. Istoria milenarã e
trecutã în subsolul abandonat al nepãsãrii.

Voi încerca sã descriu aceastã baie: te urci pe o stâncã ºi vezi cã are un crater. Pe fundul acestui crater s-a
construit aceastã baie. Ca o rozetã, în jurul buzei craterului, pornesc centrifug zeci de mici canale, parcã lipite de
stâncã, fãcute probabil sã dreneze apa de ploaie, ca sã nu se scurgã pe fundul craterului. În mijloc se vede un bazin
sãpat în stâncã, de forma unui ou, cu dimensiunile descrise mai înainte. Înãuntrul acestei bãi se intrã printr-un tunel
a cãrui poartã de intrare se vede în fotografia alãturatã. Azi, din cauza intemperiilor, mai sunt alte douã locuri de
intrare. Cum bine a spus Tudor, zace istorie aici, dar ºi multã, multã nepãsare.

Ceea ce atrage astãzi turiºtii este o clãdire în stil rusesc, pãtratã, acoperitã cu var care crapã, geamuri care au fost
vãruite cândva, ziduri, cândva vãruite ºi ele, dar azi înnegrite ºi murdare, cu un acoperiº de tablã, ruginit ºi scofâlcit,
ce înconjoarã pe o parte frumoasa baie a lui Decebal, pãrãsitã ºi devenitã ladã de la gunoi. De ce oare nu fructificãm
ce avem, de ce nu preþuim ce a fost vechi, sãpat în piatrã de strãbunii noºtri? De ce sã nu ne uitãm la lucruri vechi?
Noul, modernul, tabla, cãrãmida, astea ne plac nouã?! Cu igrasie, cu muzicã ieftinã cântatã de niºte lãutari sârbi, cu
bãnci de lemn puse pe niºte fiare, aºa ne place?! Sau... cel puþin asta se oferã �turiºtilor� români (cãci alþii nu calcã
pe aici). E trist, e tare trist.

Pãrãsim Geoagiu-Bãi, pãrãsim Germisara dacicã, românizatã�of, Doamne !�
Plecãm spre Orãºtie.
Ne îndreptãm spre Muntele Cãlanului, spre locul de unde dacii îºi extrãgeau piatra-granit, pe care apoi o tãiau,

o fasonau � nu se ºtie cum! � ºi o transportau cale de 75 de kilometri, peste vãi, munþi, pãduri ºi smârcuri!
Gândindu-te la munca ciclopicã a unei societãþi vechi de peste 2.000 de ani, rãmâi mut de admiraþie ºi-þi spui, pe
bunã dreptate, cã oamenii aceia care au fost în stare de astfel de împliniri colosale, nu puteau fi simpli þãrani (aºa
cum, fãrã jenã, îi descriu azi arheologii ºi istoricii noºtri). Cunoºtinþele uluitoare de construcþie ale dacilor, tehnica
avansatã, realizãrile monumentale, toate au rãmas � pânã în zilele noastre � enigme ce se cer descifrate.

În faþa noastrã se vede muntele Uroiul. Am trecut pe lângã Turdaº, care are Cultura Turdaº neoliticã, cea mai
veche culturã civilizatã a României. La poalele acestui deal mare, Uroiul, se aflã oraºul Simeria. Oameni cu ipoteze
mai de graniþã spun cã ar fi o legãturã între Simeria ºi Sumer, între Uroiul ºi Ur (fosta capitalã a Sumerului�dar
astea sunt niºte ipoteze de oameni îndrãzneþi).

Ajungem în comuna Splin, trecem peste râul Strei. În limba tracã, strei a însemnat strãlucitor. Poate cã acelaºi
sens l-o fi avut ºi în dialectul dacic...

Discutam despre toate ºi despre toþi. Cineva din afarã, dacã ne-ar fi auzit, poate cã ne-ar fi crezut posedaþi. Da,
suntem posedaþi, dar posedaþi de dorinþa de a afla adevãrul ºi de a-l transmite lumii întregi. Da, în acest sens admitem
cã suntem posedaþi.

Dar noi suntem fericiþi. Cel puþin noi ºtim cine suntem. Noi suntem daci! Am fi vrut sã dilatãm timpul, sã-l
facem mai lung pentru a avea realmente spaþiu temporal nelimitat pe care ni l-am fi dorit. Cãci multe, multe se cereau
discutate, rediscutate ºi lãmurite.

� Remus... ªtii cine a fost Remus?!
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CMYK

� Nu.
� Pãi citeºte.
� Nu pot.
� Sumer, Memus, Mureº sunt formate din aceleaºi semne, numai cã sunt puþin inversate. Vezi Remus � sumeR.
� Aha, da. Acum m-am lãmurit.
� Asta este ipoteza unor oameni deºtepþi.
Am ieºit din Simeria veche. Am intrat în Bacia-comunã, satul Bacia. Acum ne gãsim la Bãile Cãlanului, bãi

sãpate în stâncã de rocã cristalizatã, foarte ciudatã, cu o formã asemãnãtoare literei majuscule S, cu un vârf în jos
ºi care are peste 20 de picioare lungime, pe vreo zece lãþime ºi adâncimea e de 4-5 metri. Pe una dintre margini e un
canal prin care se scurge sau intrã apa. ªi aici curg douã izvoare: unul fierbinte ºi unul rece. Apa continuã sã curgã
ºi azi, se duce undeva mai departe�este un bazin aici, undeva, dar este complet neamenajat.

� Bine cã mãcar au pus niºte þevi vopsite în alb ºi roºu, ca sã nu cadã blegii în ele! remarcã, sarcastic, Andrei.
Ca ºi dincolo, la Geoagiu-Bãi, unde am vãzut bãile lui Decebal, ºi aici, în gura acestui bazin este sãpatã o poartã

în stâncã, de astã datã mai micã, dar nu aºa de groasã ºi de maiestuoasã ca cealaltã. Caracteristic la aceasta este
tãietura oblicã de sus în jos. Sus este mai largã ºi este ºi mai joasã. Din pãcate, ºi aici, la fel ca dincolo, la Geoagiu-
Bãi, este greu sã accepþi realitatea din faþa ochilor: sticle, borcane, gunoaie de tot felul plutesc pe fundul bãii. Un
primar din localitate a fãcut chiar un depozit de cartofi în acest bazin!.. Tristã ºi ruºinoasã nepãsare!

De jur împrejur se construiesc ºi acum tot felul de clãdiri din prefabricate, toate fãcute parcã anume sã înghitã,
sã înãbuºeascã tot ceea ce atât de frumos au construit strãmoºii.

Trepte, poate naturale, înconjoarã ca un ovoid acest amfiteatru. Dar cine sã se ocupe de asta?!
Dupã cum spune Andrei, arheologii ar fi gãsit multe plãcuþe metalice de aur, de la romani, zvârlite aicea, în

baie�Existã o teorie cã apa ar fi þâºnit dinãuntrul acestei cãldãri, curgând peste buza ei ºi tãind aceste trepte, ca un
amfiteatru.

Rãmãºiþele rotondei de andezit în zilele noastre
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În istoria fiecãrui popor cele trei momente fundamentale ale vieþii: naºterea, moartea ºi cãsãtoria, au generat
obiceiuri ºi datini, parte integrantã din fenomenul complex care este spiritualitatea. Omul a fost întotdeauna
interesat de moarte. �La nivel socio-uman � spune Alexandru Tãnase � moartea înceteazã a fi doar un

fenomen cosmic sau biologic, devine o problemã de cunoaºtere, de culturã.�
Problema morþii la geto-daci, aºa cum reiese din izvoarele literare, constituie un argument fundamental în determinarea

comportamentului lor emoþional. Atitudinea faþã de moarte a geto-dacilor l-a impresionat pe Herodot atunci când i-
a menþionat în Istoria sa, în cuprinsul relatãrii rãzboiului împotriva sciþilor purtat de Darius. El îi numeºte
�athanantizontas�, ceea ce înseamnã �a face nemuritor, a cunoaºte practicile de imortalizare�, ºi nu �cei care se
cred nemuritori�, cum se traduce de obicei.

Despre geþi, Herodot afirmã cã ei se ºtiu face nemuritori ºi cã �ei cred cã nu mor ºi cã acel care dispare din lumea
noastrã se duce la daimonul Zalmoxis�.

Cu privire la înmormântarea tracilor, pãrintele istoriei ne spune: �iatã cum se fac înmormântãrile oamenilor
bogaþi. Expun timp de trei zile cadravul; apoi jertfesc tot felul de animale ºi, dupã un mare ospãþ, înainte de care îl
jelesc pe mort, îl înmormânteazã pe cel rãposat, fie arzându-l, fie îngropându-l. Ei ridicã apoi o movilã ºi statornicesc
felurite întreceri, la care rãsplãþile cele mai însemnate se dau luptelor în doi � cum este ºi firesc. Aºa se fac
înmormântãrile tracilor.�

Cele relatate de Herodot cu privire la obiceiurile tracilor le gãsim la Pomponius Mela în lucrarea Descrierea
pãmântului: �Tracia este locuitã de un singur neam de oameni, tracii, având însã fiecare alt nume ºi alte obiceiuri.
Unii sunt sãlbatici ºi cu totul gata sã înfrunte moartea, mai ales geþii. Acest lucru se datoreazã credinþelor lor
deosebite: unii cred cã sufletele celor care mor se vor întoarce pe pãmânt, ele totuºi nu se sting, ºi merg în locuri mai
fericite; alþii cred cã sufletele mor negreºit, însã e mai bine aºa decât sã trãiascã. De aceea, la unii sunt deplânse
naºterile ºi jeliþi nou-nãscuþii; dar dimpotrivã, înmormântãrile sunt prilej de sãrbãtoare ºi le cinstesc ca pe niºte
lucruri sfinte, prin cânt ºi joc.�

Vorbind despre femei, Pomponius Mela ne spune: �Nici femeile nu au o fire slabã. Ele doresc din cale afarã de
mult sã fie omorâte deasupra cadavrelor bãrbaþilor morþi ºi sã fie îngropate împreunã. Deoarece un bãrbat are mai
multe soþii, pentru a dobândi aceastã cinste, ele dau o mare luptã în faþa celor care trebuie sã hotãrascã aceasta. Ea
se acordã aceleia care are moravurile ºi conduita cea mai bunã, iar cea care învinge în aceastã întrecere este în
culmea bucuriei. Celelalte jelesc cu glas tare ºi îºi aratã deznãdejdea prin plânsete foarte puternice. Iar cei care vor sã
le liniºteascã aduc lângã rug arme ºi daruri, spunând cã sunt gata sã trateze sau sã se lupte cu sufletul celui mort,
spre a ºti dacã acela permite cãsãtoria. Dacã nu se dã o luptã ºi nici nu are loc o platã � le aºteaptã pe femei
peþitorii.�

Solinus a cules informaþii din numeroase opere despre diverse regiuni ºi, vorbind despre traci, ne spune cã: �tracii
au un dispreþ pentru viaþã dintr-un fel de exerciþiu natural al înþelepciunii. Toþi sunt gata pentru moarte de bunã voie,
deoarece unii dintre ei socotesc cã sufletele morþilor se întorc, iar alþii, cã ele nu mor, ci devin mai fericite. La cei mai
mulþi naºterile sunt însoþite de plânsete ºi chiar pãrintele primeºte plângând pe copilul nou-nãscut, dimpotrivã,
înmormântãrile sunt atât de vesele, încât pe rãposaþi îi însoþesc cu manifestãri de bucurie.�

Valerius Maximus ne oferã aceeaºi informaþie cu privire la plânsul în cazul naºterii ºi veselia cu care au loc
înmormântãrile: �Pe bunã dreptate neamul tracic a pretins pentru sine faima de înþelepciune, pãzmuind cu plânsete
zilele de naºtere ale oamenilor ºi cu veselie înmormântãrile: fãrã poveþile învãþaþilor, el a vãzut bine adevãrata stare a
condiþiei noastre umane.�

În relatãrile autorilor antici sunt menþionate ca datini plângerea unui nou-nãscut, arãtând nenumãratele nenorociri
pe care le va îndura în viaþã ºi bucuria când cineva moare în ideea cã el a scãpat de rele ºi este fericit în toate
privinþele.

Naºterea ºi moartea în ritualurile
ºi obiceiurile dacilor.

prof. Mirela LASCOIU
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Aºadar geto-dacii ca ºi tracii sau cei mai mulþi dintre ei, se întristeazã la naºterea unui copil ºi se bucurã când
moare cineva.

La înmormântare se jertfesc animale ºi se organizeazã banchete, dupã cum menþioneazã Helanicos: �aduc jertfe
ºi benchetuiesc ca ºi cum mortul se va reîntoarce.�8  Iar Pompilius Mela ne spune cã în ceremonial existã ºi un
moment de întristare când, înainte de marele ospãþ care precede înmormântarea, cel mort este jelit. Apoi, dupã
ridicarea movilei funerare, se organizau diferite întreceri, dintre care luptele în doi erau cele mai apreciate.

Din aceleaºi relatãri ale autorilor antici reiese cã, la traci, o datã cu moartea soþului, este sacrificatã ºi una dintre
soþii, iar pentru alegerea acesteia se dã o adevãratã luptã. Faptul de a fi înmormântatã împreunã cu soþul constituia o
mare cinste, iar soþiile rãmase în viaþã se credeau nenorocite, considerând cã au suferit o mare ocarã. Soþia care
trebuia sacrificatã era aleasã de prietenii celui decedat ºi era înjunghiatã de ruda ei cea mai apropiatã.

Potrivit aceloraºi surse de informaþie, cadavrul era expus trei zile, apoi era incinerat sau înhumat, iar peste
mormânt se ridica un tumul. Deci, cei bogaþi practicau fie incineraþia, fie înhumaþia în tumuli, însã nu ºtim nimic
despre felul de înmormântare a masei poporului.

Din cercetãrile arheologice reiese cã geto-dacii la început au practicat înhumaþia, dar ritul de înmormântare
predominant era cel al incineraþiei. Ceremonia funebrã se desfãºura la rugul funerar unde avea loc ospãþul despre
care vorbeºte Herodot, concretizat arheologic în numeroase vase de forme diferite care apoi au fost probabil sparte
în ritual, în mormântul propriu-zis ajungând doar fragmente. Dacã formele vaselor respective aparþin atât categoriei
fine, cât ºi celei grosolane ºi distribuþia lor este echilibratã, putem presupune cã fiecare avea un anumit rol în
ceremonia funebrã. Amploarea banchetelor se poate deduce din numãrul vaselor de lut descoperite în necropolã, de
pildã la Ferigele au fost identificate 1570 de vase.

Dupã relatarea lui Herodot, banchetul funebru avea loc înaintea incinerãrii iar vasele folosite erau aruncate pe rug
fie când ardea, fie dupã ce focul s-a stins. Mormintele tumulare sunt, în marea lor majoritate, de incineraþie, fie cu
arderea pe loc, adicã tumulul s-a ridicat pe locul rugului, fie cu arderea în altã parte, la care se adaugã cele de
înhumaþie, în proporþie redusã. Înmormântãrile cu ardere pe loc sunt în numãr mic, fiind rezervate aristocraþiei.
Ritualul arhaic des întâlnit în lumea tracilor de Sud semnifica transformarea locului de ardere într-un loc sacru.
Uneori, cu ocazia înmormântãrii, se sacrificau ºi cai. În mormintele de la Cugir, Peretu, Vraþa s-au descoperit câte
trei cai cu întregul lor harnaºament, doi de la car ºi unul de cãlãrie, de asemenea fiind prezent ºi carul. Obiceiul de a
depune în mormânt carul cu care mortul a fost transportat pe ultimul sãu drum pânã la locul de înmormântare sau
de incinerare îl întâlnim în Europa Centralã în cazul unor morminte princiare din epoca târzie a bronzului ºi mai ales
în epoca micenianã. Obiceiul de a sacrifica ºi cai în mormintele tumulare este cunoscut ºi la sciþii din Nordul Pontului
Euxin, fiind caracteristic pentru mormintele bogate din faza clasicã ºi târzie, fãrã sã lipseascã carele. Se pare cã
aristocraþia geto-dacã, ca ºi cea tracicã, a împrumutat înmormântãrile fastuoase cu car ºi cai din lumea greacã.

Mormintele geto-dacice, fie de incineraþie, fie de înhumaþie au, în general, un inventar funerar sãrãcãcios. În
cazul celor de incineraþie, pe lângã oasele calcinate, în morminte au mai ajuns cenuºã, cãrbuni ºi chiar crustã de pe
vatra rugului. Din zestrea funerarã fãceau parte podoabe ºi accesorii vestimentare, toate trecute prin foc, dovadã cã
cel incinerat era aºezat pe rug îmbrãcat. Acelaºi inventar se întâlneºte ºi în cazul mormintelor de înhumaþie. Trebuie
subliniatã lipsa armelor din necropolã, ele fiind prezente doar în mormintele aristocraþilor ºi ale rãzboinicilor. De
asemenea, lipsa ofrandelor în mormintele geto-dacilor reflectã o concepþie diferitã faþã de cea a sciþilor, celþilor,
sarmaþilor sau a germanicilor ºi se explicã prin credinþa lor fie în reîntoarcerea celor morþi, fie în viaþa fericitã de
dupã moarte unde, fireºte, având asigurat un trai îmbelºugat, era de prisos sã punã în mormânt hranã sau bãuturã.

Cu ocazia înmormântãrilor, erau sacrificate diverse animale: pãsãri, ovicaprine, bovidee ºi chiar vânat. Acestea
erau arse pe rug împreunã cu defunctul ºi numai de puþine ori resturile de oase ale animalelor sacrificate erau puse
în mormânt împreunã cu cele umane. Deci jertfirea �de tot felul de animale�, despre care vorbeºte �Herodot�,
precum ºi alþi autori antici, în legãturã cu înmormântarea tracilor, se dovedeºte a fi practicatã curent ºi de cãtre geto-
daci.

De la Herodot aflãm cã banchetele se desfãºurau înaintea înmormântãrii. Oricum, ospeþele care aveau loc cu
prilejul înmormântãrilor sunt o realitate, fiind dovedite atât de fragmentele de vase adunate pe rug, ajunse în morminte,
cât ºi de vetrele de foc descoperite în perimetrul necropolelor. Ospeþele trebuie sã se fi desfãºurat în apropierea
rugului funerar de vreme ce unele fragmente ceramice poartã urme de ardere secundarã.

În legãturã cu lipsa necropolelor chiar în perioada de maximã dezvoltare a civilizaþiei geto-dacice, se presupune
cã ar fi vorba de o incineraþie practicatã dupã un ritual care nu lasã urme uºor depistabile pe cale arheologicã, adicã
împrãºtierea cenuºii sau aruncarea ei în apele râurilor poate fi ca urmare a unor modificãri în sfera credinþelor
religioase.
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Vechimea si continuitatea poporului român
Noi, românii, suntem locuitorii cei mai vechi ai acestui pãmânt ºi anume unul dintre cele mai vechi popoare ale

întregului continent.
Istoricii pun de obicei începutul vieþii poporului nostru la cucerirea Daciei de Traian, un secol dupã naºterea lui

Hristos.
Nici cã se poate mai superficialã concepþie. Departe de mine de a scãdea cât de puþin meritele marelui împãrat. El

este, alãturi de Iuliu Cezar, cea mai luminoasã figurã a întregii romanitãþi, iar din punctul de vedere etic mi se pare cu
mult superior lui Cezar.

 Nu era genial ca Cezar ºi nici nu are lustruirea filozoficã a lui Marc Aureliu. Cum am zice azi era un �realist�, ºi
anume o sintezã a celei mai bune însuºiri romane: sinceritatea, cumpãtarea ºi respectul legilor. Când Pliniu, care, ca
mulþi literaþi, lungea vorba, îl întrebã ce sã facã cu cei acuzaþi de idei creºtine. Traian îi rãspunde: Dacã sunt acuzaþi
pe faþã, judecã-i. Înainte de toate legea. Dacã nu-s acuzaþi fãþiº, închide ochii. Lasã-i pe seama cugetului lor.

Dar nu e mai puþin adevãrat cã împãratul este abia un episod în viaþa milenarã a poporului nostru. Când a sosit el
la Dunãre, statul dac era de o sutã ºi mai bine de ani în culmea înfloririi � era singura putere europeanã capabilã de
a þine în cumpãnã Imperiul Roman.

ªi nu e de mirare cã ajunsese aºa. La 513, când Roma stãpânea doar câteva sate pe malul stâng al Tibrului (nici
cât Þara Bârsei), pãrinþii noºtri de la Dunãre formau un neam mare, închegat ºi puternic, care þinea calea în Balcani
celui mai mare monarh al Asiei, lui Dariu al lui Histaspe. Herodot spunea cã poporul tracilor este cel mai numeros din
toatã Europa (al doilea neam dupã indieni), iar geþii, stãpânii malurilor dunãrene, erau �cei mai viteji ºi mai drepþi
dintre toþi tracii�.

Din nenorocire, aceastã mare tulpinã n-a putut constitui o unitate politicã, ci a rãmas, ca ºi grecii, sub nivelul
romanilor din acest punct de vedere. Nu i-a ajutat unitatea ºi izolarea unei peninsule ca cea italianã. Dar, cu toatã
risipirea, masa lor considerabilã i-a fãcut sã reziste tuturor asalturilor. Cel mai mare cuceritor al lumii antice, Alexandru,
fiul lui Filip, a venit pânã la Dunãre, a trecut puþin pe celãlalt mal, dar s-a întors cum a venit. Iar urmaºii lui au fost
bãtuþi ºi luaþi prizonieri. Numãrul a biruit geniul.

ªi n-a fost numai numãrul populaþiei getice, ci ºi civilizaþia sa înaintatã care i-a asigurat trãinicia. În contrast cu
grecii, care erau oameni de mare, geþii erau, ca ºi romanii, plugari. Când Alexandru Macedon a trecut noaptea peste
Dunãre, soldaþii sãi au trebuit a doua zi sã culce spicele cu lancea ca sã înainteze printre lanurile strãbunilor noºtri.
Podgoria geto-dacã era aºa de întinsã, încât a fost nevoie sã mai scoatã din viþe. În exploatarea metalelor, îndeosebi
a aurului, era vestitã din vechime.

Pe când seminþiile germanice trãiau în pãdurile din mijlocul ºi marginea nordicã a Europei, ca ºi cele din pãdurile

Pagini de istorie uitatã

Simion Mehedinþi (n. 19 oct. 1868, Soveja - d. 14 dec. 1962, Bucureºti) a fost academician, geograf ºi
geopolitician. Spirit filozofic, format la ºcoala lui Titu Maiorescu, a desfãºurat o vastã activitate culturalã ca
educator al maselor ºi cu deosebire al tineretului, prin scrierile ºi numeroasele sale conferinþe þinute în faþa
studenþimii române din centrele universitare ale þãrii. ªi-a fãcut studiile la Bucureºti, apoi în Franþa ºi Germania. A
fost profesor la Universitatea din Bucureºti, la prima catedrã de geografie din România. Academician - a fost
membru titular al Academiei Române din anul 1915. A fost director al revistei Convorbiri literare. Numit la 17 mai
1900 profesor la Facultatea de Litere din Bucureºti, la prima catedrã de geografie înfiinþatã în þara noastrã, Simion
Mehedinþi a format în aceastã calitate generaþiile de geografi mari ai þãrii în frunte cu George Vâslan, Constantin
Brãtescu, Vintilã Mihãilescu ºi alþii. A colaborat la numeroase ziare ºi reviste - mai ales �Convorbiri literare�, pe
care a condus-o mulþi ani -, �Cuvântul Studenþesc�, �Duminica poporului�, �Lamura�, precum ºi la cele de
specialitate, cu multe studii de geografie, metodologie geograficã ºi mai ales antropogeografie: �Analele Academiei
Române�, �Buletinul Societãþii Române de Geografie�, �Analele Dobrogei�, �Natura�, �Anuarul de Geografie ºi
Antropogeografie�, �Volkermagasin� (Germania) ºi multe altele. Marginalizat dupã instaurarea comunismului (cea
mai mare parte a studiilor sale fiind interzise de noua orânduire), s-a stins din viaþã în anul 1962. Opera sa a fost
marcatã de profunda convingere cã poporul român nu-ºi are în niciun caz obârºia în vremelnica ocupaþie romanã
ºi cã împãratul Traian este departe de a fi ceea ce unii istorici îl considerã. Fragmentul care urmeazã este
edificator în ceea ce priveºte opþiunea unuia dintre cei mai importanþi etnologi români ai începutului de secol XX.

Prof. Mihaela CÂNDEA
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Canadei, locuitorii de la Dunãrea de jos aveau sate, oraºe, negoþ, monedã (întâi strãinã, apoi monedã proprie) ºi
exportau cereale spre Egeea, primind în schimb produsele mai fine ale industriei mediteraneene.

Dar alãturi de numãr ºi civilizaþie, aveau ceva ºi mai de preþ: o realã culturã, manifestatã printr-o înaltã concepþie
de viaþã. Pietatea geþilor a fost unicã în toatã antichitatea. Strabo o mãrturiseºte ca o trãsãturã caracteristicã, �cunoscutã
de când lumea�. Aceeaºi pãrere o avea ºi Socrate. El admira pe Zamolxe ca pe un geniu etic. În opoziþie cu concepþia
pedagogicã a celor ce puneau mare preþ pe educaþia fizicã, Zamolxe predica doctrina mai subtilã, cã numai sãnãtatea
sufletului poate asigura sãnãtatea ºi frumuseþea corpului. Aºadar, cu mult mai adânc ºi mai adevãrat decât mens sana
in corpore sano.

Iar ca dovadã cã pãrerea lui Socrate nu e un cuvânt de ocazie e faptul mãrturisit de marele geograf ºi cãlãtor
Strabo, care ne spune cã aci, în Carpaþi, era un �munte sfânt�, numit Kogaeonum, la poalele cãruia curgea un râu
prin faþa unei peºteri (cum ar fi schitul din peºtera Ialomicioarei). De asemenea, Dunãrea era privitã de daci ca un
fluviu sfânt, dupã cum era Gangele pentru indieni. Înainte de a pleca la rãzboi, strãbunii noºtri beau apã din Dunãre.
Seriozitatea lor moralã era aºa de mare, încât unii discipoli ai lui Zamolxe duceau o viaþã de purã contemplaþie,
hrãnindu-se numai cu vegetale ºi ferindu-se de orice impuritate. Fãrã exagerare putem zice cã am fost creºtini
înainte de creºtinism.

Faþã de pozitivismul practic al romanilor, ºi estetismul cam senzual al grecilor, idealismul aproape ascetic al
dacilor ne duce cu gândul mai departe spre Iran ºi spre India.

Prin urmare, nu e întâmplãtor cã, pe vremea lui Cezar, dacii stau frunte la frunte cu romanii. Spada lui Boerebista
se arãtase pânã la Nipru, iar spre apus pânã la Adriatica, la Alpi ºi dincolo de Viena. Sora lui Boerbista era soþia lui
Ariovist, cãpetenia germanilor care nãvãliserã în Galia. Iatã de ce Cezar, cuceritorul Galiei în lupta contra lui Pompei,
îºi întoarce ochii spre Boerebista, reprezentantul unui popor vechi ºi aproape tot aºa de de înaintat ca ºi cel roman
(lipsit însã de semnele decadenþei).

Dictatorul moare, dar conflictul dintre daci ºi romani nu se mai putea înlãtura. Pentru sãpânirea Asiei apusene,
Roma avea nevoie de rumurile care tãiau Peninsula Balcanicã. Dupã cucerirea Mãrii Adriatice, a Greciei ºi a Macedoniei,
legiunile cãutau hotarul firesc al Dunãrii. Se înþelege cã opera aceasta de infiltrare nu s-a fãcut iute, ci a înaintat pas
cu pas timp de aproape 200 de ani. Cum se varsã apele din Alpi spre Dunãre, aºa se întinsese ºi romanitatea. Nicio
mirare cã pe vremea lui Tiberiu, ºeful sãu de stat major ne spune cã limba latinã se vorbea �în toate Panoniile�, adicã
pânã în preajma Daciei.

Astfel stând lucrurile, dacii erau siliþi sã înceapã rãzboiul de întregire. O sutã de ani, de la Augustus pânã la la
Traian, gândul firesc al dacilor a fost sã-ºi recapete hotarele din vremea lui Boerebista. Legiuni întregi sunt bãtute ºi
desfiinþate. Domiþian plãteºte chiar tribut dacilor. Aºa cã Traian soseºte la tron tocmai în momentul când conflictul
militar ajunsese în momentul decisiv. Supunerea Daciei se înfãþiºa la Roma ca un fel de caeterum censo amintind în
oarecare mãsurã înverºunarea contra cartaginezilor. ªi într-adevãr, putem zice cã ne aflãm în momentul cel mai
dramatic al istoriei antice. Ciocnirea a fost teribilã. Rãzboiul a durat aproape ºapte ani. Columna lui Traian e plinã de
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episoade crâncene. În cele din urmã romanii înving, dar Decebal nu moare fugar, ca Anibal, nici nu are naivitatea
tânãrului Vercingetorix, care ajunge în tainiþele de sub Capitoliu, ci cade cu spada în mânã.

Însã poporul sãu nu cade. De ogoare, de vie, de ocne, de mine, de sate, ºi de oraºe, omul civilizat nu se desparte
lesne. Unii daci, spre Dunãre, se împãcaserã chiar de la început cu romanii, pe unde comerþul ºi limba latinã
pãtrunseserã cu douã generaþii mai înainte. Pe valea Moraviei înaintaserã ºoselele ºi negoþul roman încã din vremea
lui Tiberiu. Acuma, dupã ce s-a deschis drumul prin clisuri, începu înaintarea cãilor militare ºi comerciale pe valea
Oltului ºi a Mureºului pânã în inima Daciei.

Esenþial lucru pentru noi este însã altceva: continuitatea dacilor. În pãrþile dinspre miazãnoapte ºi rãsãrit ale
Daciei, poporul autohton a rãmas neclintit. Ptolemeu ni-l aratã dupã moartea lui Traian, stãpânind nu numai lanþul
carpatic, dar ºi larga þarã dinspre rãsãrit pânã la Nistru, costobocii, carpii (de unde ºi numele Carpaþilor) stãpânesc
mai mult de jumãtate din vechiul lor teritoriu, au regii lor ºi nu lasã o clipã arma din mânã. La 162 d. Hr., costobocii
iau ofensiva ºi ajung la pânã în Macedonia ºi Ahia, reînviind vremurile când pãrinþii lor sfãrâmau legiunile lui Domiþian.
Legatul Daciei a trebuit sã aþâþe pe vandali împotriva lor numai sã scape de ei.

 Dar rasa e prolificã. Apoi dacul, cum observaserã romanii, nu se dezlipea bucuros de munþi. Iatã de ce îi vedem
continuând lupta tot timpul cât legiunile rãmân în Dacia. Aurelian, biruind pe carpi, ia numele de Carpicus (cum
Traian luase numele de Dacicus) ºi, cu toate cã el retrage legiunile în linia Dunãrii, dacii nu se lasã .(Fatalitatea face
ca Aurelian sã moarã tocmai în mâna unui dac, Mucapor). Ci abia dupã retragerea legiunilor, a fost un moment de
liniºtire. Urmaºul lui Aurelian le întinde mâna prieteneºte: Omnes geticos populos in amicitiam recepit. Însã potolirea
nu dureazã mult. În secolul ocupaþiei gotice ºi chiar mai târziu, când geþii fac loc hunilor, dacii iau parte la lupta
contra imperiului ºi trec Dunãrea de câte ori le vine la îndemânã.

Aºadar, Traian cu adevãrat este numai un episod în istoria poporului care stãpânea masivul Carpaþilor ºi ºesurile
dimprejur. Cu un secol mai înainte, legiunile cuprinseserã vadul Dunãrii, apoi Dobrogea, trecuserã pe malul stâng,
întãrind triunghiul dintre Siret ºi Prut. Iar când vine cucerirea definitivã, poporul dac rãmâne totuºi stãpân pe o foarte
mare parte a teritoriului sãu la nordul Dunãrii ºi continuã lupta împotriva romanilor chiar dupã Aurelian.

Dar, oricum ar fi, un lucru este sigur: poporul nostru e, în primul rând, geto-dac ºi anume unul din cele mai vechi
popoare ale Europei; substratul vechi dureazã ºi dupã ceea ce unii numesc colonizarea Daciei. A vorbi de pieirea
dacilor nu numai în vremea lui Traian, dar chiar dupã Aurelian, înseamnã a nega adevãrul etnografic cã o masã
omeneascã ajunsã în faza de popor nu mai poate pãrãsi pãmântul sãu, ci numai se transformã pe încetul, crescând
sau scãzând timpul de secole ºi îmbrãcând forme noi de viaþã.

Acel preþios caracter etnografic, masivitatea, adicã numãrul, explicã de altfel, în chip organic, fãrã sã mai cãutãm
alte cauze, lunga stãruinþã a acestui popor. El n-ar fi putut reprezenta la 513 î. Hr. o putere considerabilã ºi o
închegare socialã ºi militarã, capabilã de împotrivire contra perºilor, dacã n-am admite prealabil cel puþin douã - trei
veacuri de incubaþie etnicã. Aceasta dã pãrinþilor noºtri de la Dunãre aceeaºi vechime ca ºi romanilor, adicã cel puþin
7-8 secole de individualizare înainte de era creºtinã.

Al doilea rezultat însemnat al numãrului a fost continuitatea.
Pe când toþi nãvãlitorii: celþi, bastarni, goþi, huni, gepizi avari etc, au dispãrut rând pe rând, poporul nostru se

gãseºte ºi azi legat de masivul carpatic ºi de þinuturile dimprejur. Am relevat cã, chiar din antichitate, se pãruse
caracteristicã alipirea dacilor de munþii lor: inhaeret montibus Dacus.

Problema continuitãþii a fost privitã de unii cu prea puþinã obiectivitate. Pãrãsirea Daciei de populaþie este o
evidentã sofismã. Mai întâi, din punctul de vedere geografic, o masã de populaþie de pe un teritoriu atât de întins ca
Dacia nu putea intra în micul þinut botezat Dacia aurelianã, dupã cum Tisa, Someºul, Criºul, Mureºul, Oltul ºi toate
celelalte n-ar încãpea în albia Timocului.

La aceasta se adaugã ºi un argument social: ce ar fi câºtigat populaþia din Dacia sã fugã de goþii din stânga Dunãrii
ca sã gãseascã pe dreapta iarãºi goþi? Tesalonicul fusese asediat. Apoi mulþi goþi slujeau în armata romanã: ºtim ºi
numele cãpeteniilor gotice care luptau atunci sub steagurile romane. Valerian spune lui Aurelian, în scrisoarea de
adopþiune la imperiu, cã va avea sub comanda sa pe Harlomundus, Haldegastes, Hildemundus ºi Cariovicius. Retragerea
legiunilor a însemnat deci, pentru Dacia, mai mult un fel de schimbare a garnizoanei. Salvianus spune lãmurit: �Într-
un glas se rugau þãranii sã-i lase sã trãiascã cu barbarii. ªi nu numai cã nu voiesc sã treacã de la ei, dar ne pãrãsesc
pe noi ca sã se adãposteascã la ei!�. Aºadar, pãrãsirea Daciei, pe lângã o imposibilitate etnograficã, mai este ºi un
patent neadevãr istoric.

În al treilea rând, se mai adaugã ºi un argument mai general. Seminþiile se pot muta ºi se mutã. Când însã o
formaþiune etnicã ajunge în faza de popor, adicã este o masã considerabilã (cum au fost dacii de la Herodot ºi pânã
la Aurelian), o masã diferenþiatã din punct de vedere social prin munca pãmântului: podgorie, exploatare de mine,
negoþ etc., atunci poporul acela poate trimite colonii, dar de emigrat în totalitatea lui, asta, dupã cum am spus, e cu
neputinþã. Istoria nu ne aratã un astfel de fenomen niciodatã ºi nicãieri.
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La Ovidiu nu vei gãsi niciodatã un datum ºtiinþific jertfit pe altarul prosodiei
sau stilisticii, de care unii, "din comoditate", îl acuzã. (Maria Criºan)

Ca urmare a lipsei de respect faþã de spusele lui - ºi a fost primul ºi cel mai
erudit poet al nostru -, mi-au fost necesare câteva decenii de cercetare asiduã
în domenii ca: geografie istoricã, etnografie, florã, faunã, obiceiuri, limbã,
mitologie ..., pânã am pus de acord relatãrile lui Ovidiu - ca martor ocular ce
fusese ºi perfect conºtient de supravieþuirea lui peste milenii, - cu toate aceste
aspecte relatate de cãtre scriitorii antici ºi medievali, iar mai întâi de toate, cu
cetãþuia Tomis unde, din cei aproape zece ani de exil, cel puþin ºase îi trãise la
Tomisul din Bosforul Cimerian - Kerè:

Haec mihi Cimmerio bis tertia ducitur aestas
Litore pellitos inter agenda Getas. (P. IV, 10, 1-2)
 A ºasea varã-i asta de când trãiesc pe þãrm cimerian
 printre rãzboinicii geþi înveºmântaþi în piei.
Deci, Poetul ºi-a dat adresa exactã - ºi data se deduce - A.D.14 - la început

de scrisoare, obicei instituit de el ºi rãmas ca atare pânã astãzi. Toponimul
Cimmerium este certificat de Manuscrisul Ponticelor de la Alba-Iulia, unde
înregistrãm Zegrino, abl. loc. < Zegrinus = Cimmerius (cercetând am aflat ºi
alte variante ale acestui topos, printre care Aczegrim/n, Czegrin, Cedren,
Cherson ..., azi strâmtoarea Kerè, în vechime Bosforul Cimerian). Numele
ºi-l are de la Cimerieni care trãiau amestecaþi cu geþii ºi erau înrudiþi cu ei ºi
care avuseserã un imperiu înfloritor între secolele VI - III î.C., întins pe cuprinsul
întregii Rusii meridionale de azi.

Tot la început de scrisoare, ca ºi în alte cazuri, de altfel, sulmonezul îºi dã adresa - Marea de Azov:
Iam Zephyri minuunt annoque peracto
Longior antiquis visa Maeotis hiems. (Tr. III, 12, 1-2)
 Zefirii moaie frigul, venitã-i primãvara, dar mie iarna asta
 Din Marea de Azov mi se pãru mai lungã ca altdat'.
O sursã timidã francezã afirmã cã ar fi vorba de o insuliþã din mijlocul Mãrii de Azov.
ªi iatã cum a tradus ilustrul Theodor Naum* versurile 1-2 din P. IV, 10:
A ºasea varã-i asta de când petrec pe þãrmul cel pontic,
printre geþii înveºmântaþi în piei.
(deci a spus þãrmul pontic, în loc de þãrmul cimerian),
iar versurile 1-2 din Tr. III, 12:
Zefirii moaie frigul, dar mie iarna asta

Publius Ovidius Naso:
bimileniul exilãrii

Prof. Maria CRIªAN

Motto:

Odatã falsitatea introdusã în istorie,
este foarte greu de dezrãdãcinat, ba chiar ºi de recunoscut.

(Nicolae Densuºianu)



15

nr. 51, aprilie 2008 DACIAmagazin

din Sciþia mai lungã mi s-a pãrut a fi. (Desigur ca Marea de Azov se afla în Sciþia, dar Ovidiu spune mai
precis - în Marea de Azov.)

O altã mãrturie vie sunt râurile Lycus ºi Sagarus, menþionate în P. IV, 10, versul 47, când descrie împrejurimile
Tomisului ºi care pe harta lui Ptolemeu figureazã pe þãrmul stâng al lui Maiotis (= Marea de Azov), nu departe
de orãºelul portuar Tomis, indicat pe hartã pe þãrmul drept al Peninsulei Chersonesus Taurica* (Crimeea de azi)
- Parthenium - Porthmium < Porthmeion Kimmerikon la Herodot, Kimmeris ºi Kimmerike la Strabon; de la
verbul porthmeuo (πορϑµεýω) = a trece de pe un þãrm pe celãlalt, adicã de pe cel al Mãrii Negre pe þãrmul
Mãrii de Azov (ºi era un orãºel portuar - πολßχνιον - cu ziduri mici, fãrã circ, fãrã terme, fãrã teatru, fãrã
temple ... , cum se prezintã Tomisul din Dobrogea - ºi nu este sigur dacã în antichitate s-a numit exact Tomis ca
cel de la Bosforul Cimerian (se poate sau nu sã fie vorba de un dublet!), cum o aratã vestigiile Constanþei).
Aºadar, traducãtorii s-au depãrtat de text mistificându-l ºi dispreþuind spusele lui Ovidiu, iar exegeþii, din pãcate,
s-au limitat doar la informaþiile furnizate de ei, fãrã a analiza satisfãcãtor relatãrile Poetului.

Cel dintâi care i-a dedicat o cercetare, lucru cu care, pe bunã dreptate se mândreºte, a fost prof. dr. Ovidiu
Eugen Drâmba**, ilustru autor de "Istorii ale civilizaþiilor". Domnia sa, relatând despre onorurile pe care tomitanii
i le acordaserã lui Ovidiu, indicã ºi velata corona, ca fiind din iederã ºi pentru merite literare, în vreme ce
aceastã distincþie, cf. T. Livius (II, 10, 14) era din aur ºi se acorda numai pentru merite militare excepþionale; i se
acordase ºi cea mai înaltã magistraturã, unicul din acel þinut scutit de dãri cãci, fiind atacatã patria lui adoptivã,
a apãrat-o cu scutul în stânga, cu arma în dreapta, luptând ca un brav tânãr soldat, deºi senior de 55-56 de ani,
dar ca un strateg s-a aºezat în fruntea armatei ºi ne-o mãrturiseºte cu sinceritate ºi mândrie ostãºeascã cã,
acolo, în exil, îmbrãcase pentru prima oarã în viaþa lui haina militarã (Tr. IV, 1, 74-77): de aceea l-au rãsplãtit
autoritãþile locale cu atâtea onoruri ºi pe bazã de decrete (P. IV, 14, comp. Tr. 1, 74-77).

Chiar dacã studiile închinate de prof. Ovidiu Drâmba cãrturarului-poet Publius Ovidius Naso sunt întocmite
pe baza traducerilor româneºti, care au lacunele din care am semnalat câteva, ele au meritul de a fi fost primele,
iar ideile preconcepute sunt o caracteristicã intrinsecã a multor altor cercetãtori. Sigur cã dacã s-ar fi analizat
opera de exil a sulmonezului, respectând întocmai fiecare cuvinþel al lui, oricare ar fi fost domeniul la care
trimitea acel cuvinþel - ºi era pornit din mintea unui mare enciclopedist, dar ºi a unui foarte acurat jurist, justiþialist,
cum de fapt se recomandã Ovidiu prin toatã opera lui ºi mai ales cea scrisã în drum spre exil ºi în exil -, s-ar fi
lãmurit de mult lucrurile, dacã se voia a fi lãmurite, dar poate cã nu a existat aceastã dorinþã (?!)

ªi e bine sã reþinem un fapt istoric important: în 1878 a avut loc cea de-a doua cedare a Basarabiei, iar la nouã
ani dupã aceea - în 1887 - a fost instalatã în Constanþa statuia lui Ovidiu, operã a sculptorului italian Ettore
Ferrari; cercetarea acestui detaliu nu mai depinde de oamenii de ºtiinþã, ci de cei politici.

Întreg Evul Mediu, pleiada de pictori ºi literaþi i-a închinat lui Ovidiu numeroase opere, cu referire specialã la
Metamorfoze ºi Ars Amatoria (E. Delacroix, legat de Triste), iar cel mai mare poet al Renaºterii italiene, Dante
Alighieri, îl aºeazã pe Ovidiu alãturi de Homer: dreaptã judecatã!

Pe plan naþional, vom afla în Cronicul Moldovei (Opere, p. 203) al lui Miron Costin (1631 - 1691) urmãtoarele
însemnãri: "Câte cetãþi au fost ..., cea mai veche însã Cetatea Albã în care, în vremea lui August, împãratul
romanilor, cu o sutã de ani înaintea lui Traian, bietul Ovidius, poetul, a fost surghiunit* pentru niºte versuri
necuviincioase ale lui**. Are ºi pomenire veºnicã Lacus Ovidius, pe care îl face Nistrul când se varsã în mare:
acest loc pânã astãzi se numeºte cu numele lui, Vidovo."

Cel mai amãnunþit întocmitã este descrierea lui Dimitrie Cantemir (1673 - 1723), în Descriptio Moldaviae,
iar la aproximativ un secol dupã el, descrierea lui Mihail Kogãlniceanu (Histoire de la Valachie, de la Moldavie
et des Valaques transdanubiens (1241 - 1792), Berlin, B. Behr, 1837). Iatã cuvintele celui mai ilustru domnitor
cãrturar, D. Cantemir: "Ultimus et celebratissimus est Lacus Ovidii, Lacul Ovidiului, incolis prope Akierman,
olim Albam Iuliam, in Bassarabia situs, est nomine potissimum illustris quod prope hunc notissimus poeta romanus
Ovidius in exilio degere iussus fuisse dicatur. Alveo satis arcto in Tyratem prope hujus ostia se exonerat, sed tot
et tantis paludibus circumdatos"***. (Ultimul ºi cel mai renumit este Lacul lui Ovidius, în graiul localnicilor i se
spune Lacul Ovidiului, situat în Basarabia, aproape de cetatea Akierman, numitã în vechime Alba Iulia. Lacul
îºi are numele de la cel mai ilustru poet roman - Ovidius - despre care se ºtie cã aici, în apropierea lui, Ovidiu
fusese trimis în exil. El se varsã în Nistru, nu departe de gurile acestuia ºi locul este plin de mlaºtini).

Sub înþeleapta împãrãteasã Ekaterina a II-a (1729 - 1796), s-a construit, nu departe de Odesa, oraºul Ovidiopol,
în memoria lui Ovidiu; acesta a figurat pe toate hãrþile ºi atlasele lumii pânã dupã mijlocul secolului al XX-lea.

Cronica din Lyon, Russia seu Moscovia itemque Tartaria commentario topographico atque politico
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illustratae, Lugdunum Batavorum, 1630, consemneazã aceste realitãþi de geografie istoricã, începând cu Lacus
Ovidius, prezent pe toate hãrþile, de cum s-a dezvoltat cartografia, î.a., la Georg Reicherstorffer ºi Gerhard
Mercator; istorici ºi arheologi ruºi ºi sovietici, Rostowtzew, Latyshev, Surucianu, Gajdukeviè, implicaþi decenii în
ºir în cercetarea Rusiei meridionale - desigur, pornind de la indicaþiile date de istoricii ºi geografii antici, începând
cu Herodot ºi Strabon -, au dat la ivealã elemente, certificând cã toate relatãrile sulmonezului sunt exacte, pânã
în cele mai mici detalii - ºi Ovidiu s-a dovedit cel mai autentic ºi mai precaut jude ca martor ocular ce a fost.

Poetul erudit Aleksandr Puºkin (1799 -1837), care ºi el a fost exilat lângã locul de exil al lui Ovidiu (credem
penultimul lui loc de exil, cãci în urma rugãminþilor repetate, i se schimbase de cel puþin douã ori locul de exil,
mereu mai spre sud), i-a închinat ºi el niºte poeme; din unul, am extras câteva versuri care ar putea fi luate drept
un epitaf; iatã cum sunã ele în versiune germanã:

Ovid, ich lebe hier in der Nähe der stillen Ufer
Zu denen du einst die verbannten väterlichen Götter gebracht
Und wo du deine Asche hinterlassen hast.
Dein trosloses Weinen hat diese Gegend berühmt gemacht
Und der zärtliche Klang deiner Leier ist noch nicht verstummt.
Noch viel spricht man in dieser Gegend von Dir�
 Als rauhe Slawe habe ich keine Tränen vergossen. (An Ovid, 1821)
 (Ovidiu, eu trãiesc aproape de þãrmul tihnit
 la care tu odinioarã þi-ai adus zeii izgoniþi ai patriei tale
 ºi unde þi-ai lãsat cenuºa ta sfântã.
 Plânsetul tãu deznãdãjduit a fãcut vestit acest þinut
 ºi clinchetul molcom al lirei tale încã nu a amuþit.
 Încã mult se va mai vorbi în acest þinut despre tine �
 Ca slav aspru ce mi-s, nu am vãrsat nicio lacrimã.)
 Epitaful cel autentic însã este acela de pe postamentul lui Ovidiu din Pokutia, de lângã localitatea Isak, fãcut

cunoscut lui L. Müller, în primãvara lui 1581, de cãtre savantul polonez Wojnowskij, ºeful echipei de arheologi
care-l însoþeau pe savantul german în cãlãtoria lui de
studiu. Iatã-l:

Hic situs est vates, quem divi Caesaris ira
Augusti Latio cedere iussit humo.
Saepe miser voluit patriis occumbere terris,
Sed frustra: hunc illi fata dedere locum.
 (Aici zace poetul cãruia mânia lui Caesar August
 Poruncã i-a dat sã plece de-ndat din Laþiul natal;
 Bietul de el, ce mult ºi-a dorit sã moarã acasã la el;
 Zadarnicã rugã: ursita aici a voit sã se stingã.)
Cât priveºte epitaful de pe statuia lui Ovidiu din

Constanþa, ce-i drept cuprins într-una din primele scrisori
adresate soþiei (Tr. III, 3, 73 - 76), elegie tradusã excelent
de elevul în clasa a VII-a la Liceul "Sfinþii Apostoli Petru
ºi Pavel" ºi publicatã în Curierul acestuia, XX, nr. 1,
1941 ºi frumos apreciatã de cãtre ilustrul clasicist
Alexandru Marcu - elevul, care apoi va deveni ziditor
de drame, precum Meºterul Manole, de catedrale, se
numeºte Dan Tãrchilã.

Acestui epitaf, fundamentat pe ideile lui Ovidiu din
Arta de a iubi, i-au urmat altele, cãci Ovidiu a mai trãit
încã 5-6 ani dupã aceea, iar ultimul, cel de pe piedestalul
din Pokutia, este cel autentic, gândit de sulmonez (chiar
dacã nu scris de mâna lui proprie, cãci suferea de gutã)
ºi este absolut stilul sãu.
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Cotropirea unei pãrþi a Daciei de cãtre romani nu a însemnat dispariþia dacilor, un popor cu rãdãcini
strãvechi în spaþiul strãbãtut de Carpaþi ºi Dunãre ºi mãrginit de Marea Neagrã. Dorinþa lor de a fi liberi
a rãmas la fel de puternicã ºi dupã înfrângerea dramaticã din anul 106, în aceastã dorinþã aflându-se în

bunã parte secretul dãinuirii noastre în timp de atâtea mii de ani. Atunci dacii au pierdut doar o treime din þara lor:
Banatul, Criºana, Maramureºul; Moldova de nord ºi centralã au rãmas în afara noii provincii romane. De fapt, pânã
în anul 275 a existat o Dacie liberã, mereu în rãzboi cu cea romanã. Prin atacurile lor succesive, declanºate la scurt
timp dupã moartea împãratului Traian, dacii au continuat rãzboiul început în vremea lui Decebal, scopul fiind acum
alungarea stãpânirii romane din provincia Dacia.

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

Informaþiile scriitorilor antici în legãturã cu prezenþa dacilor la aceste evenimente sunt destul de puþine iar atunci
când ele existã sunt insuficient de clare. De aceea, de nenumãrate ori putem doar bãnui participarea dacilor la aceste
atacuri. O cauzã importantã a acestei situaþii este aceea cã majoritatea scrierilor istorice privitoare la primele trei
secole ale erei creºtine, au fost redactate mult mai târziu, pe baza unor lucrãri mai vechi care nu s-au mai pãstrat. În
prezent, lipsa de precizie a acestor izvoare este tot mai mult completatã cu informaþiile furnizate de descoperirile
arheologice, epigrafice ºi numismatice.

La scurt timp dupã moartea împãratului Traian (88�117), situaþia de la graniþele Daciei a devenit deosebit de
gravã ca urmare a atacurilor sarmatiþilor iazygi ºi roxolani, însoþite de o rãscoalã a dacilor din provincie. Confruntat
cu aceste evenimente, noul împãrat, Hadrian, (117�138) ia mãsuri pentru apãrarea Daciei, prezenþa sa aici în anul
118 fiind atestatã printr-o inscripþie descoperitã la Sarmizegetusa. Informaþiile oferite de �Istoria augusta� în legãturã
cu cele relatate mai sus nu îi amintesc ºi pe daci. Participarea lor poate fi înþeleasã din afirmaþia cã la începutul
domniei lui Hadrian �s-au revoltat neamurile pe care le supuse Traian�.1

Existã însã o menþiune despre un rãzboi dacic într-un papirus descoperit în Egipt. În mod sigur este vorba de
atacurile dacilor liberi care, alãturi de iazygi, au continuat lupta ºi dupã ce roxolanii încheiaserã pace cu romanii. O
eventualã rãscoalã a populaþiei dacice din provincie este dedusã din epitaful de la Pergam al guvernatorului C. Iulius
Quadratus Bassus, care a murit la începutul domniei lui Hadrian, �luptând în Dacia� 2. De asemenea, adãugarea de
cãtre acest împãrat la numele Ulpiei Traiane ºi pe acela de Sarmizegetusa este pusã în legãturã cu o rãscoalã a dacilor
împotriva stãpânirii romane. Momentul greu prin care trece imperiul este dovedit ºi de decizia lui Hadrian de a-l numi
ca guvernator al Daciei pe Q. Marcius Turbo, un general experimentat în reprimarea unor revolte ale populaþiilor
supuse. Împãratul intenþiona chiar sã abandoneze aceastã provincie, dar, sfãtuit de prieteni, a renunþat �pentru a nu
lãsa pe mâinile barbarilor o mulþime de cetãþeni romani�, dupã cum scrie istoricul Eutropius. 3 Tot acum Hadrian a
luat hotãrârea distrugerii suprastructurii podului de peste Dunãre, fãcându-l impracticabil, de teama pericolului
trecerii fluviului ºi invadãrii Moesiei de cãtre barbari. 4

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

Confruntãrile, de mai micã amploare însã, au continuat în timpul lui Antoninus Pius (138�161) care, potrivit
�Istoriei augusta�, �prin guvernatorii ºi generalii sãi a supus pe germani, pe daci ºi multe alte neamuri. 5

Dacii liberi ºi dorinþa de eliberare a
Daciei de sub ocupaþia romanã

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

grec Aeluis Aristide în cuvântarea sa �Laudã Romei�, scrisã în 144. Încercând sã desluºeascã aceastã expresie,
istoricul Dumitru Tudor considera cã ea se referã mai degrabã la dacii liberi din nord-vest ºi nu la eventualele
rãscoale ale bãºtinaºilor din provincie.6 De altfel, Oracolele Sibylline amintesc pentru aceºti ani de luptele cu �dacii
mari�. 7

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

O serie de inscripþii acordã împãratului Antoninus Pius titlul de Dacicus iar guvernatorul M. Statius Priscus
închinã un altar Victoriei Augusta, în apropierea ruinelor fostei reºedinþe a lui Decebal. Participarea dacilor din
provincia romanã la aceste evenimente este foarte probabilã în condiþiile în care atacatorii erau de acelaºi neam cu
populaþia bãºtinaºã. 8

Deosebit de semnificative pentru marele pericol prin care trecuse Dacia sunt evenimentele înscrise pe un altar
închinat la Apulum (în 158) în numele Legiunii a XIII-a Gemina lui Jupiter Optimus Maximus ºi adunãrii zeilor ºi
zeiþelor pentru �salvarea Imperiului Roman�. 9

Domnia împãratului Marcus Aurelius (161�180) a fost puternic tulburatã de aºa-numitul rãzboi marcomanic la
care au participat numeroase populaþii barbare. Printre cei care �nutriserã împreunã sentimente duºmãnoase poporului
roman� sunt amintiþi în �Istoria augusta� ºi peucinii (locuitori ai insulei Peuce) ºi costobocii, triburi dacice din nordul
Moldovei. 10

Provincia Dacia este atacatã în anii 167�170 atât dinspre vest, nord-vest, de cãtre iazygi ºi triburile germanice,
vandalii, cât ºi dinspre est, nord-est, de cãtre costoboci, bastarni ºi roxolani. Pentru întãrirea apãrãrii sale, este adusã
Legiunea a V-a a Macedoniei, la Potaissa, în Dacia Porolissensis, ca þintã principalã regiunea auriferã din Munþii
Apuseni. La Apulum, barbarii au pãtruns pânã sub zidurile lagãrului Legiunii a XIII-a, Gemina. O inscripþie închinatã
de colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa împãratului Marcus Aurelius drept mulþumire cã a fost scãpatã de un �dublu
pericol indicã fie un atac venit din douã direcþii diferite (vest � iazygi, est � dacii liberi, vandalii) fie un atac din afarã,
concomintent cu unul din interior, din partea populaþiei autohtone.

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

Prin anii 171�172, o parte a þinutului locuit de costoboci este atacat ºi cucerit de vandalii astingi, la îndemnul ºi
cu sprijinul guvernatorului Daciei, Cornelius Clemens, ca represlii pentru invazia din 170. 11 Aceastã acþiune a avut
drept consecinþã nimicirea puterii politice ºi militare a costobocilor, autorii antici nemaifãcând referire de acum
înainte la ei. Poate în urma acestor evenimente au ajuns la Roma în situaþia de captivi sau ostatici soþia regelui
costobocilor Pieporus ºi nepoþii sãi.

Dupã mai bine de un deceniu de lupte, fiul lui Marcus Aurelius, Commodus, (180�192) reuºeºte sã încheie pace
cu seminþiile barbare. Liniºtea nu s-a restabilit deplin. Dio Cassius relateazã cã acest împãrat �avu de purtat câteva
rãzboaie împotriva barbarilor de dincolo de Dacia� 12, referindu-se probabil la teritoriul dacilor liberi ºi al altor neamuri
de la graniþa de nord-est a Daciei.

Biograful împãratului din �Istoria augusta� îi aminteºte ºi el pe daci, învinºi, ca ºi maurii prin legaþii sãi. Se pare
cã au existat probleme ºi în interiorul Daciei romane, unde puterea cezarului a fost impusã provincialilor care nu
voiau sã-i recunoascã domnia. 13

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

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

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

Deºi în biografia împãratului Maximin Tracul (235�238) din �Istoria augusta� nu este scris cã a dus lupte cu
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dacii, titlul de �Dacicus Maximus� pe care ºi-l ia poate sã însemne fie cã a purtat rãzboaie cu dacii, fie cã a apãrat
Dacia de barbarii care o ameninþau. Epitafurile datând din perioada domniei lui ºi aparþinând unor soldaþi din Noricum
ºi Pannonia aratã cã ei ºi-au pierdut viaþa într-un rãzboi împotriva dacilor. 14 Acum încep sã se afirme cu vigoare, prin
puternice atacuri, carpii, un neam de oameni foarte potriviþi pentru rãzboaie, care adesea au produs pagube romanilor,
dupã cum îi caracterizeazã Iordanes. 15

Atacurile lor, la care participau ºi goþii, sunt îndreptate mai ales spre provinciile de la sudul Dunãrii de Jos, Moesia
Inferior, Thracia, Macedonia, Grecia, dar nici Dacia nu este scutitã de incursiuni. În anul 238, carpii ºi goþii invadeazã
Moesia Inferior, Histria suferind mari distrugeri. Despre acest atac se aminteºte ºi în �Istoria augusta�, un termen
folosit pentru a-i desemna pe carpi fiind ºi acela de �sciþi�.  16 Guvernatorul Tullius Menophilus încheie pace cu goþii
în schimbul unei sume de bani. Carpii sunt nemulþumiþi ºi pretind ºi ei subsidii deoarece ei �sunt mai puternici decât
goþii�. Guvernatorul roman îi refuzã însã. Acest refuz îi determinã pe carpi sã reia atacurile o datã cu anul 242, când
ei invadeazã din nou Moesia ºi Thracia.

Împãratul Gordian al III-lea (238�244) este nevoit sã amâne rãzboiul împotriva pãrþilor pânã la alungarea duºmanilor
din aceste provincii.

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

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

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

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

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

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

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

1 Istoria augusta, Ed. ªtiinþificã, pag. 73
2 Mihai Macria, Viaþa în Dacia romanã, Ed. ªtiinþificã, Buc., 1969, pag. 46
3 Eutropius, Istoria romanã, pag. 102
4 Dio Cassius, Istoria romanã, vol. III, pag.307
5 Istoria augusta, pag. 81
6 D. Tudor, Rãscoale ºi atacuri barbare în Dacia romanã, Bucureºti,
 1957, pag. 115
7 Situaþia se liniºteºte destul de repede deoarece o diplomã militarã din
144 atestã masive lãsãri la vatrã din trupele auxiliare ale Daciei Superior;
Mihai Macrea, op.cit., pag. 55
8 D. Protase, Autohtonii în Dacia, vol.I, Ed. ªtiinþificã ºi Enciclopedicã,
Bucureºti, 1980, pag. 210
9 Mihai Macrea, op.cit., pag. 55
10 Istoria augusta, pag. 91
11 Dio Cassius, op.cit., pag. 348, Vandalii pãtrund pe la 170 în nordul ºi
vestul Daciei romane � Criºana ºi Maramureº
12 Ibidem, pag. 368
13 Istoria augusta, pag. 129
14 Mihai Marcea, op.cit., pag. 436
15 Iordanes, Getica, Fundaþia Gândirea, Bucureºti, 2001, pag. 36
16 Istoria augusta, pag. 349
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Limbile au evoluat o datã cu creierul oamenilor ºi s-au dezvoltat ca sã satisfacã necesitãþile mereu crescânde de
comunicare ale vorbitorilor.

La început, s-au folosit multe sunete sugestive, eventual însoþite de gesturi. Apoi, unele sunete s-au asociat, dupã
reguli logice, în rãdãcini de vorbire care sugerau o anumitã informaþie. Rãdãcinile au alcãtuit, tot logic, cuvinte care
transmiteau mai precis o informaþie.

Limbile au continuat sã evolueze urmãrind:
� sã reducã numãrul de sunete, astfel încât cele rãmase sã fie recepþionate mai precis,
� sã micºoreze efortul de pronunþare,
� sã asigure informaþii mai exacte.
Mulþi dintre vechii lingviºti au pornit de la ipoteze neargumentate: cã limba românã este continuatoarea limbii

latine aduse de cuceritorii Daciei acum douã mii de ani, cã în ea s-au pãstrat puþine cuvinte din limba dacilor
autohtoni, cã toate cuvintele care nu provin din latinã ºi sunt comune cu ale slavilor sau ale altor popoare vecine au
fost împrumutate de români de la aceºtia. Astfel, ei au aplicat greºit lingvistica comparatã. Aceastã ºtiinþã a apãrut în
Europa atunci când s-a studiat limba sanscritã, o limbã indo-europeanã veche, transmisã cu sfinþenie de la învãþãtor
la discipol în decurs de mii de ani, astfel încât sanscrita se cunoaºte mai bine decât latina, deºi ea nu mai era vorbitã
curent înainte de întemeierea Romei.

În continuare voi analiza provenienþa unor cuvinte româneºti, bazându-mã pe trei ipoteze probabile.
� Limba românã este indo-europeanã, adicã aparþine unei familii de limbi care s-au dezvoltat dintr-o limbã veche

care s-a format într-o arie mare din Europa ºi Asia.
� Comparaþia cu limba sanscritã permite stabilirea vechimii unor cuvinte. În 1936, Marin Bãrbulescu-Dacul ºi

Maria M. Bãrbulescu au publicat circa 700 de cuvinte româneºti care ar avea corespondente sanscrite înrudite, dar
cartea lor a fost ignoratã de specialiºti. În lucrarea de faþã, nu mã voi baza pe aceastã carte, nici nu mã voi referi la
migraþiile din Europa în India ºi din India în Europa pe care le argumenta N. Miulescu, ci mã voi mãrgini sã admit ca
evident faptul cã înrudirile dintre românã ºi sanscritã provin dintr-o vreme mult anterioarã invaziei romane în Dacia.

� Comparând cuvintele româneºti cu unele înrudite din alte limbi, se poate stabili cã sunt mai vechi cele care au
mai multe sunete, cer un efort mai mare de pronunþare sau îºi vãdesc logica dupã care au fost alcãtuite.

Pronunþând cuvintele româneºti, se constatã, de pildã, cã pt cere nu efort mai mare decât ct; la fel r, decât l. Nu
este deci probabil ca �factum� sã fi generat cuvântul �faptã�, �mola�, cuvântul �moarã� sau �sal,-lis�, cuvântul
�sare�. Dupã dicþionarul sanscrit-francez apãrut în 1866 (DS), limba sanscritã are 48 de sunete, dupã unele tradiþii
50, ºi chiar 52. În trecut, ºi limba românã a avut mai multe sunete. În secolul al XIX-lea încã se mai întâlnea un dz
ºi un u final abia pronunþat, zis ºi u mut.

ªi limba dacã a avut mai multe sunete. Aceasta s-ar deduce ºi din faptul cã, pe plãcile de plumb de la Sinaia,
descifrate de Dan Romalo, acelaºi cuvânt apare scris cu litere greceºti în mai multe feluri.

ªi comparaþia între unele cuvinte vechi ºi varianta lor nouã dovedeºte aceasta. De pildã, este probabil cã limba
dacã a avut, ca ºi limba sanscritã, un a scurt, pronunþat între a ºi o. Acesta ar fi fost receptat ca a de latini ºi a devenit
o în românã. Astfel s-ar explica cuvintele: Aluta�Olt, Dakia�Dochia, dava�dova... Ca ºi în limba sanscritã, la început
de cuvânt, acest a scurt indica absenþa. El s-a transmis ca o în cuvinte vechi, ca: �a prii� ºi �a opri�, �a pune� ºi �a
opune�... Ulterior, sub influenþa limbii latine, în loc de o privativ s-a utilizat a, ca în politic ºi apolitic.

Prefixul a lung indicã, în limba sanscritã, apropiere de subiect, ca ºi în românã în cazul cuvintelor �casã� ºi
�acasã�, �a duce� ºi �a aduce�... Cuvântul �amãnunt�, scris �amãrunt� în textele vechi ºi în Biblia din 1936, poate fi
interpretat ca �mãrunt� apropiat de subiect. �Avesta�, cartea medului Zaratustra � numit de greci Zoroastru �
sugereazã �o veste� adresatã auditorului, cum indicã prefixul a lung.

Nu comentez rotacismul, deoarece nu am dispus de texte semnificative ºi nu l-am studiat.

Cuvinte vechi

Mioara CÃLUªIÞÃ-ALECU
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În lumina celor prezentate, voi cerceta câteva cuvinte vechi, aducând argumente doveditoare cã sunt autohtone.
Apa. S-a considerat cã provine din cuvântul latin aqua, dar cuvântul apo se întâlneºte în descântecul de purificare

a apei din Avesta, precum ºi în limba sanscritã (DS, p. 30). Apo apare ºi pe plca de plumb nr. 13 cu inscripþie geto-
dacã de la Sinaia, deci este autohton.

Azi aratã o zi care, conform prefixului a lung, este apropiatã de subiect. Dicþionarele leagã acest cuvânt de latinul
hodie � hab die. Cuvântul zi existã ºi pe plãcile nr. 12 ºi 128 gãsite la Sinaia.

Balaiu. Acest cuvânt este, evident, înrudit cu belîi din limba rusã, dar ilustrarea logicii dupã care a fost alcãtuit
dovedeºte cã este mai vechi, ºi autohton. Laiu însemna negru. Mioriþa laie era oiþa fecioarã neagrã, iar bãlaie indicã
nenegru.

Cer. Acest cuvânt nu descinde din latinul celum,-i deºi este înrudit cu el, fiindcã nu este probabil ca l sã evolueze
în r. În limba sanscritã, rãdãcina c(e) ar indicã pe cel care se miºcã ºi ea caracterizeazã cerul, pe care cei vechi îl
vedeau cum se deplaseazã. Aceastã denumire a cerului sugereazã cã strãmoºii ºi-au adresat cererile cerului, dar
dicþionarele oficiale alãturã pe a cere verbului latin �quaerere�.

Cerna este consemnatã în scriierile romane Dierna, Tsierna... Acest toponim poate fi interpretat ca acel care
conþine, învãluie-na , ceea ce se miºcã-cer, deci defineºte un loc de trecere ca ºi Cernavoda (vadul de trecere) ºi
cerdacul. Este probabil cã rãdãcina cer-, intrând în alcãtuirea unor nume de obiecte miºcãtoare negre, acestea i-au
imprimat sugestia de negru, înþeles care predominã în cuvintele ruseºti ºi s-a transmis ºi unor cuvinte româneºti
adoptate din slavã, ca �cernit�, �cernealã�...

Cioban include rãdãcina ban-, care sugereazã stãpânii de regiuni de odinioarã, ºi câºtigul, � banii �. Cuvântul
�cioban� nu are corespondent înrudit în latinã ºi nu l-am primit de la turci. Cioban este un cuvânt autohton pãstrat de
oamenii din toate meleagurile pe care le strãbãteau vechii oieri: ruºii (ciaban), turcii, curzii, afganii (ciopan)...

Deal. Acest cuvânt poate fi înrudit cu delu din vechea slavã, dar nu descinde din acesta, deoarece delo se
întâlneºte cu acelaºi înþeles pe placa de plumb nr. 52 gãsitã la Sinaia; intrã ºi în numele �Ardeal� ºi al insulei �Delos�,
care este într-un loc deluros.

Farmacie include cuvântul farmec � leac în practica veche tradiþionalã �. Acest cuvânt este uneori comparat cu
unul latin, �pharmacum�, care nu existã în dicþionare.

Haz. Acest cuvânt existã ºi în limba sanscritã, ca verb has ºi substantiv, hasa (DS, p. 753), cu acelaºi înþeles ca
în limba românã: a râde ºi râs. Dicþionarele aratã cã în turcã îi corespunde �hazz�.

Hotar sugereazã ceva tare-tar ºi înalt-ho. Dicþionarele îl declarã înrudit cu maghiarul �hatar�. Hotr (cu r vocalic
pronunþat ri moale) era numit un preot hindus (DS, p. 758). Jean Gonda, în Les religions de l�Inde vol. 1, arãta cã,
în timpul slujirii mortului, acest tip de preot punea o piatrã de hotar între asistenþi ºi mortul care urma sã fie ars.

Ocarã. În limba sanscritã, kara înseamnã mânã, iar karanda, ceva mânuibil, în particular ºi sabie (DS, p. 142).
Karanda, cu înþeles de sabie, s-a pãstrat în toponimul Caransebeº, cum remarca N. Miulescu. În limba sanscritã,
akara, cu primul a scurt, cãruia în românã îi corespunde o privativ, înseamnã �fãrã mânã�. L-a fãcut de ocarã a
însemnat cã i-a tãiat mâna?

Opt este evident înrudit cu octo din latinã, dar este într-o formã mai veche, cãci ct nu evolueazã sã devinã pt,
care cere un efort mai mare de pronunþare. De pildã, în numele lunii octombrie, moºtenit ca atare din latinã, ct s-a
pãstrat neschimbat. În cuvântul �ºapte�, pt existã în corespomdentul sanscrit �saptan� (DS, p. 679) ºi latin, �septem�.

Prost este înrudit cu unele cuvinte din latinã sau slavã, dar nu descinde din acestea, deoarece în latinã au înþelesul
înrudit cu �prostituþie�, iar în slavã, cu �simplu�.

A rãsãri este pus în dicþionare în legãturã cu un cuvânt latin resalire, care nu existã în dicþionare. �Ra sare�
înseamnã cã Soarele Ra, dupã numele arhaic din vechiul Egipt, sare peste orizont. Este interesant cã, privind rãsãritul
pe mare, Soarele apare sãrind peste orizont, nu ridicându-se treptat.

Soare este un cuvânt vechi înrudit cu sol, solis, dar nu descinde din acesta. �Soare� pãstreazã silaba regalã ra, re
ºi este înrudit cu denumirea sanscritã sura, (DS, p. 721). Aceasta s-a pãstrat în alcãtuirea cuvântului român ºi latin
arsura, care a indicat un efect al Soarelui. În Eneida, Enea evoca un zeu Soranus...

Dupã mii de ani de evoluþie a limbii � timp în care multe sunete s-au comasat, în cuvinte vechi au apãrut metateze,
unele cuvinte ºi-au schimbat înþelesul, au apãrut noþiuni ºi denumiri noi � este greu de descifrat istoria cuvintelor ºi
numai sub semnul ipotezei.

În cartea �Limba românilor� ºi mai ales în cartea numitã �Problemã�, apãrutã în 2006 la editura �Orfeu 2000�,
am analizat multe cuvinte, strãduindu-mã sã aflu gândirea românilor care le-au creat.
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Cuvântul � expresie rostitã a gândului, comunicarea lui, a avut un rol deosebit în procesul de antropogenezã.
Apãrutã în paleolitic, vorbirea articulatã l-a ridicat pe om deasupra tuturor vieþuitoarelor, dezvoltându-i gândirea,
capacitatea de a hotãrî conform voinþei sale, posibilitatea de a face descoperiri, competenþa de a-ºi îmbunãtãþi
viaþa, dar ºi de a-ºi fãuri istoria.

Pe lângã utilizarea în vorbirea de zi cu zi între semeni, cuvântul a avut un rol deosebit în comunicarea omului
cu zeitãþile benefice cãrora le cerea ajutorul prin rugãciuni ºi jertfe, dar ºi pentru alungarea spiritelor rele,
malefice, prin vrãjitorii ºi blesteme.

Un pas extrem de important în evoluþia societãþii l-a avut desenul utilizat în scopuri magico-religioase precum
vânãtoarea, lupta, cãlãtoria etc. Picturile rupestre ale omului paleolitic s-au conservat în peºterile din Altamira
(Spania), Lescaux, Chabat (Franþa), Insula Levanza (Italia), Kapovo în Munþii Urali (Rusia), Tassili, Sahara
(Africa), India, Pachistan, dar ºi din România.

De o deosebitã importanþã sunt descoperirile picturii rupestre de pe teritoriul þãrii noastre de la Peºtera
Cuciulat � judeþul Sãlaj (de la începutul mezoliticului, circa 9.000 � 8.000 i.Chr.), Peºtera Muierilor ºi Pârcãlabu
(lângã Baia de Aramã), Peºtera Polovraci (judeþul Gorj), Peºtera Gura Chindiei (comuna Pescari, judeþul Caraº-
Severin), Peºtera Limanu (judeþul Constanþa) etc. Surprinde, punând noi semne de întrebare, unitatea stilisticã a
picturilor din diferite peºteri (situate uneori la mii de kilometri) care merg pânã la similitudini: silueta umanã din
peºtera Gura Chindiei îºi gãseºte analogii, în epoca respectivã, în regiunea Ariége ºi Le Peyrot din Franþa, cele
de la Runcu (Gorj), iar cele din Peºterile Muierilor ºi Pârcãlabu au similitudini la Capo di Ponte în Italia.1

Gravurile ºi picturile parietale rãspundeau anumitor exigenþe estetice, rituale ºi magice, peºterile din aceastã
vreme constituind adesea, pentru om, adevãrate sanctuare sau peºteri-temple.2

În arta rupestrã paleoliticã ºi mezoliticã presãratã cu scene magico-religioase ºi cu semne mitice (simbolul
solar, omul-zeu, bradul, calul, alte animale) îºi are origine scrierea. La început scrierea a apãrut în diferite zone
din Euro-Asia ºi Africa: scrierea pelasgã de Tãrtãria (România), scrierea hieroglificã (Egipt), scrierea cuneiformã
(Mesopotamia), scrierea cretanã � linear A (nedescifratã pânã astãzi), scrierea sigiliilor de la Mohenjo Daro �
Harappa (pe care am reuºit sã o descifrãm), scrierea pictograficã din China anticã etc.

La început, scrierea pictograficã era utilizatã la inscripþiile din mormintele sau monumentele funerare ce erau
destinate zeilor pentru ca defunctul sã fie ajutat în «viaþa de dincolo». Vechii egipteni numeau aceastã scriere «s
s n m d w n t r w» �scrierea cuvintelor zeilor � sau «s s n p c n h» �scrierea casei vieþii�. Neadresându-se
oamenilor, aceste inscripþii erau tainice, citirea lor rãmânând enigmaticã.

Scrierea pictograficã era greoaie, nu se cunoaºte limba, era cititã în diferite moduri în funcþie de graiuri,
idiomuri, limbi (inclusiv de diferite «ºcoli» în care se iniþiaserã scribii). În general aceste scrieri au rãmas nedescifrate
sau în prea micã mãsurã dezlegate.

Pictogramele, neavând nicio relaþie cu scrierea foneticã, au fost simplificate prin descoperirea scrierii idiografice
sau simbolice. Utilizatã la început numai în scopuri magico-religioase, ulterior a început sã fie folositã ºi în scopuri
profane.

Folosirea scrierii în tot mai multe domenii de activitate (la curþile regale, în administraþie, armatã, comerþ) a
grãbit apariþia alfabetelor: alfabetul sanscrit, alfabetul fenician, alfabetul elen, alfabetul latin, alfabetul ebraic etc.

În general, scrierea era consideratã de origine divinã, inventatã ºi patronatã de zei. La egipteni, zeul Thot
(Dhoute, Teuth, Thouth), considerat �Limba lui Ptah� (expresie verbalã «logos» prin acre Ptah înfãptuieºte
existenþial universul) a inventat pentru oameni vorbirea articulatã. Secretar ºi contabil al zeilor, scribul zeului Re,

Controversele istoriei
Cuvântul

Prof. Ionel CIONCHIN
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patron al scribilor ºi bibliotecarilor, zeul Thot a scris (potrivit mitologiei egiptene) «CARTEA MAGIEI» formatã
din 24 de tomuri în care era încorporatã întreaga ºtiinþã: istorie, matematicã, astronomie, medicinã, drept, diverse
ramuri ale unor gramatici: «Theuth a înþeles cã între litere este o relaþie unitarã, care conduce la o altã
unitate. Aceastã relaþie Theuth aa numit-o gramaticã».3  Sã se fi pierdut aceastã lucrare? Sau poate cineva
are interesul ca aceste cunoºtinþe sã nu fie cunoscute de marele public. «Seshat» (sora sau soþia zeului Thot),
numitã «Stãpâna cãrþilor», patrona arta scrisului (caligrafia) ºi a multiplicãrii scrisului (editare).

În depãrtata Indie, scrierea s-a fãcut în vechea sanscritã vedicã ce avea un caracter sacru ºi tainic. Sanscrita
propriu-zisã este o limbã savantã, cunoscutã ºi astãzi de o parte a intelectualitãþii indiene. Învãþãtura vedicã ºi
upaniºadicã era tainicã, secretã, strict iniþiaticã ºi se fãcea pe cale oralã (de la «guru» �Învãþãtor� la discipol)
fãrã a fi divulgatã neiniþiaþilor. De altfel, înChandogya Upanisad se menþiona: «Aceastã învãþãturã despre
BRAHMA s-o comunice tata fiului sãu celui mai vârstnic sau numai unui elev îndrãgit, dar nu altcuiva,
oricine ar fi acela, chiar dacã i-ar da tot pãmântul înconjurat de apã ºi umplut cu comori».

La vechii greci, zeul «Hermes» (lat. Hermes Trismegistus), cunoscãtor al semnelor divine, autor al unor cãrþi
iniþiatice sacre, hermatice (de care ulterior se ocupa hermeneutica) a inventat vorbirea articulatã ºi scrierea.
Pentru informarea cititorilor, poate este bine sã se cunoascã: Hermes � în citirea inversã � Semre, iar cu
alternanþa consonanticã «n=r» devine «SEMNE» (hazard) !

La Roma, Numai Pompilius, al doilea rege legendar, cinstind-o pe muza Tacita �Muta� (zeiþa tãcerii, a
discreþiei ºi a pãstrãrii secretelor), a fost primul pontifex roman ºi a scris 12 cãrþi rituale. Depuse într-un sicriu
identic cu al regelui, cãrþile au fost arse de preotul Petilus. Nu se ºtie cât este adevãr ºi câtã fabulaþie existã în
relatãrile ajunse pânã la noi. Este posibil ca o parte din scrierile acestea sã fi fost cunoscute de unii apropiaþi ai
regelui-pontif.

Enigmaticã a rãmas ºi scrierea la etrusci. Cercetãtorul bulgar Hristo M. Donev aprecia: «O originalitate ºi
mai redusã în ce priveºte scrierea au arãtat-o etruscii. Toate textele lor se descifreazã fãrã mari greutãþi,
deoarece au fost pur ºi simplu scrise cu litere greceºti; cu deosebirea, nu de mare importanþã, cã sunt
scrise aproape fãrã excepþie de la dreapta la stânga, ceea ce se explicã prin împrumutarea lor de la greci
într-o perioadã arhaicã, când nici pentru greci direcþia nu era fixatã. Dificultatea cea mare în descifrarea
textelor etrusce constã, dupã cum se ºtie, nu în citire, ci în aflarea sensului lor».4  Toate încercãrile de
descifrare a scrierilor etrusce au eºuat. Scrierea etruscã va fi descifratã doar atunci când vor fi atribuite valori
fonetice reale semnelor grafice !

Într-o luminã nefavorabilã este ºi scrierea tracicã. Limba traco-daco-getã este necunoscutã! Oare? Cât
despre scriere, mare parte dintre cercetãtori nu recunosc cã ar fi existat o asemenea scriere, iar alþi cercetãtori
s-au situat pe poziþia unor fabulaþii neverosimile privind atât limba cât ºi scrierea traco-daco-geþilor. O viziunea
realistã faþã de aceastã scriere a avut-o bulgarul Hristo M. Danov: «Tracii au luat direct alfabetul grec (mai
exact cel attico-ionic) din perioada clasicã ºi dupã cât se pare l-au folosit pentru scrierea tuturor textelor
în limba tracã, cele care au ajuns pânã la noi».5  Pentru a reuºi descifrarea puþinelor izvoare istorice scrise
în limba tracilor, cercetãtorii trebuie sã porneascã de la ipoteza cã limba tracilor este urmaºa limbii pelasge,
strãvechea valacã.

Fãrã a mai insista asupra altor exemple, din cele expuse se constatã cã apariþia scrierii a fost determinatã de
necesitãþi magico-religioase, dar ºi de nevoi practice.

Scrierea profanã, demoticã, popularã se baza pe limba popularã vorbitã de oamenii unor þinuturi. Era cunoscutã
de scribi, nobili, parte din negustori ºi meºteºugari.

Scrierea magico-religioasã, consideratã o revelaþie a zeilor, era tainicã legatã de unele ritualuri religioase ºi
era destinatã nu atât oamenilor, cât mai ales zeilor. S-ar putea sã fi existat o aºa-zisã «limbã a zeilor» necunoscutã
oamenilor de rând, ci numai iniþiaþilor, limbã a cãrei scriere era bine tãinuitã ºi cunoscutã în mod gradat pe diverse
trepte de iniþiere. Care este «limba zeilor». Parte din scriitorii antici au susþinut cã limba pelasgã a fost limba
zeilor. Cunoscând cã limba pelasgã este strãvechea valacã, cercetãtorilor le este în mãsurã sã descopere aceastã
limbã.

La multe neamuri au fost folosite mai multe limbi, una popularã ºi alta cultã. În Evul Mediu, în occidentul
european, limba latinã a fost limba administraþiei ºi a creºtinismului catolic, iar oamenii de rând au vorbit o limbã
popularã. Dacã limba latinã era limba cunoscutã de funcþionari ºi preoþi, limbile populare arareori erau consemnate
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în scris. În Afganistan, persana este vorbitã în oraºele comerciale, iar araba este limba ºtiinþificã.
Adeseori, limbile scrise erau limbi artificiale cunoscute de un numãr limitat de iniþiaþi, dupã cum existã ºi

posibilitatea codificãrii unor texte, ceea ce a fãcut ca multe izvoare scriptice sã fie nediscifrate (cazul zecilor de
inscripþii etrusce ºi a câtorva aºa-zise trace nedescifrate).

De la apariþie ºi pânã astãzi, scrierea, atât cea pictograficã, dar mai ales cea alfabeticã, alãturi de caracterul
benefic de transmitere a literaturii, ºtiinþei, a diverselor cunoºtinþe, a avut ºi o parte tainicã pentru a transmite
mesaje codificate folosite cu deosebire în spionaj ºi diplomaþie. Nu insistãm asupra celor din urmã, doar semnalãm
aportul abatelui Jean de Heidenberg (1463�1516), cunoscut sub numele de Trithéme, care a încercat sã transforme
ºtiinþa scrierii într-o artã.

În opera sa «Stenografie» (iniþial în 8 volume), abatele Trithéme a reuºit sã facã «descoperiri extraordinare»,
dupã cum însuºi mãrturiseºte: «Pot sã asigur cã aceastã operã prin care instruiesc asupra unor taine ºi
mistere puþin cunoscute va pãrea tuturor mai abitir ignoranþilor, conþinãtoare de �idei supraomeneºti�,
uimitoare ºi incredibile, dat fiind cã înaintea mea nimeni n-a scris, n-a vorbit despre ele niciodatã. Cartea dintâi
cuprinde ºi aratã mai mult de o sutã de feluri de a scrie în mod secret ºi fãrã nicio suspiciune, tot ce-þi trece prin
cap, ºi asta în ori ce fel de limbã cunoscutã, cãci nimeni nu va bãnui conþinutul, aceasta fãrã metatezã ori
transpoziþie de litere ºi de asemenea fãrã nicio teamã sau îndoialã cã secretul ar putea fi vreodatã cunoscut de
altcineva decât de acela pe care l-aº fi învãþat aceastã tainã dupã metode cabalistice sau de acela cãruia
ucenicul meu i-ar fi transmis-o tot dupã metoda cabalistica. Cum toate cuvintele ºi expresiile întrebuinþate sunt
simple ºi familiare, neatârnând niciun fel de suspiciune, nu va exista nimeni, oricât de experimentat, care sã-mi
descopere secretul prin propriile-i puteri, lucruri
ce va pãrea tuturor de mirare, iar neºtiutorilor
cu neputinþã. În cea de-a doua carte, voi trata
despre lucruri ºi mai minunate, cum ar fi unele
mijloace cãrora pot, într-un fel sigur, sã-mi
impun voinþa oricãrui va pricepe tâlcul ºtiinþei
mele, oricât de departe ar fi el, chiar ºi în mai
mult de o sutã de leghe de mine ºi asta fãrã
sã pot fi bãnuit ca aº fi întrebuinþat cine ºtie
ce semne, figuri sau caractere, iar dacã mã
servesc de un mesager ºi el ar fi prins pe drum,
nicio rugãminte, ameninþare sau fãgãduialã,
nici chiar violenþa nu-l vor putea constrânge
sã-mi dezvãluie taina, cãci el nu va ºti nimic
despre ea; ºi de aceea nimeni, oricât de dibaci,
nu o va putea afla. ªi toate acestea, de
altminteri, sunt oricând în putinþa mea, la bunul
meu plac ºi le pot face fãrã niciun mesager ºi
niciun ajutor, chiar cu un prizonier închis într-
o vãgãunã ºi pãzit cu strãºnicie».6

Câtã putere poate avea cuvântul ?
Manuscrisul complet al lucrãrii

«STENOGRAFIE» a fost ars la ordinul
contelui palatin, electorul Philippe al II-lea
care fusese speriat de conþinutul sãu. Totuºi,
în anul 1610, parþial, lucrarea a fost publicatã
în ediþia lui Mathias Becker ºi republicatã în
anul 1621. Deºi originalul a fost distrus, este
de presupus cã autorul ºi cei apropiaþi lui
dispuneau de codificãri extraordinare. Cine
ºtie pe ce cãi s-ar fi putut transmite ºi altora!
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Stimate doamne ºi stimaþi domni

Avem deosebita onoare de a vã invita sã participaþi cu lucrãri ºtiinþifice la cea de-a IX-a ediþie
a Congresului internaþional de Dacologie, Regalian 2008, care va avea loc în data de 20 iunie
2008, în Sala Mare a Teatrului Odeon, din Calea Victoriei 40-42, Bucureºti.

Aºa cum v-am obiºnuit în ediþiile anterioare ale congreselor noastre, sesiunile ºi programele
asociate congresului, vor acoperi multiple aspecte ale istoriei Daciei. Aceste oportunitãþi de
schimb intelectual vor marca stadiul actual al cercetãrilor ºi vor sugera direcþiile viitoare oferind

ANUNÞ
DACIA REVIVAL INTERNATIONAL SOCIETY

21-26 Broadway, New York, NY 11106, USA
Phone (718)932 � 1700 or 031 8106172

Fax (718) 728 � 7635
E-mail - regalion2008@gmail.com;

website www.dacia.org
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atât cercetãtorilor consacraþi cât ºi celor mai tineri un forum ºtiinþific de înalt nivel pentru lucrãrile
prezentate.

Spre deosebire de ediþiile trecute, anul acesta durata congresului va fi mai scurtã cu o zi iar
lucrãrile vor fi selectate mai riguros de un juriu format din personalitãþi de marcã ale istoriei
româneºti precum Dr. Viorica Enãchiuc, conf.univ. G D Iscru , prof. Timotei Ursu.

Personalitatea marcantã cãreia îi este dedicat acest congres este Regalian primul reunificator
al Daciei

Lucrãrile prezentate la congres se vor axa în special pe subiectul principal, �Regalian, 1750
de ani de la eliberarea Daciei de sub romani�, dar în limita spaþiului disponibil vor fi acceptate
ºi alte lucrãri care vor prezenta aspecte importante ale istoriei, culturii ºi civilizaþiei Daciei.

CONDIÞII DE PARTICIPARE

1. Lucrãrile trebuie sã fie în esenþã originale ºi nepublicate în prealabil.
2. Trebuie sã completaþi un Formular de participare pe care îl gãsiþi la adresa www.dacia.org

ºi sã-l trimiteþi împreunã cu rezumatul lucrãrii. De asemenea, este necesar sã se precizeze
urmãtoarele: numele ºi prenumele autorului, instituþia cu care este afiliat, adresa completã,
numãrul de telefon ºi fax precum ºi adresa e-mail.

3. Fiecare participant va trimite lucrarea care urmeazã a fi prezentatã, însoþitã de un rezumat.
4. Rezumatul trebuie redactat conform indicaþiilor din ghid, nu trebuie sã conþinã mai mult

de 300 de cuvinte ºi trebuie sã indice clar conþinutul materialului principal, metodologia ºi
concluziile.

5. Atât rezumatele cât ºi lucrãrile trimise vor fi pe suport electronic, iar dacã vor fi trimise
prin poºtã vor fi obligatoriu însoþite de copia pe CD sau pe dischetã. Apelând la înþelegerea
dumneavoastrã, vã anunþãm cã orice lucrare sau rezumat care nu va fi însoþit ºi de varianta
electronicã, va fi automat eliminat fãrã a fi citit.

6. Lucrãrile pot ocupa un spaþiu de maxim 10 pagini scris în TIMES NEW ROMAN, mãrime
14, iar citirea lor nu trebuie sã depãºeascã 15 minute.

7. Lucrãrile însoþite obligatoriu de rezumate vor fi trimise fie via e-mail la adresa
regalion2008@gmail.com , fie prin poºtã cu formatul electronic corespunzãtor, pe adresa Dacia
Revival International Str. Cerceluº nr. 71 Sector 3, Bucureºti, în atenþia domnului Andrei
Bãnicã.

8. Data limitã de primire a lucrãrilor va fi 25 mai, dupã aceastã datã orice lucrare fiind
refuzatã.

9. Ca ºi în anii precedenþi, nu existã nicio taxã de participare la congres. Locurile din acest
an fiind limitate la 300, accesul în salã se va face începând cu lectorii care vor prezenta lucrãri,
cu posesorii de invitaþii, iar restul de locuri neocupate vor fi completate în ordinea înregistrãrii.

10. Pentru informaþii suplimentare puteþi obþine informaþii la numãrul de telefon 0726113151
sau de pe site-ul fundaþiei www.dacia.org

Vã mulþumim ºi vã aºteptãm la cel de-al IX-lea Congres Internaþional de Dacologie �
�Regalian 2008�.

 Andrei Bãnicã
Directorul Comitetului de Organizare
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Dupã 2.000 de ani, romanii ºi dacii s-au înfruntat din nou la Costeºti ºi Ulpia Traiana, într-o îndrãzneaþã
reconstituire a asociaþiei clujene Terra Dacica Aeterna.

Asociaþia Terra Dacica Aeterna a luat fiinþã acum 2 ani având ca iniþiatori  trei reprezentanþi ai elitei intelectuale
clujene. Cristian Roman, doctor în arheologie la Muzeul Naþional de Istorie al Transilvaniei, Paul Cheptea, conferenþiar
universitar la Academia de Arte �Ion Andreescu� ºi Dorin Alicu, profesor doctor în cadrul aceluiaºi muzeu clujean
de istorie, sunt cei care au dat viaþã unei iniþiative venite din dorinþa de a da istoriei o faþetã mai apropiatã de publicul
larg. O faþetã care sã atragã spre studiul ºi înþelegerea istoriei categorii cât mai diferite de oameni. Au ales sã readucã
în actualitate o frescã a ceea ce se petrecea acum 1900 de ani în Dacia, când paºnicul ºi în acelaºi timp viteazul
popor dac a fost cotropit de legiunile romane. Un episod scurt al istoriei poporului român un episod care s-a derulat
pe parcursul a mai puþin de 200 de ani, dar important prin dramatismul ºi consecinþele devastatoare pe care rãzboaiele
de cotropire romane le-au avut asupra evoluþiei ulterioare a poporului autohton dac. Meritul incontestabil al acestei
întreprinderi clujene este acela cã spre deosebire de alte acþiuni care au readus în actualitate mai mult sau mai puþin
pregnant acest episod al istoriei noastre, aici se constatã copios lipsa acelei tradiþionale rigiditãþi induse de dogmele
istorice, precum ºi o permanentã ºi eficientã deschidere spre un dialog onest. Drumul pânã la momentul de faþã nu
a fost tocmai uºor pentru echipa care s-a închegat în jurul celor trei entuziaºti. Reproducerea costumelor, a accesoriilor
ºi a armelor din acea perioadã a necesitat pe lângã un studiu îndelungat ºi minuþios al tuturor surselor rãmase,
cheltuieli materiale serioase, precum ºi foarte mult timp alocat acestor acþiuni.

Specialiºtii în arheologie experimentalã spun cã un costum de centurion roman, spre exemplu, format dintr-o
cascã, armurã din inele, pantaloni din lânã, apãrãtori de gambã ºi sandale costã în jur de 2.000 de euro, iar confecþionarea
lui poate sã dureze pânã la un an ºi jumãtate.

Vin dacii!!!
de Vladimir BRILINSKY

Salutul dacilor
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�Este pãcat cã nu mai avem meºteri, nici
fierari, nici pielari care sã confecþioneze astfel
de costume. Cei pasionaþi de istoria romanilor ºi
a dacilor nu au încotro decât sã îºi facã singuri
costumele. Cele ale romanilor sunt însã mai greu
de realizat, motiv pentru care sunt ºi mai scumpe
decât cele ale dacilor. ªi la acþiunea de astãzi,
numãrul dacilor este de 12, iar al romanilor de
patru, tot din acelaºi motiv. Costumele dacilor
sunt mai uºor de confecþionat ºi totodatã mai

aproape de sufletele noastre. De aceea totdeauna dacii vor fi ºi mai
numeroºi ºi mai de temut decât romanii. Ei sunt ºi vor rãmâne pentru
totdeauna niºte învingãtori chiar dacã acum 1900 de ani romanii au
fost cei care au învins.�, a explicat conf. univ. Paul Cheptea inimos
iniþiator al acestei acþiuni.

   Cu ocazia celui de-al IV-lea �Congres Internaþional de politici
edilitare in Imperiul Roman�, de la Deva, Asociaþia Terra Dacica
Aeterna a fost invitatã sa sustinã doua reprezentaþii, una la Ulpia, alta
la Costeºti, în faþa specialiºtilor din România, Elveþia, Polonia,
Germania, Italia si Ucraina, dar si în faþa localnicilor. Clujenii s-au
prezentat cu 14 dintre membrii sãi, din care patru cu echipament
militar roman, ºapte cu echipament dacic si unul cu echipament de
rãzboinic germanic. Acestora li s-a adãugat ºi reprezentantul fundaþiei
Dacia Revival costumat fireºte, în dac dar fãrã arme în dotare, ci cu
un toiag, amintind de unul din accesoriile lui Deceneu. La Costeºti,
romanii au încercat sã rãpeascã o femeie �dacã�, dar au fost împiedicaþi

De 2000 de ani dacii

Andrada
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Bãtãlia de la Costeºti

Roman îngenunchiat

de luptãtorii daci si doborâþi de aceºtia. La Ulpia s-a recreat o zi de luptã în amfiteatrul unui oraº roman, între daci ºi
romani. De asemenea, s-au fãcut demonstraþii de tras cu arcul (copiii din public fiind apoi ºi ei antrenaþi în spectacol),
reprezentaþia fiind încheiatã de doi cãlãreþi daci, care ºi-au etalat mãiestria în a doborî diverse þinte, din ºa. Despre
atmosfera de la Costeºti ºi Ulpia Traiana fotografiile vorbesc de la sine, iar manifestarea a fost catalogatã unanim,
drept o reuºitã.
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Bucuria victoriei

Originea dacã a poporului român

�Am fost încântaþi de primirea pe care ne-au fãcut-o organizatorii congresului ºi de reacþiile
invitaþilor la aceastã manifestare. Atenþia primitã din partea acestora ne bucurã, cu atât mai
mult cu cât vine din partea unor specialiºti în istorie si arheologie. Ne-a impresionat totodatã
ºi bucuria stârnitã în rândul localnicilor, al copiilor mai ales, la vederea
costumelor dacice si romane sau a spectacolului susþinut de noi. Este o
primã dovadã cã eforturile asociaþiei de a reconstitui echipamentele dacice
si romane nu au fost în van ºi cã putem sã contribuim, câtuºi de puþin,
la formarea unei imagini reale, concrete, despre ce a fost lumea dacicã si
romanã�, a declarat  preºedintele Terra Dacica Aeterna, arheolog dr.
Cristian Roman.

 Suflet al acestei acþiuni, ºi promotor al istoriei adevãrate, profesorul dr. Dorin Alicu remarca
particularitãþile acestui proiect de reconstituire istoricã.   �Ceea ce face deosebitã asociaþia din
Cluj faþã de altele asemãnãtoare din Europa sau SUA este faptul cã promoveazã nu doar viaþa
militarã a dacilor ºi a romanilor, ci ºi cea civilã. Dorim sã reconstituim un sat dacic, cu tradiþiile
ºi obiceiurile pe care le
cunoaºtem pânã în prezent
pentru a demonstra cât mai
plastic ºi mai corect în acelaºi
timp atmosfera acelor vremi.
Sperãm sã obþinem un succes
tocmai prin aceste deosebiri.
Doar suntem urmaºii unui
popor care nu a stat niciodatã
în lanþuri, a unui popor cãruia
Domiþian îi plãtea tribut ºi în faþa
cãruia  Fuscus a stat în
genunchi. Aceasta este istoria
noastrã cea adevãratã pe care
vrem sã o înfãþiºãm publicului,

fãrã a mai fi nevoiþi sã aducem pentru festivitãþi costumaþi
romani din þara vecinã �.
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Oameni buni, a fost odatã
O þarã mult adoratã
Cu daci mândri, pricepuþi
În rãzboaie ne-ntrecuþi.

Þara Zeilor e-o þarã
Plãmãditã cu migalã
De daci harnici, creatori
ªi de glie iubitori.

Moºteneºte munþi de piatrã
Care falnici se aratã
Dunãrea ºopteºte-n soare
Cântece nemuritoare.

ªi-undeva, în munþi de piatrã,
O cetate-ºi are vatrã
ªi-n cetate-un mândru rege
O oºtire va sã-nchege

Fiindcã duºmani sunt o mie
Ce râvnesc scumpa-i moºie.
Regalian, regele-aºteaptã
Sã vinã clipa cea dreaptã

ªi sã-ºi apere pãmântul
Cum i-a fost dat de Prea-Sfântul,
Cãci Zalmoxis, zeul-soare,
Inimii e-ncurajare.

De la Decebal cel Mare
A-nvãþat sã fie tare,
A-nvãþat sã preþuiascã
Þara Zeilor cereascã.

Regalian e-un rege care
Se înscrie-n neuitare.
De e mic sau de e mare,
E al nostru ºi ne doare

Cã nu e bãgat în seamã.
Oare cui îi este teamã?
Cine vrea sã ocoleascã
O istorie zeiascã?

Noi, acum, cinstim solia
Ce ne-aduce-n piept mândria,
Cãci Regalian trãieºte
ªi istoria-ntregeºte.

Mariana TERRA
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