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EDITORIAL

de Vladimir BRILINSKY

Ani de zile de urmãriri ca în filme, sute de ore de interceptãri telefonice, zeci de volume, de declaraþii,
planºe ºi fotografii, 67 de persoane cercetate, printre care ºi foºti poliþiºti,10 persoane trimise în faþa
instanþei sã dea socotealã! Cam acesta ar fi, în esenþã, rezumatul a ceea ce unii numesc �cel mai complet

ºi mai masiv rechizitoriu� în domeniul patrimoniului naþional .
Dar dincolo de aceste statistici ºi cifre, în aparenþã seci ºi încadrate strict în domeniul juridic, ies la ivealã bunurile

culturale gãsite de cãutãtorii de comori, unele recuperate de poliþiºti ºi procurori, altele identificate zãcând prin
colecþiile lumii, altele, probabil, pierdute definitiv. ªi greul de-abia acum începe. Nu pentru organele judiciare care îºi
continuã treaba ºi nici pentru judecãtorii care vor parcurge un lung ºi dificil proces pânã sã dea un verdict. Greul
cade acum în cârca lumii ºtiinþifice. O lume ºtiinþificã bulversatã de orgolii, presãratã cu profesionalismul precar al
unora care ar fi trebuit sã scrie istoria onest pânã acum. Mii de artefacte, de monede, de valori patrimoniale inestimabile
au apãrut la luminã dintr-o datã sub lopata cãutãtorilor de comori. Dacã pânã nu de mult istoriografia româneascã
declara aproape în unanimitate cã �dacii nu prelucrau aur�, iatã cã acum plouã cu aur prelucrat ºi purtat de daci.
Dacã pânã acum aveam ca punct de referinþã un singur scut dacic privit de istorici ca o icoanã unicã, acum au
început sã aparã ºi altele, dar de sub lopata infracþionalã a cãutãtorilor de comori. Lumea ºtiinþificã, adormitã într-o
condamnabilã ºi penibilã inerþie, se trezeºte dintr-o datã pe cap cu valori pe care nici nu le bãnuia cã ar putea exista.
Unii le privesc cu reticenþã. Alþii, mai destupaþi la minte, se înghesuie sã obþinã dreptul de preempþiune la publicarea
acestor valori, descoperite nu de ei, ci de braconierii care au vandalizat Munþii Orãºtiei. Este adevãrat cã existã ºi unii
care cad serios pe gânduri privind o nouã abordare a prãfuitei ºi dogmaticei arheologii româneºti. Se nasc astfel
rivalitãþi ºi invidii. Ciolanul este gras. Cine îl prinde va rãmâne
în istorie. Publicarea despre brãþãri sau despre tezaurele
descoperite va aduce notorietate unora. Cu siguranþã se vor
lua doctorate pe aceste bunuri descoperite în fascinanta lume
a dacilor. Interpretate corect, descoperirile ar trebui sã
determine, într-o lume normalã, o rescriere a istoriei. Una
corectã, adaptatã noutãþilor apãrute pe piaþã. Din pãcate, doar
într-o lume normalã. Nu într-una în care un Minister al Culturii
se face vinovat de tot acest balamuc. Iresponsabilitatea unor
funcþionari ai acestui minister, politizarea excesivã, indolenþa
ºi reaua credinþã care troneazã în birourile Culturii dâmboviþene
au adus lucrurile în acest punct. Am rãmas stupefiat sã aud
din gura unui fost ºef al arheologiei româneºti faptul cã este
mirat cum de s-au fãcut atâtea descoperiri ºi pânã acum el nu
avea habar de ele. A fost aceastã afirmaþie expresia indolenþei
ºi a neputinþei deopotrivã faþã de un fenomen care a proliferat
tocmai sub ochii ºi sub oblãduirea slujbaºilor din Ministerul
Culturii. Adevãraþii vinovaþi sunt acolo. ªi ei vor trebui traºi la
rãspundere o datã cu cei care se fac vinovaþi de jaful ºi
înstrãinarea istoriei noastre. Dacã vom înþelege odatã pentru
totdeauna cã rãul trebuie stârpit de la rãdãcini, mai existã o
speranþã ca istoria noastrã sã încapã odatã ºi odatã pe mâini
bune. Dacã nu vom înþelege însã acest lucru, vom rãmâne
aceiaºi triºti români toleraþi în istoria europeanã.

Un rechizitoriu
mare cât o carte de istorie
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Îl regãsesc pe Andrei Vartic ºi în aceastã dimineaþã vorbind despre strãmoºii daci, despre ce ne-au lãsat aceºtia.
Discutãm despre cetãþile dacice ºi despre ce nu se potriveºte cu realitatea.

� Modelul ingineresc de la Cetãþuia îl gãseºti repetat în toate formele, spune Andrei. Iar aceste dâmburi pe care
le vedeþi pe dreapta... unii le zic mameloane sau unitãþi de artã promorfologicã a suprafeþei topografice. Pe dealul ãsta
gãseºti tot ce vrei ºi ce nu vrei�

� Care deal, cum îi spune?
� Ãsta a fost Fãieragu.
� Fãieragu...
� Personal, nu împãrtãºesc opinia istoricilor care considerã cã Sarmi-Seget-Usa a fost capitala lui Burebista.

Numai un �neinspirat� � cred eu � poate sã-ºi aleagã capitala aici unde, dacã arunci un pietroi de pe una din movilele
din jur, riºti sã spargi capul unui �cetãþean� al cetãþii.

� ªi unde crezi tu cã a fost, de fapt, capitala?
� Capitala Daciei, spune generalul Dragomir, este undeva pe la Vârtoape, niþel mai sus, spre Comãrnicel, pe

drumul lui Hud. Noi am gãsit sus, la Vârtoape, în afarã de elemente militare construite pe teren, ºi elemente subterane
care, dupã pãrerea mea, îi proiecteazã pe daci ca ducând un fel de rãzboi... ca în Vietnam! Dacii noºtri erau foarte
buni luptãtori nu numai la suprafaþã, dar ºi în subteran; de aceea � ºi asta nu este numai pãrerea mea � se vorbeºte
cã în zona Cioclovina sunt câteva peºteri ciudate, puþin explorate. Am fost în unele... Mulþi vorbesc mai mult despre
aurul lui Decebal, aur care a fost furat numai parþial de cãtre �strãbunii� romani. Aici este vorba de aurul pe care îl
cautã unii pe aici; vezi toatã ziua tot felul de neisprãviþi care vin sã-l caute, vorbind de spiritism ºi de tot felul de
prostii, când, de fapt, ei nu sunt altceva decât hoþi.

� La Cetãþuia, la Blidaru, gãseºti baza inginereascã a modulului care, în funcþie de relief, e utilizat ca element de
strategie, de apãrare, care sã suplineascã deficitul de forþe�

� Nu. Sarmisegetusa Regia a fost capitala dacilor. Acolo a fost garnizoana regalã militarã. Nu sunt construite nici
case acolo�casele au fost pe culme, sus.

� Dar ce-aþi spune dacã zona, fiind un centru religios ºi astronomic (aºa cum aþi ºi menþionat înainte), a fost
locuitã de sacerdoþii locali?!

� Cred ca asta poate fi mult mai adevãrat decât orice altceva. ªi când te gândeºti cã suntem descriºi de �istoricii
noºtri� ca un popor �tânãr�, apãrut în Europa... nu de mult, ci de prin 1859�

� Asta nu o fac numai ei, istoricii �noºtri�, ci ºi vecinii.
� A apãrut �Cronica Anonimã�, tradusã ºi în româneºte.
� Eu nu o am... nu am gãsit-o.

Jurnal sentimental

Cãlãtorie în Dacia, þara zeilor
Motto : Legendele sunt un izvor permanent de

cunoaºtere a vieþii ºi a credinþei
populare din timpuri strãvechi.

Jurnalul de cãlãtorie ºi cercetare a fost scris în anul 1998. Deci totul trebuie raportat
la realitatea socialã ºi materialã a României acelui an, la informaþiile deþinute pânã în acel
moment ºi la persoanele la care se face referire în acest jurnal. Cartea poate fi accesatã
prin internet la www.dacia.org

(Continuare din numãrul 54)

La Grãdiºtea de Munte
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� Îmi lãsaþi o adresã? Vã trimit eu un exemplar. În �Cronicã...� se spune clar cã, la venirea ungurilor în Transilvania,

aici trãia o populaþie valahã. Ungurii au scos acum pasajul acesta, originalul aflându-se la Viena. Acelaºi Anonimus,
referindu-se la vitejia ungurilor � cã erau foarte bãtãioºi în luptã, � scrie despre ei, în latineºte: �probabil ºi datoritã
faptului cã ungurii mâncau carne de om ºi beau sângele acestora, erau mai vârtoºi în lupte�. Ei bine, istoriografii
unguri nu prea vor sã vorbeascã de acest pasaj, cãci le e defavorabil.

� Se spune cã diferenþa dintre Dumnezeu ºi Istorici este cã primul nu poate schimba trecutul, pe când Ei,
Istoricii, o fac cu uºurinþã, fãrã prea mari scrupule, spun eu.

� Din pãcate, aºa este. Sub pana unora, cuvintele sunt schimbãtoare, ca vremea... Acum uitaþi-vã aici. Pe platoul
ãsta au fost oamenii lui Bivolaru ºi ai lui Claudian spune generalul. Ipocriþii ãºtia! Ar merita sã stea la puºcãrie pentru
ce-au fãcut.

� Ãºtia cine sunt?
� Sunt niºte secte, umblau dupã aur, dar ei ziceau cã umblã dupã spirite! Umblau cu prostii. Ei, ca ºi alþii ca ei,

distrug zona. Mii de oameni vin aici, ca la armatã. Dimineaþa fac înviorare, merg cu frontul la masã, spun rugãciuni
ºi�cautã.

� Se pare cã domnul preºedinte �M� iubeºte ºi el natura. ªi-a construit o vilã, chiar aici, pe drumul spre Sarmi-
Seget-Usa ºi a distrus totul de jur împrejur, aici, la Grãdiºtea Muncelului.

� Dar, de fapt, ce-o fi însemnând Grãdiºtea? întreabã Costel.
� Ordine, restructurare, asta ar însemna în sanscritã.
Mergem în continuare pe un drum îngust înspre Grãdiºtea de Munte. Râul, aici, parcã nu mai este nervos. La

întoarcere o sã trecem poate ºi prin Peºtera Bolovãnoasã... Existã ºi o poveste a unei sãbii de aur dacice, spune
Andrei.

� Cine a gãsit-o, mãi Andrei?
� Doamna Trufaº din Cucuis. Pe atunci era o tânãrã fatã de 18 ani, care sãpa cu Constantin Daicoviciu, bãtrânul,

la Orãºtioara de Jos, în jurul Castrului Roman. Sãpa pãmântul cu alþii, pe ºantierul arheologic. ªi, într-o searã, ea ºi
cu o fatã din Bucium au gãsit o sabie de aur de 70 centimetri lungime. Academicianul Constantin Daicoviciu a fost
straºnic de fericit pentru ce au gãsit fetele asta, le-a pupat, le-a cuprins, le-a sãrutat...

� ªi le-a luat-o...
� Da, le-a luat-o. Misterul acestei sabii este cã, deºi am cãutat-o febril în literatura de specialitate, nu am gãsit-o.

ªi am reconfirmat de câteva ori cu doamna Trufaº povestea cu sabia dacicã de aur...
� Doamna este încã în viaþã? întreabã Tudor.
� Da, este în viaþã ºi o puteþi vedea ºi voi dacã timpul ne va permite.
� Câþi ani are doamna?
� Vreo 70.
� Da?
� Da. Vreo 70...
Casetofonul continua sã mã necãjeascã ºi nu eram convins cã imprima. Vreau sã mã conving ºi-l întreb pe Tudor:
� Merge casetofonul meu sau nu merge? Se învârteºte?
� Nu. Nu merge.
� Merge acuma?
� Nu ºtiu cât merge de bine.
� Þine ºi tu volanul un pic, Tudore. Vreau sã verific.
� Mãi Miky, tu nu ºtii sã scrii ºi din memorie?
Tudor pare fericit acum. Þine cu mâna dreaptã de volan, în timp ce cu cealaltã gesticuleazã spre casetofonul meu

american.
În continuare, drumul ºerpuieºte, se rãsuceºte, se îngusteazã, se lasã chiar bãltucit de ploaie, dar nu se rupe.

Acum vedem o prãpastie pe dreapta, pe unde curge pârâul.
� Cum îi spune pârâului ãstuia, Tudore?
� Grãdiºtea.
Râul Grãdiºtei modificã toatã geografia localã. Râul ºi întreg peisajul prin care trecem îmi aminteºte de Peru.

Uitându-te la muntele maiestuos din faþã pe care sunt sãpate terasele dacilor, parcã vezi Machu Pichu. Imaginile îþi
iau respiraþia ºi nu te mai saturi sã priveºti. Aventura noastrã continuã prin rupturi de drum, gropi ºi bãltoace, dar
mergem, mergem înainte. Pentru un interval scurt de timp, trecem printr-o ceaþã deasã care mã obligã sã pun
luminile de drum ºi sã încetinesc constant pânã aproape de mersul melcului. Deodatã, în faþã ne apare un sat de
munte, cochet ºi mic, parcã ar fi o aºezare pitoreascã din filmele de animaþie pentru copii.
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� Cum se numeºte sãtucul ãsta?
� Grãdiºtea de Munte, vine rãspunsul.
� Da, ºi au bisericuþã, au o ºcoalã de 4-8 clase...iar asta este valea Nineºului... Hai sã ne oprim puþin ºi sã intrãm

în vorbã cu oamenii.
Sociabil ºi deschis, Andrei încearcã sã-ºi facã ºi aici prieteni aºa cum, de altfel, face peste tot pe unde mergem.

Acum se apropie de un om aflat pe marginea drumului.
� Bunã ziua. Cum te numeºti, omule?
� Bunã ziua. Mã cheamã Adi.
� Adi ºi mai cum?
� Adi Stoicoiu.
Andrei se recomandã ºi el, politicos, apoi continuã sã vorbeascã cu omul pe care tocmai îl întâlnise. Conversaþia

lor e degajatã ºi, pentru cine nu-i ºtie ºi-i vede, impresia este cã aceºti doi oameni se cunosc de mult ºi cã sunt
prieteni de-o viaþã.

� Ce face omul ãsta aici? îl întreb peste câteva minute pe Andrei.
� Ãsta este...este cel mai mare diplomat al�vacilor.
� Ha, ha, ha!...
� ªi unde trãieºte?
� Trãieºte aici, sus, la munte. Da, trãieºte singur, la o depãrtare de cinci kilometri de cea mai apropiatã casã�Singur!

Dar ºtii cine cunoaºte cel mai bine locurile acestea? El, Adrian Stoicoiu. În Munþii Surya-nului el este stãpân.
� Impresionant! Trebuie sã ai o

constituþie fizicã ºi sufleteascã
deosebit de puternice pentru ca sã
reziºti, singur, aici, izolat de oameni.

� Da, da, mã aprobã Andrei.
Îl vãd pe omul nostru de la munte

privindu-ne cu interes firesc: nu de
multe ori i-a fost dat sã întâlneascã
un grup de citadini ºi, mai ales, nu de
multe ori cineva s-a oprit sã vorbeascã
cu el. Îl mai vãd cum ne face semn
de rãmas bun, prieteneºte, cu mâna.

� Sã mergem acum. Sunt curios
sã ºtiu ce peºteri sunt pe-aici.

� Pãi�sunt multe. Ia sã vedem.
Peºterile din Vârtoape, Peºtera Tepter,
Peºtera Bodi...

� S-a gãsit multã ceramicã dacicã
înãuntrul lor.

Astãzi este iulie 10, 1998. E
dimineaþã iar aerul tare de munte ne
rãcoreºte ºi ne învioreazã. Unii din
grupul nostru au obosit deja ºi au
renunþat sã mai meargã cu noi, au
renunþat sã se mai caþere pe poteci
de munte, sã se agaþe cu mâinile de
ierburi, sã-ºi înfigã unghiile în pãmânt,
printre pietroaie, ca sã poatã vedea
un zid dacic neexplorat, neatins încã
de leneºii noºtri arheologi de origine
românã.

Unii au renunþat ieri, alþii azi-
dimineaþã. Dan a plecat primul, a fost
chemat de urgenþã cu treburi deMisterele Sarmisegetusei
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avocaturã. Pentru Tudor, motivele sunt diferite, mai puþin musculare ºi mai mult digestive Andrei, o vulpe bãtrânã,
i-a zis cu o voce blândã ºi compãtimitoare: �Ia-l ºi pe Costel cu tine, la Deva, tot suferã el cu inima�. Cum Tudor
s-a grãbit sã spunã �Da� iar Costel nu a vociferat, s-a trezit cã�trebuie sã-l aducã pe Costel înapoi ºi cã nu mai
poate merge la Chiºinãu. Ideea a fost foarte bunã.

Mergem în continuare spre Sarmisegetusa, mergem la Grãdiºtea de Munte ºi, de acolo, la Feþele Albe. Dacã am
putea gãsi doi cai pe la vreun muntean din zonã, ne-am putea simplifica drumul spre Sarmisegetusa.

Dar lucrurile nu sunt aºa cum speram. Oamenii de aici nu aratã o dorinþã arzândã pentru bani; valorile pe care
conteazã ei sunt puþin diferite. Ei iubesc natura, cu care se confundã de multe ori, preþuiesc o masã bunã în
compania unor buni prieteni ºi, de ce sã nu recunoaºtem, le place ºi un pahar bun de tãrie. Aºa cã planul nostru s-a
dat peste cap. Cel puþin pentru moment.

� Pe aici, pe undeva, trebuie sã fi fost o cãrbunãrie. Dacii au fost unii dintre cei mai sofisticaþi metalurgi ai
antichitãþii.

� Da, este una prin apropiere, îmi confirmã Andrei bãnuiala. Existã aici un deal numit Cãrbunãria, pe care
arheologii au gãsit foarte multe cioburi dacice. Dar cercetãri serioase nu s-au fãcut.

� Unde este dealul, lângã ce sat?
� Lângã Costeºti, de unde veneau ieri, pe jos, generalul Vasile Dragomir cu domnul profesor Rudan. Ei au fost ieri

ºi au vãzut Cãrbunãria ºi numai ei îþi pot da mai multe informaþii.
� La ce lucreazã ei aici ?
� La un proiect al Institutului de Geo-Dinamicã, care se ocupã de cutremurele de pãmânt din România. În

realitate, ei acþioneazã din patriotism, fiindcã aceste investigaþii despre civilizaþia dacicã sunt principala lor preocupare,
pe lângã proiectele de geo-dinamicã. Vor sã-ºi facã ºi un laborator care sã cerceteze posibilele miºcãri tectonice ale
zonei. De fapt, ei studiazã civilizaþia dacicã. Activitatea domnului academician Zugrãvescu, directorul acestui institut,
este lãudabilã ºi meritã toatã aprecierea.

� Bravi oameni! De-ar fi mulþi, mult mai mulþi ca ei! Acum uitã-te, la capãtul de sus, dinspre sud al Orãºtioarei de

Pe culmile Vârtoapelor



6

nr. 55, august�septembrie 2008DACIAmagazin
Jos, este o terasã extraordinarã de pe care am cules foarte multã ceramicã ºi care nu a fost cercetatã arheologic
niciodatã, îmi spune Andrei.

� Vorbeºti de asta care a fost la dreapta?
� Asta, da.
� Dupã ipotezele noastre, aici ar fi fost o aºezare dacicã foarte importantã, fiindcã aici, dupã algoritmul nostru, se

unesc linii foarte interesante. Locul meritã o atenþie deosebitã.
� Andrei, tu spui cã ai oamenii tãi aici care, când soseºti, te anunþã imediat ce au descoperit iar tu decizi dacã te

intereseazã sau nu. Mã întreb de ce oare arheologii noºtri nu fac la fel, de ce nu au ºi ei contacte cu localnicii, aºa
cum ai tu? De ce trebuie sã vii tu, de la Chiºinãu, fãrã sã fii plãtit de nimeni, ºi sã faci ce faci? Tu te preocupi de
aducerea în prezent a unor descoperiri despre daci, care fac sã explodeze multe dintre cunoºtinþele noastre despre
daci. Prin publicaþiile tale, dacii redevin nici mai mult nici mai puþin decât centrul civilizaþiei antice a Europei.

� Miky, nu mã lãuda prea mult. Nu-i uita pe general, pe profesor, pe tine, care vii din New York ºi ne uimeºti cu
relatãrile tale despre o nouã istorie a noastrã, istorie pe care doar o intuiam, dar nu o ºtiam.

� E bine ºi e necesar sã lucrãm cât mai mulþi ºi sã trezim interesul naþional asupra istoriei adevãrate a neamului
nostru.

� Acum intrãm în Bucium, nu-i aºa?
� Da, Bucium este primul sat care aparþine comunei Orãºtioara de Sus. Pe teritoriul acestei comune se aflã

principalele cetãþi dacice. Este o comunã de 30 kilometri lungime ºi care cuprinde satele Bucium, Orãºtioara de Sus,
Plopeºti, Costeºti, Costeºti-Deal ºi Grãdiºtea de Munte.

� ªtii, Andrei, cu metalurgia la daci... vreau sã-þi spun cã tu m-ai convins. Am ºi scris despre priceperea dacilor
în prelucrarea fierului în �Cuiul dacic sau Cuiul lui Pepelea�. Îþi aminteºti?

� Da, îmi aduc aminte, mi-ai trimis ºi mie ziarul, la Chiºinãu. A fost frumos gestul tãu ºi am apreciat ce ai scris.
� Am o altã întrebare la care nu am gãsit încã rãspuns: cu ce au tãiat dacii piatra?
� Stai sã-þi zic întâi despre profesorul Glodariu, arheologul principal al României în problemele civilizaþiei dacice.

El spune cã a gãsit o tonã de plumb pe acest teritoriu sacru al dacilor.
� ªi pe unde este depozitatã aceastã cantitate uriaºã de plumb?
� O are în depozite colosale, la Cluj, la care nu are nimeni acces.
� De ce trebuie sã fie un aºa de mare secret?
� Da, e trist pentru cã, în loc sã ne mândrim cu el, îl þinem ascuns.
� Nu are nimeni acces. ªi nici ãºtia de aici, de la Deva, de la muzeu, nu ºtiu prea multe.
� Ãºtia nu ºtiau nici despre cuiele dacice care nu ruginesc. Arheologii de la Deva � deºi Deva este muzeul

principal al civilizaþiei dacice din
România � ºtiu mai puþin decât
ºtii tu, Miky, la New York.

� Asta nu e bine. Dar acum,
Andrei, aº vrea sã ºtiu ce-a spus
Glodaru despre fierul acesta
care nu rugineºte, pe care tu l-
ai cercetat.

� La început a spus cã e dat
cu o vopsea, care-l proteja de
ruginã, a ºi scris despre asta.

� Dar ce-a mai zis dupã ce
i-ai dovedit din ce e fãcut ºi ai
adus toatã documentaþia
ºtiinþificã?

� N-a mai zis nimic�
� N-a fãcut niciun

comentariu?
� Nimic, am fost la el, i-am

ºi scris o dare de seamã pe care
am ºi publicat-o în cartea
�Fierul-Piatra, Dacii-
Timpul�. Domnii au fost foartePeºtera Bodi
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interesaþi când le-am arãtat studiile spectrofotometrice, graficele�le-am arãtat tot. M-au dus la un profesor, Radovici,
la Bucureºti. El era (poate cã mai este) director adjunct la ICECHIM, fostul institut al Elenei Ceauºescu. Acesta se
ocupa cu protejarea þevilor contra ruginei. Am fost la el ºi am discutat mult pe aceastã temã. �Domnule, asta
explodeazã foarte tare...�, a zis el. Am continuat sã merg pe urmã pe la unul, pe la altul. Ne susþinea, e drept, ºi
preºedinþia de atunci. Pe urmã am primit 20 de milioane de lei de la Ministerul Cercetãrii. Aceºti bani trebuia sã-i
împãrþim cu el. Noi sã-i dãm probe pe care el sã le studieze. El a luat 20 de milioane de lei ºi nouã ne-a dat� nimic.
În 1995 ãºtia erau bani, nu glumã!

� Deci a luat banii ºi�adio?!
� A luat banii institutului ICECHIM-ului iar nouã, care am muncit, nu ni s-a dat nimic.
� ªi nu s-au uitat sã vadã ºi sã înþeleagã de ce nu ruginesc cuiele acelea dacice dupã mai mult de 2.000 de ani?
� Nu, n-au fãcut nimic.
� Dar ce au fãcut cu cele 20 de milioane de lei? Cum au justificat dispariþia acelor bani?
� Cicã i-au folosit pentru �Metodologie de cercetare�.�
� Cu alte cuvinte, au stat pe scaune, bându-ºi liniºtiþi cafeaua de dimineaþã, discutând politica zilei ºi încasându-

ºi salariile la timp.
� Bine, domnilor, zic, dar pe ce probe ai fãcut cercetarea? Cã de la mine nu aþi primit nimic ºi nici nu mi-aþi cerut!

De ce nu aveþi nicio probã? Eu am zeci de astfel de cuie dacice. De ce nu le-aþi cercetat? Ce aþi cercetat dumneavoastrã?
� Tot ce aud ºi vãd în legãturã cu nepãsarea autoritãþilor de ieri ºi de azi de a cerceta istoria veche mã mâhneºte

profund. ªi mã îndârjeºte. Trebuie fãcut ceva. ªi vom face. Ce vale este asta, Andrei?
� E valea Nineºului.
O luãm spre Sarmisegetuza. Iar acum tocmai am intrat în Grãdiºtea de Munte. La stânga estea valea Anineºului

care duce la vârful lui Hulpe. Acolo se gãseºte una din cetãþile dacice cele mai importante. Acolo, pe vârful Ceata,
aºezarea a fost fãcutã pe 50 � 60 de terase, la o înãlþime de 1.200-1.300 de metri, dar nu a fost cercetatã arheologic
niciodatã. Acolo sunt imense bogãþii arheologice, dupã cum spunea Daicoviciu bãtrânu�.

� Când spui �Daicoviciu bãtrânu� ,vrei sã spui Constantin Daicoviciu?
� Da, academicianul.
� Asta este cea mai mare aºezare dacicã, aici, la Ceata. Pe aceastã vale a Nineºului te duci spre ea. Sunt cam 7-

8 kilometri. Accesul e foarte greu. Fãrã o maºinã bunã, foarte bunã, de teren, nu poþi ajunge acolo. Acum avem pe
dreapta Apa Grãdiºtei. Vezi acum terasele astea, aici, sus? Când te uiþi la aceste terase, vezi cum trãia dacul, unde-
ºi aºeza casa.

Adi Stoicoi, cãlãuza noastrã, are ºi el o ipotezã foarte interesantã:
� Domnilor, ãºtia îºi aveau casele aºezate pe munte, dupã epoleþi, dupã gradul pe care-l aveau. Jos trãia sergentul,

pe urmã plutonierul, pe urmã locotenentul, iar sus de tot trãia generalul.
� Adicã era o ierarhie...
� Da, era o ierarhie ºi în aºezarea teraselor: cu cât erai mai sus pus, cu atât îþi era ºi casa aºezatã pe o terasã mai

înaltã, mai spre vârful dealului.
� Adi, ce ne spui acum este o opinie susþinutã de unele observaþii ori este numai aºa, o pãrere spontanã?
� Nu, nu, nu e doar o pãrere. Cantitatea de ceramicã de calitate creºte pe mãsurã ce ne apropiem de vârf.
� Da, poate fi un punct de vedere solid.
� E pãrerea lui, spune Andrei, dar posibil sã fie adevãratã. Dacii erau ºi ei împãrþiþi în caste. Vrem noi sau nu

vrem, dar în mod sigur nu aveau robi... aveau casta luptãtorilor, casta nobililor � tarabostes � ºi pe cea a oamenilor
obiºnuiþi, a plugarilor.

Din nou ne aventurãm prin locuri rupte de apã, prin noroaie ºi gropi. Noroc cu maºina asta ruseascã a lui Andrei.
� Cum îi spune maºinii?
� Vrei sã spui ce marcã este?
� Da.
� Este o Niva...
� Uuu, ce se aude pe sub ea?
� Drumul, drumul dificil de munte...
Am ieºit cu bine din gropile astea de noroi. Nu ºtiu cui sã-i mulþumesc: lui Andrei � care s-a gândit sã cumpere

maºina asta puternicã � ori ruºilor care au conceput-o aºa de solidã? În faþa noastrã se vede casa lui Adi, cocoþatã pe
un colþ de munte, acoperitã de vegetaþia care abundã peste tot. Suntem întâmpinaþi de o cãþea foarte suspicioasã,
care nu prea cunoaºte termenul �prietenie�, aºa cã prefer sã stau în maºinã pânã când stãpânul ei o domoleºte.
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Arheologul doctor Florea Costea se ocupã cu pasiune ºi rãbdare, de mai bine de 25 de ani, de civilizaþia
dacilor din sud-estul Transilvaniei, în cadrul Muzeului Judeþean de Istorie din Braºov. Comunicãrile
asupra cercetãrilor de teren având circulaþie redusã, lucrurile sunt foarte puþin cunoscute. Tot ceea ce

doresc sã aduc în atenþia celor preocupaþi de istoria veche a acestor meleaguri îi datorez în mare mãsurã domnului
Florea Costea.

Inima vechii Dacii este în sud-estul Transilvaniei. Din zona de curburã a Carpaþilor îºi au originea douã artere
importante pentru oamenii ºi pentru pãmântul acesta: Oltul ºi Mureºul. Amândouã au fost mereu iubite ºi cântate de
locuitorii þinuturilor pe care le udã ºi le hrãnesc dintodeauna.

Acum douã milenii, Dacia era acoperitã de pãduri de nepãtruns, care au fost o bunã bucatã de vreme pavãzã
împotriva cotropitorilor. Pe atunci albiile râurilor erau drumurile fãrã pulbere care îi uneau pe daci, pe lângã potecile
cunoscute doar de ei.

Oltul, Alutus cum îl denumeau dacii, era una din arterele de comunicaþie importante cu circulaþie intensã. Izvorând
din Haºmaºul Mare, se îndreaptã spre vest, ca mai apoi sã-ºi schimbe direcþia cu 90 de grade ºi sã se îndrepte spre
sud. Cu siguranþã, defileul carpatic al Oltului a fost apãrat, în timp, de mai multe fortificaþii puternice, care încã nu
se cunosc. Toate fortificaþiile au funcþionat cu succes pe teritoriul intracarpatic fãcând faþã celþilor care nu s-au
putut aºeza aici iar puþinii sciþi rãmaºi au fost asimilaþi uºor, dupã cum relevã cercetãrile arheologice din zonã.

Grupãrile zonale ºi fortificaþiile sud-est transilvãnene cu rol strategic ºi militar au fost în principal anterioare
întemeierii statului dac. Existenþa unor formaþiuni prestatale este de necontestat. Strabo spune cã neamul dac era
istovit de rãzboaie dese atât împotriva agresorilor strãini cât ºi a altor formaþiuni din acelaºi neam. Dacii se luptau cu
îndârjire pentru apãrarea bogãþiilor subsolului la care râvneau mulþi.

Zona defileului Oltului, cuprinsã între Augustin ºi Mateias, a fost intens locuitã încã din prima epocã a fierului,
aici existând în vechime mine din care s-a extras fierul pânã la epuizare. Dupã cum se ºtie, dacii aveau cunoºtinþe
avansate de metalurgie, fierul fiind deopotrivã necesar în timp de pace, ca ºi în vreme de rãzboi. De aceea dorinþa de
însuºire a acestor teritorii nu era lipsitã de importantã.

Pe la anul 200 î.Hr., Þara Bârsei fãcea parte din formaþiunea prestatalã condusã de Rubobostes iar, mai târziu, în
zonã este menþionat regele Oroles.

Era firesc ca fiecare din triburile din zonã sã organizeze ºi sã intreþinã o structurã administrativã ºi militarã
reprezentatã prin grupãri de fortificaþii.
Dupã Burebista, rostul ºi rolul lor se va
schimba esenþial, toate vor fi
subordonate intereselor statului.

Ansamblul cetãþilor de la Racoºul de
Jos este eºalonat pe 5 kilometri lungime
din cei 17 kilometri câþi are Oltul între
Augustin ºi Mateiaº. Au fost descoperite
3 situri arheologice pe malul stâng al
Oltului ºi unul pe malul drept. În defileu,
trezesc interesul douã dealuri cu forme
asemãnãtoare ce strãjuiesc Oltul de o
parte ºi de alta. Cele douã dealuri se
numesc tipii unul e denumit Tipia
Racoºului ºi celãlalt Tipia Ormeniºiului,
denumirile nefiind întâmplãtoare
deoarece �tipia� înseamnã acoperãmânt
de cap (cãciulã).

Ele sunt accesibile doar dintr-o

Edificii dacice de cult
în defileul Oltului, la Racoº

Domniþa RAÞIU
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singurã direcþie, având o laturã inabordabilã prezentând chiar ºi surplombe, aidoma rãsfrângerii unei cãciuli dacice,
celelalte pãrþi având pante abrupte. Aºezarea ºi caracteristicile lor au fãcut ca ambele tipii sã fie alese ca amplasamente
pentru cetãþi cu caracter militar. În diferite epoci, dealurile au suferit intervenþia omului care a construit terase ºi le-
au netezit vârful pentru realizarea construcþiilor. Aportul omului la realizarea sistemului defensiv a fost însã minim.

Caracteristicile, rolul sacru ºi militar al construcþiilor de pe Tipsia Ormeniºului ne fac sã ne întrebãm dacã aceastã
zonã nu este cumva un Kogaion. Nu lipsesc nici pârâul Tipsiei sau al Racilor care curge la poalele dealului, dupã cum
nu lipseºte nici peºtera.

Cercetãri arheologice intense s-au fãcut pe tipsia Ormeniºului, în timp ce pe Dealul Vãrãriei ºi la Piatra Detunatã
cercetãrile sunt la început iar pe Tipsia Racoºului s-au fãcut doar câteva sondaje în urmã cu douã decenii.

Locul numit Piatra Detunatã se aflã la 900 de metri distanþã de Tipsia Ormeniºului ºi a fost intens locuit încã din
epoca bronzului. O aºezare fortificatã a fost realizatã în a doua epocã a fierului, fiind întãritã de daci pe la anul 200
î.Hr.

Terasele ºi fortificaþiile se întind aici pe 2�3 hectare ºi evidenþiazã eforturile fãcute pentru apãrare în ultimele 2�
3 secole ale Daciei libere. În aceastã aºezare s-au gãsit, pe lângã construcþiile de apãrare, ºi 20 de trasee. Terasele
sunt antropogene, cu val dublu, ºanþ, zid de piatrã ºi pãmânt. S-au gãsit urmele unui turn precum ºi ale unui atelier
de fãurãrie ºi, probabil, de orfevrãrie. Fortificaþiile prezintã urme ale unui incendiu puternic care a avut loc în prima
jumãtate a secolului I î.Hr., incendiere din timpul lui Burebista.

Singurul motiv al incendierii poate fi existenþa unei formaþiuni puternice care a îndrãznit sã nu-i recunoascã
autoritatea ºi care nu era interesatã de unire. Dupã unire însã, fortificaþiile au fost întãrite reluându-ºi rolul lor militar
ºi politic în strategia de apãrare a þãrii.

Fortificaþia dacicã de aici era unul din obstacolele menite a opri înaintarea atacatorilor cãtre reºedinþa de pe Tipsia
Ormeniºului.

La punctul numit Dealul Vãrãriei s-a gãsit o fortificaþie foarte puternicã din perioada hallstattianã, cu val dublu
ºi ºanþ, ambele lungi de peste 525 de metri ºi late fiecare de 8-9 metri. Valurile au fost construite din rocã localã.
Construcþiile defensive ridicate aici pe numeroase terase antropogene mai erau încã vizibile între cele douã rãzboaie
mondiale. Era un posibil loc de refugiu al dacilor din partea inferioarã a defileului.

Tipia Racoºului este un deal calcaros cu înãlþimea de 575 de metri, situat la 1,30 kilometri N-E de localitatea
Racoº. Partea superioarã are spre sud o laturã aproape verticalã ºi nu a necesitat construcþii defensive. În partea
opusã a fost ridicat un zid mai lung, de 80 de metri, închis în partea de nord cu un zid perpendicular de numai 5
metri. Grosimea acestor ziduri este de 1,80�2,00 metri, fiind realizat din blocuri de calcar, unele cu laturi de peste un
metru, fasonate la exterior. Lãþimea incintei este de 22 de metri. Se pare cã cetatea a fost construitã în anii premergãtori
rãzboaielor daco-romane, dar cu siguranþã a fost un loc de supraveghere a cursului Oltului, precum ºi a depresiunii
Homoroadelor, depresiunii Braºovului pânã spre depresiunea Baraolt. (Supraveghere ºi semnalare a evenimentelor
celorlalte cetãþi).

Tipia Ormeniºului are înãlþime de 759,5 metri ºi este situatã în stânga Oltului, la jumãtatea defileului Augustin-
Mateiaº.

Pe tot dealul s-au gãsit urme de locuire sporadicã încã din epoca bronzului. S-a observat o locuire intensã în
prima epocã a fierului, când s-a trecut la prima amenajare a unei pãrþi din platou ºi a unor terase. Tipsia Ormeniºului
a mai suferit transformãri constructive cu douã secole înaintea cuceririi romane.

Singurul acces spre vârf este asigurat de un drum în pantã cu o lãþime de 2,5�3 metri pe care se desfãºurau
procesiunile, dar se putea merge ºi cu carul. La intrarea în cetate se mai vãd încã urmele unei porþi puternice de
piatrã, drumul urmând apoi pe o porþiune curbã dealului ºi sfârºind la 40 de metri de sanctuare.

Pe drumul ce urcã spre sanctuar, în dreapta, pe terasa a VI-a, s-au gãsit urmele unui turn-locuinþã cu laturile de
5x6 metri ºi urmele unei construcþii-cazarmã, realizate din piatrã de calcar fasonatã la exterior.

Cetatea de pe Tipia Ormeniºului este deosebitã net de celelalte din arcul Carpaþilor, având un rol ºi o înfãþiºare
aparte, fiind chiar singularã în aceastã parte a Daciei. Aici se desfãºoarã pe numeroase terase construcþii cu caracter
militar ºi sacru. În incintã se delimiteazã riguros un sector militar ºi un sector sacru. Nu sunt urme de locuire a
civililor.

Cazarma era amplasatã în partea de S-E. Erau barãci construite din lemn cu paviment din piatrã ºi care puteau
adãposti o garnizoanã permanentã de 250�300 de soldaþi. Pe paviment s-au gãsit numeroase vârfuri de sãgeþi ºi o
fibulã din bronz. În încãperea micã a cazãrmii, aproximativ în centru, s-au gãsit urmele unei vetre lucrate deosebit de
îngrijit, ca ºi celelalte din cetate. Are un plan circular ºi este înaltã de aproape un metru. Se vãd bine straturile de lut
amestecat cu pietre. Diametrul vetrei este de 1,50.

Sectorul sacru era însã cel mai bine reprezentat pe Tipie. Pânã acum s-au descoperit aici urmele mai multor
construcþii cu caracter sacru; este posibil ca ele sã fi fost construite în perioade diferite, dar sigur au coexistat,
dovadã fiind reconstruirea sanctuarului cu aliniamente, dupã distrugerea fãcutã de romani în rãzboiul din 101-102.
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Pe vârful aplatizat al dealului, incinta sacrã are dimensiunile de 100x30 de metri.
Construcþiile sunt:
� un sanctuar cu aliniamente, amplasat în colþul de N-NV al incintei, lipit de zidul dinspre terasele sudice ºi de cel

de nord al platoului. Aici s-au gãsit plinte din tuf vulcanic de formã tronconicã cu bazele de 75�80 de centimetri ºi
bazele mici de 50 de centimetri, înãlþimea lor nedepãºind 50 de centimetri. Existã exemplare ºlefuite perfect, dar ºi
unele cu faþetãri ce lasã impresia cã nu sunt încã terminate. Distanþa dintre plinte mãsoarã 3,50�3,75 metri interax.
Sanctuarul nu putea avea mai mult de 10 plinte în lungime ºi 4 plinte în lãþime. Nu s-au descoperit fuse de coloanã
ºi nici pe plinte nu sunt urme de arsurã de lemn. Se pare cã nu s-a continuat ridicarea construcþiei pe verticalã.

 În pavaj sunt multe fragmente de vase dacice din ceramicã, modelate cu mâna sau la roatã, unele se pot
reconstitui, fiind aproape întregi; e posibil cã a avut loc o spargere ritualã cu ocazia amenajãrii suprafeþei pe care
urma sã se ridice sanctuarul.

 � o clãdire cu pavaj din lespezi ºlefuite care se pare cã a fost locuinþa preotului sanctuarului cu aliniamente. S-au
gãsit foarte multe cioburi de vase din ceramicã executatã manual ºi la roatã. Este posibil ca în aceastã salã sã se fi
desfãºurat ospeþe dupã terminarea ceremoniilor.

 Lângã aceastã construcþie s-au gãsit urmele a douã vetre de foc, una dintr-o fazã mai nouã, cu un plan pãtrat,
înãlþatã de la podea ºi marcatã pe margine cu pietre mai mari. Pe suprafaþa acesteia s-au gãsit ºi douã scoabe zãvor.
Existenþa sobelor pentru încãlzit duce la concluzia cã aceste construcþii funcþionau permanent.

 � un sanctuar dintr-o fazã mai veche, anterior sanctuarului cu aliniament, cu diametrul exterior de peste 16
metri, identic arhitectural cu cel din afara cetãþii.

 Cel mai interesant sanctuar este cel situat pe o terasã exterioarã incintei ºi este compus din trei construcþii
concentrice, astfel:

 � o construcþie exterioarã, abia perceptibilã, cu diametrul exterior de 19,30 de metri constând dintr-un ºir de
pietre de calcar ºi ofiolit. Urmele de arsurã ºi cãrbune indicã faptul cã susþinea o structurã din lemn. Distanþa dintre
aceastã construcþie ºi cea intermediarã este de aproximativ un metru.

 � construcþia intermediarã este un cerc perfect, realizat din blocuri din tuf vulcanic, alb, cu lãþimea de 20 de
centimetri, fasonate în arc de cerc. Lungimea lor oscileazã între 0,45 ºi 0,90 metri iar înãlþimea între 0,13 ºi 0,16
centimetri. Blocurile sunt aºezate cap la cap fãrã un sistem de îmbinare între ele. Diametrul acestei construcþii este
de 15,50 metri.

 � construcþia interioarã este amplasatã descentrat în interiorul celei intermediare. Are douã încãperi dintre care
una rectangularã, cu laturile de 7, 00 x 6, 50 metri ºi alta absidalã cu arcul absidei la 2,30 metri de peretele despãrþitor.
Talpa construcþiei este din lespezi de calcar de dimensiuni mai mari, cioplite îngrijit. S-au gãsit resturile a trei stâlpi
de lemn din colþurile încãperii rectangulare iar în peretele despãrþitor s-au gãsit resturile a trei stâlpi de lemn. Peretele
era realizat dintr-un schelet de lemn de brad lipit cu lut fãtuit. Pereþii exteriori aveau aceeaºi structurã, dar erau mai
groºi. Podina era din lut fãtuit. Între cele douã încãperi s-a gãsit un fragment de bârnã-prag. În încãperea rectangularã
s-au gãsit urmele unei bârne din lemn, carbonizatã, în care erau bãtute piroane în formã de cap de lebãdã. S-a gãsit
o cantitate apreciabilã de lipiturã arsã ºi cãrbune, ceea ce sugereazã cã cele trei construcþii aveau un acoperiº comun
din lemn. Construcþiile sunt în trepte descendente, cea interioarã fiind amplasatã mai sus decât celelalte. În încãperea
rectangularã s-a gãsit un bogat material arheologic constând în ceramicã ºi piese metalice. Ceramica din acest
sanctuar este diferitã de cea gãsitã în restul sitului. Erau oale mai mari, cu guler, sau vase fãrã fund, balamale ºi un
zãvor metalic. Prezenþa piroanelor cu cap de lebãdã înfipte în bârnã, ca ºi vasele mari de ceramicã indicã faptul cã
aici se depuneau ofrande pentru o divinitate care putea aduce fertilitate. În încãperea abisalã nu s-a gãsit inventar,
ceea ce înseamnã cã aici era locul sacru atribuit divinitãþii.

 (Ca o curiozitate, se pare cã divinitatea imploratã în acest sanctuar acþioneazã încã pentru ca solul de pe platou
ºi de pe terase sã fie deosebit de negru ºi mãnos pentru ca plantele sãlbatice sã creascã mai viguros ºi mai înalte decât
în alte locuri. Un examen pedologic asupra unui pumn de pãmânt de pe Tipia Ormeniºului a arãtat cã solul are
caracteristicile pedologice ale celui din Bãrãgan, pedologul spunând cã solul nu poate fi din vârf de deal necultivat).

 Prin numãrul mare de sanctuare descoperite pânã acum, Cetatea de pe Tipia Ormeniºului se remarcã drept un
loc important pentru statul teocratic dac, cetatea având în principal un caracter sacru ºi, secundar, caracter militar.

 La ceremoniile care se desfãºurau în aceastã cetate participa un numãr mare de oameni, ceremoniile fiind
importante pentru populaþia aflatã pe o razã destul de mare, cetãþi cu caracter sacru, descoperite pânã în prezent,
fiind puþine în sud-estul Transilvaniei. Rãmâne de studiat ce divinitãþi erau celebrate ºi invocate în aceste sanctuare,
pentru cã religia era o dimensiune importantã a civilizaþiei dacilor.

Trãinicia ºi excepþionala situare strategicã a fortificaþiilor din sud-estul Transilvaniei s-au bucurat de atenþia
regilor daci, nu mai puþin ca acelea din Munþii Orãºtiei. Ele erau destinate a fi un punct de regrupare ºi reluare a
confruntãrilor cu romanii. De aceea, ºtiind de existenþa lor, romanii le-au distrus cu sãlbãticie ca sã nu mai poatã fi
refãcute.
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Într-o recentã suitã de lamentabile apariþii în emisiunea �ISTORIA CARE DOARE�, la Televiziunea Universitãþii
Spiru Haret: �ROMÂNIA DE MÂINE�, dl. �profesor dr.� sau...�colonel dr.� Mircea Dogaru (ezitãm asupra �calitãþii�
deoarece apare cu ambele calificãri în emisiune; pe de altã parte, în ciuda încercãrilor, n-am reuºit sã identificãm pe
INTERNET vreun �CV profesional� al lui Mircea Dogaru) aduce critici fãrã sens la adresa actualilor susþinãtori ai
dacologiei ºi a organizatorului (�din Statele Unite ale Americii�) celor NOUÃ Congrese de Dacologie care au avut
loc pânã în prezent la Bucureºti. Dl. Mircea Dogaru se lanseazã, cu eroism de Don Quijotte, împotriva unor majore
surse istorice, dar pe care � în pofida titlului universitar afiºat � dânsul le crede simple mori-de-vânt...

În fond, dincolo de susþinãtorii actuali ai dacologiei, cu cine se rãzboieºte zgomotos dl. Mircea Dogaru? Cu o
pleiadã de importanþi istorici români care s-au strãduit sã scoatã la luminã componenta dacicã (ºi prin aceasta
�central-europeanã�!) a rãdãcinii istorice a Românilor! Strãdania este absolut lãudabilã mai ales dupã �miºelia
roesllerianã� ºi dupã presiunile culturnicilor pro-sovietici care urmãreau, vizibil, falsificarea surselor reale ale Istoriei
Românilor. Este evident cã dl. prof. dr.  Mircea Dogaru ignorã personalitãþi de marcã ale culturii române de la
Haºdeu, Eminescu ºi Nicolae Densuºianu la Vasile Pârvan or Constantin Daicoviciu � inclusiv urmaºii acestora
� ºi eforturile autohtone (paradoxal: inclusiv chiar ale sale, cum se va vedea!) de a înþelege etajarea istoricã. Este
vorba de explicaþia care a schiþat cu temei cum anume dintr-o etnie tracicã (derivatã istoric direct, �balcanic�, din
ceea ce cercetarea internaþionalã actualã considerã a fi fost leagãnul Indo-Europenilor, posibil: Pelasgii Danubieni!?)
s-au dezvoltat ºi diferenþiat ÎN TIMP, din Nordul Alpilor ºi pânã peste Munþii Urali, ºi mai ales pe cursul Dunãrii,
�neamuri getice de sorginte tracicã�. În centrul ºi estul Europei hallstattine acestea au format iniþiale �ginþi� diferenþiate
în timp, prin: zonele geografice de habitat, prin limba mai mult sau mai puþin evoluatã (fie spontan, fie în contact cu
autohtonii sau cu intruziuni de imigraþie), prin obiceiuri ºi cutume noi ºi � în timpurile �istorice� (sau consemnate ca
atare) � prin entitãþi politice diferite. Cã le spunem acestor entitãþi, de la caz la caz: � regate�, �þinuturi�, �þãri� sau
�triburi� este, la urma urmei, o chestiune de opticã personalã.

Mai important este însã cum denumesc aceste entitãþi SURSELE ISTORICE CONSACRATE, respectiv autori
recunoscuþi de bunã istoriografie, cum sunt Herodot, Strabon ºi Dio Cassius; ne referim la aceºtia extrãgând
citatele elocvente pentru topica acestui material: etajul istoric daco-getic (corespunzãtor perioadei Dromichaites �
Burebista) ºi etajul dacic (corespunzãtor prezenþei Imperiului Roman cu graniþa la Dunãre, pânã la gurile de vãrsare
ale acesteia).

Am înþeles cã dl. dr. Mircea Dogaru este absolvent al cursurilor universitare din perioada în care studiul limbii
greceºti vechi nu mai era obligatoriu; ºi cã are vizibile dificultãþi în acest sens (dacã nu ne înºelãm, d-sa nu a
recunoscut, �i-a scãpat� genitivul plural al apartenenþei în denumirea �Muntelui Sfânt al... Geþilor�, aºa cum o
grafiazã Strabon: KOGAION-ON = �al Kogaionilor�). Pentru a nu-l pune din nou în dificultate cu reproducerea în
greaca veche a citatelor ultra-cunoscute din �ISTORIILE� lui Herodot, o sã alegem o traducere româneascã, pe
cât de corectã pe atât de suculentã, cea de la 1647, cu autor necunoscut: �ISTORIE CE VECHE (...) A MARELUI
ÎÎNVÃÞÃTORIU IRODOT...�, manuscris descoperit ºi publicat în 1900 de Nicolae Iorga.

(- I- ) În aceste fragmente se confirmã cuvintele lui Herodot, potrivit cãrora, în etajul istoric al secolului V
dCH:

 
� Etnia Tracilor este uriaºã, dar puternic divizatã (�sãnt osãbiþi�)
� GEÞII sunt �dintru Traci�
� În secolul VI BC se aflã situaþi geografic în nordul altor triburi trace, pe malul (sau malurile?) Dunãrii
� Se disting, faþã de alte seminþii trace, ca: �cei mai drepþi ºi mai viteji dintru toþi Thrachii�; dar nu numai

atât, ci ºi � semnificativ! � prin legile (pravilele) lor, fiind �niamuri� diferite.

( IV, 93) � ... ªi pãnã agiunge (�Darie Împãrat� = Împãratul persan Darius) ...la Dunãre, întãi supusã pre Ghetii,

O istorie care... doare?!
Dr. Napoleon SÃVESCU
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cei ce zic cã sãnt fãr� de moarte; pentru cã alalþi Trachi s-au dat toþi (s-au predat) fãrã de rãzboi supt ascultarea lui
Darie; iar aceºtia (�Getii�), stând împotrivã, cãzurã la robie fiind dintru toþi Trachii (cei) mai drepþi ºi mai viteji!�...

 
( V, 3) ...� ªi aceastã limbã (etnie) a Thrachilor iaste, afarã din (de) Indiani, mai mare decât toate limbile; care

dacã ar fi supt o ascultare (conducere) ar fi nebiruitã ºi-i foarte tare, dupã cum socotim ºi noi. Ce pentru aceia sãnt
slabi, pentru cã sãnt osãbiþi. Iar numerile (denumirile) lor sãnt multe, dupã niamurile lor, iar pravilele lor sãnt tot într-
un chip, afarã de Ghetes ...).�

 
( -II- ) Trei secole mai târziu, aºadar dupã o perioadã de timp care ar putea fi consideratã pe drept cuvânt un

nou �etaj istoric�, mãrturia lui Strabon (în �GEOGRAFIA�) ne ajutã substanþial în stabilirea raportului disjunctiv
Traci � Geþi � Daci. Insistãm întru asta, pentru cã aprigul prof.dr. Dogaru întreabã retoric, în emisiunea sa: �DE
CE A TREBUIT SÃ INVENTÃM UN �POPOR DAC�?! Ca sã nu... revendicãm Bassarabia, Valea Timocului, ca sã
nu revendicãm graniþa noastrã fireascã în Vest?!...(!?!?)�

ªi, pentru cã-i declarã pe DACI drept �un tribuleþ, acolo, în Banat� (dl. prof dr. face vizibil o confuzie grosolanã
între Daci, ca regat al lui Decebal, ºi tribul Singilor, trãitori pe actualul teritoriu al Banatului Sârbesc, care nici
mãcar nu mai fãceau parte, propriu-zis, din Regatul lui Decebal!), îi reamintim d-lui prof. dr., cu o transcriere
convenabilã pentru d-sa: în caractere latine, textul lui Strabon (GEOGRAPHIA, cartea VII):

3. 1.� În partea de sud a Germaniei, peste Elba, zona care cuprinde malul fluviului e acum ocupatã de Suevi.
Alãturi de ei se întinde þara Geþilor, la început îngustã (apoi) latura sa sudicã se extinde de-a lungul Istrului iar
latura cealaltã de-a lungul Pãdurii Hercynice, chiar incluzând o parte a acelor munþi; apoi devine mai largã
cãtre nord ºi se extinde departe pânã la Tirageþi...�:

3.1. ...to de notion meros tês Germanias to peran tou Albios to men suneches akmên hupo tôn Soêbôn katechetai:
eit� euthus hê tôn Getôn sunaptei gê, kat� archas men stenê, paratetamenê tôi Istrôi kata to notion meros, kata de
tounantion têi parôreiai tou Herkuniou drumou, meros ti tôn orôn kai autê katechousa, eita platunetai pros tas
arktous mechri Turegetôn;

 
3.2 Grecii îi considerã într-adevãr pe Geþi cã sunt Traci. Ei ocupau ambele maluri ale Dunãrii, la fel ca ºi

Moesienii...
[2] ...hoi toinun Hellênes tous Getas Thraikas hupelambanon: ôikoun d� eph� hekatera tou Istrou kai houtoi kai

hoi Musoi(...)
 
În foarte cunoscutul pasaj care urmeazã (7.3.5) ºi în care dã detalii despre Zamolxe, Kogaion ºi Decaineo

(Deceneu), pentru a nu fi absolut nicio confuzie (de parcã s-ar adresa direct d-lui Dogaru!), Strabo precizeazã de
patru ori cã se referã la GEÞI!:

[5] ...legetai gar tina tôn Getôn onoma Zamolxin douleusai Puthagorai kai tina tôn ouraniôn par� ekeinou
mathein, ta de kai par� Aiguptiôn planêthenta kai mechri deuro: epanelthonta d� eis tên oikeian spoudasthênai
para tois hêgemosi kai tôi ethnei prolegonta tas episêmasias, teleutônta de peisai ton basilea koinônon tês archês
auton labein hôs ta para tôn theôn exangellein hikanon: kai kat� archas men hierea katastathênai tou malista
timômenou par� autois theou, meta tauta de kai theon prosagoreuthênai, kai katalabonta antrôdes ti chôrion
abaton tois allois entautha diaitasthai, spanion entunchanonta tois ektos plên tou basileôs kai tôn therapontôn:
sumprattein de ton basilea horônta tous anthrôpous prosechontas heautôi polu pleon ê proteron, hôs ekpheronti ta
prostagmata kata sumboulên theôn. touti de to ethos dieteinen achri kai eis hêmas, aei tinos heuriskomenou toioutou
to êthos, hos tôi men basilei sumboulos hupêrche, para de tois Getais ônomazeto theos: kai to oros hupelêphthê
hieron, kai prosagoreuousin houtôs: onoma d� autôi Kôgaionon homônumon tôi pararreonti potamôi. kai dê hote
Burebistas êrche tôn Getôn, eph� hon êdê pareskeuasato Kaisar ho theos strateuein, Dekaineos eiche tautên tên
timên, kai pôs to tôn empsuchôn apechesthai Puthagoreion tou Zamolxios emeine paradothen.

 
Localizând vecinii geþilor (de observat cã îi diferenþiazã de traci ºi de moesieni), Strabo continuã:
(7.3.7) ...�Dar aceºtia sunt, fãrã îndoialã, Sciþi! Nu erau ei cei care s-au aºezat dincolo de Moesieni, de Traci ºi

de Geþi: hipelmogii, bãutorii de lapte de mãgãriþã galaktofagi ºi abii...?
(7)...houtoi d� eisi dêpou hoi Skuthai! poteron d� oud� hippêmolgoi êsan hoi epekeina tôn Musôn, kai Thraikôn,

kai Getôn, oude galaktophagoi kai abioi...
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Cât despre Regele Dromichaites � (spre necazul d-lui Dogaru, care-l declarã �Dromichete-Tracul�!) � Strabo
este de... altã pãrere: este REGELE GEÞILOR , ca ºi nepotul acestuia, Burebista:

(7.3.8) �..Dromichaites care a fost regele GEÞILOR în timpul diadohilor...�(8)... ho te Dromichaitês kata tous
diadochous ên Getôn basileus:

( 7.3.11) �Boirebista, unul dintre GEÞI, luând conducerea tribului sãu...�(11) ... Boirebistas anêr Getês, epistas
epi tên tou ethnous epistasian...

ªi, pentru a clarifica lucrurile cu raportul Daci-Geþi, Strabo continuã în chiar pasajul urmãtor (7.3.12):
�..S-a fãcut, în timpuri strãvechi, o altã împãrþire a acestor popoare existente; aºa, unii le spun Daci ºi

ceilalþi Geþi; Geþii se întind înspre Marea Neagrã ºi spre est, dar Dacii sunt situaþi în partea opusã, cãtre Germania
ºi cãtre izvoarele Danubiului, care eu cred cã erau denumiþi Daci din vremuri mai demult.�

[12] gegone de kai allos tês chôras merismos summenôn ek palaiou: tous men gar Dakous prosagoreuousi tous
de Getas, Getas men tous pros ton Ponton keklimenous kai pros tên heô, Dakous de tous eis tanantia pros tên
Germanian kai tas tou Istrou pêgas, hous oimai Daous kaleisthai to palaion;

Iar unul din criteriile identitãþii lor este, crede Strabo, limba: �...Dacii vorbesc aceeaºi limbã cu Geþii.
Geþii sunt mai bine cunoscuþi printre Greci din pricina frecventelor expediþii de pradã pe care ei le fac (de?) pe
ambele maluri ale Istrului (...) ...La un moment dat, când Geþii ºi Dacii au crescut la cel mai mare numãr al lor, erau
în stare sã ridice o armatã de 200.000 oameni dar acum au scãzut la vreo 40.000, ºi sunt chiar pe cale sã ajungã
supuºi ai Romanilor, dar încã nu sunt sub stãpânirea acelora bazându-se pe Germani, care sunt inamici ai Romanilor.�

(13) ...homoglôttoi d� eisin hoi Dakoi tois Getais. para men oun tois Hellêsin hoi Getai gnôrizontai mallon dia to
sunecheis tas metanastaseis eph� hekatera tou Istrou (...)...auxêthentes d� oun epi pleiston hoi te Getai hoi te Dakoi,
hôste kai eikosimuriadas ekpempein strateias, nun hoson eis tettaras muriadas sunestalmenoi tunchanousi, kai engus
men hêkousi tou hupakouein Rhômaiôn, oupô d� eisin hupocheirioi teleôs dia tas ek tôn Germanôn elpidas polemiôn
ontôn tois Rhômaiois.

Harta Traciei potrivit site-ului www.hipkiss.org
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( -III- ) Un secol ºi jumãtate mai târziu (un veritabil �alt etaj�, dacã socotim cã între timp a avut loc invazia
Romanã asupra Regatului lui Decebal ºi ocuparea a circa un sfert din acest teritoriu!), CASSIUS DIO � în a sa
�Istoria Romanã�- aduce numeroase ºi valoroase informaþii despre Dacii cei... atât de mult urâþi, deopotrivã: de
Romani ºi de... prof.dr. Mircea Dogaru!

Sã reþinem dintre aceste informaþii doar una, elocventã pentru subiectul nostru, din fragmentul LXVII,6:
�... Numesc aceste seminþii DACI, dupã cum se numesc ei însuºi, cât ºi dupã numele folosit de Romani

pentru ei, deºi nu sunt neºtiutor cã anumiþi autori greci îi numesc Geþi, pe drept sau nu: în ce mã priveºte eu ºtiu
cã Geþii sunt populaþia care trãieºte la Nord de Hemus (Balcani), în preajma malurilor Istrului�.

Faþã cu asemenea dovezi certificate istoric, orice cercetãtor, oricât de pus pe ºotii, ar cãdea pe gânduri. Dar nu
Dogaru! Dl. prof.dr. Dogaru � preluând cu toptanul (ºi, semnificativ: fãrã sã mãrturiseascã public sursa!..) din
amplul studiu �NOI, TRACII� scris de Iosif Constantin Drãgan acum o jumãtate de secol � devine peste noapte
nu numai înfocatul adversar al Congreselor de Dacologie, dar al... înseºi paginilor autentificate de istorie. Potrivit
discursului sãu, congresele noastre sunt organizate de � ºi participã internaþional la ele! � citez: �Indivizi care sunt
agenþi ai serviciilor secrete, din interior ºi internaþionale, pseudo-patrioþi tâmpiþi ºi bãieþi buni de internat la Mãrcuþa�!
O astfel de afirmaþie insultãtoare îl calificã pe dl. Mircea Dogaru ca aparþinând lumii subterane a mahalalei
intelectuale.

Da, noi, membrii societãþii �DACIA REVIVAL INTERNATIONAL� ºi susþinãtorii dacologiei din România
ºi din multe alte þãri ale lumii aparþinem unui serviciu, dar acesta nu este secret, ci este un serviciu pus în
slujba adevãrului, este efortul continuu de a demonstra cã rãdãcinile poporului român au fost ºi sunt dace.
Iar acesta este un adevãr ce nu poate fi ºters de pe harta istoriei fiindcã ISTORIA ÎNSÃªI NU POATE FI ªTEARSÃ.

Dupã pãrerea d-lui colonel Dogaru, nu a existat nimic altceva decât un Popor Trac, întins din Germania pânã în...
Egipt, zonã în care existau câteva �porecle regionale�, cum ar fi: �teleormãneni�, �giurgiuveni�, �braºoveni�,
�bãimãreni�... Ca ºi astãzi. Probabil dl. Dogaru de aceea, (neînþelegând SUCCESIUNEA etajelor istorice ºi drumul de
la Traci pânã la noi, care a trecut succesiv prin noþiunile de GEÞI, DACI, VALAHI , ROMÂNI � de aceea, zic,
aprecia revista intitulatã �VALAHIA� ºi o ponegrea pe cea intitulatã �DACIA MAGAZIN�?!

De unde un �Regat al Dacilor� � spune dl. Dogaru � când e lucru ºtiut cã Romanii au trimis peste Dunãre cea mai
mare armatã din istoria lor, ca sã... se rãfuiascã, colo, cu un tribuleþ din... Banat?! (120,000 de soldaþi romani veneau
sã se lupte cu�Gãieºtiul?!). Dupã cunoºtinþele istorice ale d-lui colonel M. Dogaru, Dromichaites n-a fost get, a fost
TRAC; la fel Burebista. Cât despre Decebal � citez: �Dacã vã referiþi la Dacia lui Decebal, pentru cã respingeþi Dacia
Romanã... (�gura pãcãtosului adevãr grãieºte!�, n.n.) ...sã luaþi în calcul Dacia Romanã (!), � de ce vreþi sã reduceþi
România actualã la o pãtrime? Cu alte cuvinte de ce faceþi jocul acelor servicii strãine care în vremea ocupaþiei
sovietice ne-au bãgat în cap cã a existat un popor dac care a luptat pentru libertate împotriva nãvãlirii Romane?!� (
Te pomeneºti cã Decebal a luptat împotriva Extratereºtrilor?... aici, cum se vede, se amestecã � de-a dreptul paranoic
� salcia cu telegraful ºi cu Tour Eiffel; dar discursul era pe sfârºite ºi luptãtorul Trac complet epuizat, ne �informa�
cã... Ierusalimul a fost întemeiat de TRACI, cu trei sute de ani înainte ca �Evreul David� sã-l înfrângã pe...�Tracul
Goliath!...). Arabii sã-ºi punã pofta-n cui, cãci Palestina a fost întemeiatã tot de Tracii domnului Tracodogaru!...
Mai aºteptãm doar sã ne precizeze cãror servicii secrete strãine aparþin Herodot, Strabo ºi Cassius Dio.

În faþa unei atât de acuzate lipse de coerenþã, ne întrebãm cu seriozitate dacã nu cumva articolul [apãrut (în limba
englezã! pe Internet, semnat �Dr.Mircea Dogaru� (fãrã �prof.� sau �colonel�), din care reproduc mai jos câteva
fragmente ce se bat cap în cap cu opiniile �profesorului� exprimate mai sus] a fost cu adevãrat conceput ºi scris
de... cel ce semneazã?! Judecaþi ºi dvs scrierile ºi aberaþiile unui individ care are pretenþia sã i se spunã doctor în
istorie. Ne vom rezuma doar a comenta cele scrise de colonelul în rezervã subliniind sursele din care citãm.

 
ARMATA (� LUPTÃTORII�)
Dr. Mircea Dogaru

CITATE COMENTATE:
 
M.D. �Tacitus subliniazã cã, în luptele dintre Romani ºi Traci.... cetãþile (Tracilor) erau apãrate de numeroºi

apãrãtori (...) Acei imaginari (�would-be�! � autorul vroia sa spunã: �erau probabil�!?) nobili, �taraboºtii� ºi
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pãzitorii lor personali care, dupã ce unificarea statului , au format armata Regelui (Burebista).�
N.A. Fals: �termenul TARABOSTES� apare abia în secolul VI AD, � deci la Dio Crysostomus, prin Jordanes; iar

armata romanã s-a �ciocnit� cu Tracii (din viitoarea Provincie Thracia!) cu... 600 de ani mai devreme, nu in anul 102
A.D. În ºase secole �gradele militare ºi sociale� se schimbã sau nu; dar utilizarea unui citat scris dupã ºase secole ºi
atribuit �celor vechi�- este un vizibil abuz.

M.D. � Regele macedonean Persaeus (179-168 BC) cumpãrã alianþa Geþilor pentru confruntarea sa ultimã cu
Romanii.�

N.A. Regele Perseus era REGELE TRAC, al viitoarei provincii Romane �THRACIA�. Dacã Geþii erau Thraci ºi
nu o entitate politicã distinctã, de ce trebuiau �cumpãraþi� pentru a participa la luptã?!

#
N.A. vorbind despre armata lui Burebista (sec. I BC) � dupã ce ASTÃZI pretinde cã Burebista nu era dac! �

autorul scrie:
M.D. �.. Alãturi de �tarabostes�, care formau inima Armatei Regale (a lui B.), populaþia bãrbãteascã se alia

puternic acestora, graþie spiritului rãzboinic al Dacilor�
#
N.A. ºi... iatã Dacii (în aceeaºi sintagmã cu Geþii!), încã din... secolul IV BC!!! :
M.D. �... Cea mai mare parte a armatei o forma infanteria, fapt dovedit de relatãrile cã Geþii pedestraºi care i

s-au opus lui Alexandru cel Mare în 335 BC aveau o proporþie de 2.5 la 1. Elementul-ºoc al armatei Dace era grosul
infanteriei, formatã din luptãtori profesioniºti.�

#
N.A. Pentru a confirma cã se referã la o armatã comunã, autorul continuã, 10 rânduri mai jos, în acelaºi context:

M.D.� Odatã statul lui Burebista fiind format, armata Geþilor ºi Dacilor a utilizat flota unitã a fortãreþelor
greceºti de pe coasta de Vest a Mãrii Negre. ...(..) Dupã moartea lui Burebista aceste trupe vor forma armata
Dacilor Liberi, dupã dispariþia (?!!) statului unificat�.

N.A. Nu a �dispãrut� statul lui Burebista, ci s-a �dezmembrat� � în 4-5 �regate�! Revenind: sã fi fost cumva
vorba de 4-5 regate DACE, cu o... singurã armatã, cea colectivã: �armata Dacilor Liberi�?!

Despre faptul cã (în contradicþie cu ceea ce pretinde în emisiunile �ISTORIA CARE DOARE�), strãmoºul lui
Burebista, regele Dromichaites, ERA nu TRAC, ci ... DAC, aflãm sub aceeaºi semnãturã :

M.D.� Referitor la abilitatea conducãtorilor Daci,
ni se menþioneazã (în izvoarele istorice) virtuþile ºi
priceperile diplomatice ale lui Dromichaites,
conducerea ºi organizarea lui Burebista ºi înþelepciunea
lui Duras...� (...) Priceperea conducãtorilor lor,
puterea ºi complexitatea structurii lor militare ºi
adeziunea (popularã) i-au fãcut pe Daci ºi pe Geþi
capabili sã opunã o rezistenþã încununatã de succes
triburilor migratoare or armatelor marilor puteri din
Lumea Veche. În istorie ei sunt rememoraþi drept un
popor puternic, care a luptat împotriva Romanilor cu
oarecare (?!) succes, ºi i-a fãcut pe aceia sã le plãteascã
tribut.

Acestea sunt scrierile �nemuritoare� ale domnului
Mircea Dogaru, cel care se strãduieºte sã ne convingã
de faptul cã istoria doare. Strãdanie în zadar, pentru
cã înseºi afirmaþiile sale fac istoria ºi mai dureroasã
decât este acum. Noroc cu audienþa de care nu se
bucurã postul pe care Mircea Dogaru îºi varsã inepþiile
pentru cã, altfel, ne-am trezi cu tot felul de prozeliþi
elucubraþioniºti gata sã-i poarte gândurile.

Dacã doriþi un abonament la
DACIA MAGAZIN

 Trimiteþi prin mandat poºtal suma de
35 lei pe adresa: Daniela Gridan,

335700, Orãºtie, Piaþa Victoriei 20.
Veþi primi începând cu luna

urmãtoare douãsprezece numere ale
publicaþiei noastre.

Vã rugãm sã specificaþi pe mandat
adresa poºtalã corectã la care doriþi

sã primiþi revista.
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Provincia Dacia, declaratã de împãratul Traian, dupã înfrângerea geto-dacilor ºi sinuciderea ritualicã a marelui
rege Decebal, a constituit cea mai greu de administrat provincie a Imperiului, cu fruntarii greu � dacã nu imposibil �
de controlat, la nord ºi sud-vest, dacii recurgând la retrageri în codri, nesupuneri ºi rãscoale frecvente. Geto-dacii,
care se ridicaserã instigaþi, nu cu multe decenii în urmã chiar împotriva marelui unificator Burebista, într-o regretabilã
nechibzuinþã, nu ar fi putut suporta nicicând jugul robiei romane, mai ales dupã ce legiunile luaserã cu asalt lanþul
cetãþilor montane din sistemul de apãrare al teritoriului geto-dac, trecând prin foc ºi sabie altarele, pe vitejii daci ºi
mare parte din populaþia rãmasã fãrã apãrare.

La un secol ºi jumãtate de la sinuciderea ritualicã a marelui rege Decebal, un strãnepot de-al acestuia, PUBLIUS
CORNELIUS REGALIANUS, �de neam dacic fiind, pe cât se spune, rudã cu însuºi Decebal� (�gentius Daciae,
Decebali ipsius, ut fertur, affinis� � Scriptores Historiae Augustae, Tyranni triginta, 10, 8), avu curajul sã se ridice
împotriva oligarhiei romane, în calitate de comandant al armatelor de pe Dunãre având misiunea de a apãra aceastã
parte a imperiului de nãvãlirile barbare, ba chiar împotriva sarmaþilor care ameninþau frecvent zona carpato-dunãreanã.

Bucurându-se de sprijinul Legiunilor din Panonia Superioarã (mai exact, legiunile a X-a, a XII-a cu sediu la
Apullum ºi a XIV-a, Gemina), dar ºi de al celor din Moesia ºi Noricum, REGALIANUS, strãnepotul regelui martir,
fu declarat împãrat de cãtre trupele sale, fapt ce scandalizeazã oligarhia senatorialã de la Roma ºi pe însuºi împãratul
Gallienus.

Mâna lungã a Romei, prin interpuºii plãtiþi, îl ajunge pe viteazul Regalianus care, deºi cade pradã unui complot
intern cu implicarea sarmaþilor roxolani, rãmâne nu numai un simbol al luptei de eliberare, ci ºi o figurã memorabilã,
într-un moment crucial din istoria frãmântatei noastre Dacii.

Odatã cu actul de nesupunere ºi proclamarea ca �imperator� a lui Regalian (care îºi consolidase poziþia organizând
teritoriul ºi bãtând propria-i monedã de argint-
regalianul), Gallienus a înþeles cã Dacia a
devenit o provincie de nesupus, greu
guvernabilã, pe care neamul ºi spiritul dacic ºi-
au adjudecat-o.

Dacia �supt Gallien pierdutã�, cum scrie
istoricul ªcolii Ardelene Petru Maior în �Istoria
pentru începutul românilor în Dachia�1 , aºa
rãmâne ºi sub Quintilius, fratele lui Claudius
(doar 17 zile împãrat), pânã la Aurelian
�preastrãlucit împãrat�: �Dachia aceea s-au zis
a lui Aurelian, iar cea dincoace de Dunãre,
Dacia lui Traian.2  Hotãrârea lui Aurelian �de a
dezbina Dachia de la împãrãþia romanilor� se
datora �înadins numai pentru pisma ce avea
asupra laudelor lui Traian�3 ,care i-ar fi eclipsat
meritele ºi Gloria de împãrat� Pizma purtatã
gloriei predecesorului e un fapt dovedit în
întreaga Antichitate, de la faraonii Egiptului la
împãraþii romani.

�DACIA RESTITUTA�, adicã Dacia revenitã

Un moment crucial în istoria românilor

Regalian-restauratorul Daciei libere
De la Dacia restituta la Dacia aureliana

Prof. dr. Zenovie CÂRLUGEA
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populaþiilor autohtone sedentare (de care amintesc izvoarele vremii) era, aºadar, pierdutã din orbita romanã, încã din
acest timp (mai târziu, în sec. IV, împãraþii bizantini precum Constantin cel Mare sau Justinian, graþie ºi organizãrii
religioase a teritoriilor nord -dunãrene, unde apar primele episcopii, vor considera Dacia nord-dunãreanã �supusã din
nou stãpânirii noastre�). Retragerea administraþiei ºi a trupelor romane din Dacia ordonatã de Aurelian, la 275 era, de
fapt, o hotãrâre care venea sã confirme o realitate de fapt.

Noua �DACIA AURELIANA�, cu componentele sale Dacia Ripensis (þinuturile Moesiei din dreapta Dunãrii) ºi
Dacia mediteraneea (pânã la hotarele Dardaniei, vecinã cu lumea helenisticã), creatã în sudul Dunãrii ºi pãstrând
aparenþa unei Dacii romane, nu mai avea nici extinderea , dar nici bogãþiile celei vechi.

�Restituitã� federaþilor goþi/geþi � cum scria preotul cercetãtor Dumitru Bãlaºa � Dacia nord-dunãreanã (DACIA
VECHE) este, aºadar, pierdutã de Roma, cu mult timp în urmã faþã de retragerea oficialã. Cuceritorii au fost siliþi sã
se retragã, tocmai pentru cã dacii liberi ºi neamurile sarmatice (iazigi, marcomani, cvazi, heruli, vandali, gepizi) se
dovediserã foarte active, fãcând incursiuni de pradã în Tracia ºi þinuturile Ilyriei.4

Sã menþionãm cã, pe când Regalian era proclamat �imperator� al þinuturilor carpato- danubiene, în Gallia, acelaºi
gest de nesupunere faþã de Roma îl fãcea Marcus Acilius Aureolus (D. Cantemir îl numeºte pe acesta �hatmanul
cãlãrimii Aureulus Dacul�), originar dintr-o familie de pãstori daci, sã lupte împotriva lui Postumus, un uzurpator din
Gallia. Unindu-se cu uzurpatorul împotriva Romei, Aureolus va fi ºi el proclamat suveran de cãtre armatele sale în
anul 268, la Mediolanum. Pornit împotriva acestuia, împãratul Galienus îºi gãseºte sfârºitul în asediul de la Mediolanum
(Milano de azi). Însã, asemenea lui Regalianus, ºi uciderea lui Aureolus va veni din partea propriilor sãi soldaþi,
planurile complotiste ale Romei fiindu-le amândurora fatale, dupã cum scrie istoricul bizantin Zonares.5

Abandonarea Daciei de cãtre Roma în perioada 271-275 este o recunoaºtere oficialã târzie a Daciei postdecebaliene
nesupuse, contribuþia decisivã revenind lui Regalian, sânge din sângele marelui sãu înaintaº, care vine sã rãzbune
asuprirea ºi umilinþele îndelungate la care fusese supusã Dacia din partea autoritarilor legionari.

Dacia � scria Petru Maior în urmã cu peste 200 de ani6  � o scãpase de a mânã romanii încã în zilele lui
Gallienus, de tot. Adicã, precizãm noi, în timpul domniei lui Regalian.

Moment istoric crucial în istoria Daciei, scurta domnie a lui Publius Cornelius Regalianus, imperatorul legiunilor
de la Dunãre (ucis de complotiºti în august 263), urmatã de vrednica domnie a soþiei sale Sulpicia Driantilla (care
bate ºi ea monedã, întãrind astfel statul dac), constituie argumentul de bazã cã Dacia restituta, de care vorbesc
istoricii timpului, rãmãsese dintodeauna o Dacie a geto-dacilor, cu orânduielile ºi obiceiurile sale în masã a poporului,
ce nu a putut fi în realitate nici îngenuncheatã, nici supusã, nici tranzacþionatã de împãraþii vremelnici ai Romei
expansioniste pe trei continente: Europa, Asia, Africa.

Vitejia ºi renumele de dac, pe care ºi l-au luat mai apoi atâþia suverani ai Romei, chiar Aurelianus împodobindu-se,
dupã înfrângerea goþilor, sarmaþilor, carpilor ºi dacilor, cu titlurile Gothicus, Sarmaticus, Carpaticus, Dacius, fiecare
însoþit de superlativul Maximus (unii împãraþi din sec. III-IV, chiar daci la origine, ca Galerius Maximus, 292-311,
ori ca auguºtii tetrarhi Galerius, Licinus, Daia ºi Constantin devenit cel Mare), au impus în conºtiinþa antichitãþii un
tip exemplar de comportament uman. Aºa ne explicãm prezenþa statuilor de daci, precum cele de pe Arcul de Triumf
al lui Constantin cel Mare de la Salonic (unde vedem ºi steagul dacic în formã de ºarpe cu cap de lup) sau de pe
Arcul de Triumf de la Roma (8 statui de daci, înalte de 3 metri, care împodobiserã marea frizã din Forul lui Traian,
de peste 30 de metri). Chiar pe sarcofagul din porfir egiptean al Sf. Împãrãtese Elena de la Vatican, din Sala Crucea
greceascã) se pot vedea figuri de nobili ºi conducãtori geto-daci, uºor de recunoscut dupã imagologia consacratã
acestora atât pe monedele dacice cât ºi de la Apolodor încoace.

Ce pot fi aceste statui reprezentând conducãtori ºi nobili daci (înaintãm ipoteza cã unele erau dedicate chiar
memorabilului Regalian, eliberatorul), decât cinstirea vitejiei ºi un elogiu mobilizator al spiritului dacic, dimpreunã cu
sentimentul mândriei etnice, pe care Constantin cel Mare neîndoios îl trãia, cinstindu-l mai apoi în Noua Romã în
care se aprindeau ºi pentru geto-dacii din þinuturile carpato-danubiene luminile Bizanþului creºtin.

1 Scrieri, I, E.P.T., 1976, Ed. Minerva, Bucureºti, p. 112.
2 Ibidem, p.135.
3 Ibidem, p. 117.
4 A se vedea Vospiscus, Eutropius, Rufus, Orosius, Zonares etc.
5 A se vedea ºi unele referiri din lucrãrile unor autori din sec. V-XIII: Iordanes, Procopius din Caesarea, Agathias,

Menander Protector, Theophanes Confessor, Nicephoros, Gheorgios Monacos, Ctin Porfirogenetul, Leo Diaconul, Kedrenos,
Zonares, Skylitza, Psellos, Attaliates, Ana Comnen, Kinnamos, Nichetas Choneatis ºi Georgios Akropolites.

6 Op.cit., p.118, Cap.III �Pentru trecerea romanilor celor din Dachia înapoi, preste Dunãre, în zilele împãratului
Aurelian.
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Problemele românilor din afara graniþelor, ieºiþi istoriceºte din ele prin rapt ºi dictat (e cazul Basarabiei,
Bucovinei ºi a unor pãrþi din Transilvania ºi Banat), i-au frãmântat ºi pe alþi reprezentanþi ai generaþiei
clasicilor, numai cã la Eminescu acestea au devenit chestiune de conºtiinþã naþionalã ce decurgea din

statutul de intelectual ºi patriot, într-o vreme apropiatã de epoca formãrii naþiunilor europene în graniþe de tinere þãri,
când noþiunea de patriotism era proaspãtã, neerodatã sau diluatã, cum este în zilele noastre.

În vremea când Eminescu, pe drumul deschis de Dimitrie Bolintineanu, redescoperea tracitatea ºi românitatea
sud-dunãreanã, cu porecle fãrã acoperire ca þintari sau morlaci, Ioan Slavici publica o broºurã în limba germanã cu
titlul Românii din Ungaria, Transilvania ºi Bucovina, broºurã cãreia Mihai Eminescu îi face o cronicã de întâmpinare
incitat fiind, probabil, ºi de monografia grandomanã despre poporul ungar întocmitã de Paul Hunfalvy, la care se va

Tracoromânia ºi transromânii în
publicistica eminescianã

Gligor HAªA
 membru al Uniunii Scriitorilor din România
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referi ºi Titus Maiorescu în studiul Literatura românã ºi strãinãtatea. Din lucrarea lui Slavici, publicatã în prestigiosul
ziar german Ausburger Allgemeine Zeitung, Eminescu extrage un lung fragment privitor la politica de maghiarizare,
inclusiv la Dunãrea de Jos, care îi afecta mai abitir pe alþii decât pe români, ungurilor lipsindu-le elementele de
culturã ºi înzestrare intelectualã, însã prisosindu-le energia ºi abilitatea politicã.

În publicistica din Curierul de Iaºi, dar mai cu seamã în Timpul, înverºunarea poetului vizeazã procesul de
deznaþionalizare a românilor din statele sud�dunãrene, a cãror situaþie o deplânge ºi din perspectiva dezinteresului
statului român. Dumitru Vatamaniuc, în antologia tematicã Românii din afara graniþelor þãrii, sesizeazã cã în
viziunea lui Eminescu poporul român este o unitate etnicã prestatalã, care are la bazã o limbã comunã ºi o bogatã
viaþã spiritualã. Publicistica lui Eminescu ne oferã texte de referinþã pentru cunoaºterea situaþiei macedoromânilor,
aromânilor ºi istroromânilor, a acestor comunitãþi româneºti într-o vreme când deznaþionalizarea devenise politicã de
stat în Grecia, Albania, Iugoslavia ºi Bulgaria.

În viziunea clarvãzãtoare a poetului ºi neîntrecutului publicist cauza supremã a afirmãrii noastre ca naþiune
trebuia sã fie unitatea spiritualã a românilor de pretutindeni. Ca sã argumenteze, el apeleazã la surse autorizate, la
documente din fondul Eudoxiu Hurmuzachi ºi la prestigioase publicaþii strãine iar argumentarea degajã o gamã largã
de sentimente: mândria de neam ºi limbã, îngrijorare, speranþã, încrâncenare chiar, neezitând sã intre în polemicã
dârzã cu publicaþiile strãine interesate care negau existenþa valahilor sau a românilor sud-dunãreni, numiþi, fericit,
tracoromâni. Ca ºi în cazul altor mari probleme ce reprezintã osatura ideaticã a publicisticii sale � problema Gurilor
Dunãrii, rolul României ca placã turnantã de interese între Rãsãrit si Apus, problema evreiascã, relaþiile cu Austro-
Ungaria, Conferinþa de pace de la Berlin ºi pierderea unor felii din þarã, reformele lui A. I. Cuza, dreptul naþionalitãþilor
mari ºi mici � Eminescu se informeazã temeinic, pune în bãtaie date istorice, etnografice ºi lingvistice, combate cu
argumente de necontestat.

Aºa, de exemplu, pornind de la ideea haºdeianã cã substratul limbii noastre este traco-iliric, conchide cã limba
românã, formatã într-un spaþiu geografic extrem de întins în raport cu graniþele statului, este o limbã absolut unitarã,
mãrturie a preexistenþei poporului înaintea întemeierii formaþiunilor noastre statale. Cel mai amplu articol, întrunind
multe din atributele unui studiu, este intitulat Românii Peninsulei Balcanice, reprodus în Timpul din ziarul Telegraful
român (26 septembrie 1878). Articolul se citeºte cu acelaºi interes din perspectiva mai multor discipline, deºi nu
cuprinde preþioase ºi pertinente observaþii etnografic, istorice, lingvistice, vizavi de ediþia a II a lucrãrii lui I. P.
Falmeraxer, Fragmente din Orient. Fragmentul tradus de Eminescu reprezintã ºi o exemplarã probã de limbã
româneascã. La data apariþiei articolului, informaþiile asupra romanitãþii sud-dunãrene erau foarte sãrace.

Eminescu atrage atenþia, cu mândrie, asupra unei noi ramuri a poporului român, de o mare vitalitate etnicã,
valahii, aducând la timpul prezent problemele unei etnii ameninþate cu deznaþionalizarea. Iatã cã ºi de data asta el este
un înaintemergãtor, trãgând semnalul pentru chestiunea aromânilor, chestiune ce va deveni una importantã în calendarul
de prioritãþi ale statului român independent.

Incursiunile în istoria românitãþii sud ºi nord-dunãrene de la sfârºitul etnogenezei dovedesc solide cunoºtinþe de
istorie veche ºi medievalã, precum ºi o perspectivã modernã asupra fenomenelor istorice care pânã astãzi nu au fost
elucidate pe deplin.

Excursul asupra pãcatelor ce ne însoþesc mereu istoria ºi neamul: nestatornicia, predispoziþia la schimbãri, aºa,
numai sã fie, rãsturnarea frecventã a temeliilor statului (tot din moft), ambiþia de a întrece pe toatã lumea, irosirea
forþelor în zbateri sterile etc., motiveazã lipsa de interes pentru fraþii noºtri, element etnic cu care ne putem mândri.
Nu existã stat în Europa Orientalã, nu existã o þarã de la Adriatica la Marea Neagrã care sã nu cuprindã bucãþi din
naþionalitatea noastrã, începând de la ciobanii din Istria, de la morlacii din Bosnia ºi Herþegovina, pânã în Munþii
Albaniei ºi zidurile Atenei (...); dincolo de Tisa ºi Nistru, pânã la Odesa ºi Kiev. Eminescu, publicistul, politologul
ºi formatorul de opinii, dã ca exemplu interesul ruºilor pentru cele mai neînsemnate triburi ale familiei slave, ca
pretext pentru a înfiera lipsa de interes a românilor transdanubieni pentru fraþii lor din Peninsula Balcanicã la Congresul
de Pace de la Berlin. Vina faþã de ei e cu atât mai mare cu cât aceºtia, în condiþii vitrege nemaiîntâlnite, ºi-au pãstrat
limba ºi datinile, în vreme ce slavii s-au grecit, iar albanezii s-au turcit.

Întrucât fragmentul tradus (ºi comentat) de Eminescu din lucrarea lui Fallgmerayer asupra Orientului rãmâne
pânã astãzi o preþioasã sintezã de istorie ºi cartografie referitoare la populaþiile din Peninsula Balcanicã, ne simþim
îndrituiþi sã rezumãm câteva date ºi idei:

a) Românii sud-dunãreni sunt atestaþi încã din secolul al XI-lea în istoria bizantinã, ca urmaºi ai tracilor latinizaþi;
b) Aceºtia au fost în legãturã cu conaþionalii lor pe malul stâng al Dunãrii, dominând pãrþi din Tesalia ºi Albania

(ca argument, enumerã oraºe ºi sate ale acestui popor ce se ocupa cu creºterea vitelor, meºteºugurile ºi comerþul);
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c) În cunoºtinþã de cauzã, furnizeazã date despre oierit ºi

transhumanþã, identice cu ale pãstorilor nord-dunãreni, oameni sobri,
având cultul familiei ºi deprinderea meºteºugurilor casnice, cu calitãþi
mult superioare celor care vorbesc greceºte;

d) Acest popor a avut cândva periodul sãu de strãlucire ºi de
mãrime politicã precum a tebanilor, a avut þara numitã Valahia Mare,
spre a se deosebi de o alta, Valahia Micã, tot sud-dunãreanã, (�), a
avut regi, un Petru ºi Asan, care au fondat un regat cu capitala la
Târnovo, a avut în Tesalia un cãpitan neatârnat care se numea Marele
Român (Megas Vlachos), nemurit în cronicile bizantine ºi franceze.

Pentru deºteptarea risipitelor pãrþi ale poporului românesc,
Eminescu considerã cã trebuie sã se facã misiuni de culturã, ca
acelea din vechime la Muntele Athos ºi mult mai mult. Realitatea
vremii sale îi justificã apelul la o diatribã fulminantã vizând clasa
politicã de hoþi ºi semidocþi.

În articolul numit La 4-16 iunie�, apãrut în Timpul la 1 iunie
1880, ca ºi în alt articol precedent, Eminescu susþine cã pentru
reglementarea situaþiei din Balcani ar fi necesar un mondus vivendi
în care sã se asigure fiecãrui popor libertatea de dezvoltare culturalã
ºi politicã. O altã revenire la problemele romanitãþii sud-dunãrene
este cauzatã de epilogul nedrept al Congresului de Pace de la Berlin.
Constatând cã o civilizaþie realã le lipseºte tuturor elementelor etnice
din Peninsula Balcanicã, Eminescu considerã cã este nedrept ca
una sã stãpâneascã asupra altora: �o egalã culturã, o egalã valoare
numericã ºi o egalã slãbiciune � toate fiind supuse unei influenþe strãine, fie ruseascã, fie austriacã � impune o
egalitate în drepturi. Transromânii (acesta fiind termenul corect, dupã Eminescu, ºi nu macedoromânii) au fost în
Evul Mediu un popor numeros rãspândit în toatã Peninsula Balcanicã.

Factorii istorici ºi culturali neprielnici au contribuit la amânarea deºteptãrii lor naþionale. La aceºtia se adaugã
dezbinarea lor programatã de cãtre greci ºi austrieci. În consecinþã, recomandã nu numai înfiinþarea de ºcoli româneºti,
ci ºi a consulatelor în principalele orãºele locuite de români, care sã-i apere de bandele de hoþi care terorizau populaþia
tracoromânã. Tendinþelor de dominare panbulgare le opune o posibilã alianþã între români, albanezi, turci ºi o nouã
reîmpãrþire a teritoriului, dupã state, singurul argument de drept public care poate asigura dezvoltarea egalã a tuturor
elementelor etnice din Balcani.

Studiul publicat în Timpul la 20 septembrie 1881, cu titlul La Montpellier, se bizuie pe serioase informaþii cuprinse
în lucrarea lui Dimitire Bolintinianu Cãlãtorii la românii din Macedonia ºi Muntele Atos sau Santa Agora, precum pe
tratatele lui William Martin Leake ºi Ami Boue. Articolul în discuþie nu este lipsit de obiºnuitele sãgeþi ale polemicii
eminesciene, ele vizând atitudinea pãrtinitoare a Franþei în rãzboiul rece dintre Grecia ºi Turcia. Nu de puþine ori
argumentul raþional ºi logic se însoþeºte cu ironia subtilã: În Epir ca ºi-n Tesalia, grecii veritabili strãlucesc aproape
pretutindeni prin absenþa lor ºi macedoromânii constituie marea majoritate a populaþiei, sau cu acuza învecinatã
sarcasmului: Nimic mai bizar decât de a întemeia din Franþa în Orient politica naþionalã pe situaþia ºcolarã ºi
religioasã a elevilor din Tesalia. Acumulând, în acelaºi loc, argumentele, Eminescu apeleazã la ziarul francez
Republique Francaise, unde se afirmã cã macedonenii (nu þintarii ºi kuþovlahii, nume care pentru români nu au
niciun înþeles) ocupã tot teritoriul ce se întinde de la Ohrida la Moreea ºi de la Caiani pânã în Adriatica (...), formând,
dupã spusele lui Thunmann, un popor mare ºi numeros. Mai adaugã Eminescu, pornind ºi de la alte surse, desigur,
cã românii sudici reprezentau o jumãtate a populaþiei Traciei ºi trei din patru pãrþi ale Macedoniei ºi Tesaliei. Schiþând
o hartã cu graniþe având localitãþi majoritar româneºti, comentatorul afirmã cã ar putea fi privitã ca un teritoriu
exclusiv românesc. Ajungând la numãrul popoulaþiei, constatã cu maliþie cã la sud de Dunãre statistica oficialã e
pãrãsitã în seama fanteziei devenind un obiect de lux ºi de aceea sunt preferabile însemnãrile cãlãtorului Boue, care
numãrã aproape 600.000 de macedoromâni numai din regiunile prin care a trecut.

Colonelul Leake gãseºte 500 de state macedoromâne în Tesallia, Macedonia ºi Epir, cu 500.000 de locuitori, iar
aceasta într-o vreme când întreaga Peninsulã Balcanicã ajungea la cifra de 10.000.000. Cifrele, spune Eminescu,
dateazã de o jumãtate de secol, iar populaþia a sporit de atunci încoace, fãrã a mai pune în calcul cã autorii cifrelor
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dispuneau de mijloace empirice de investigaþie, principalele argumente fiind limba vorbitã ocazional ºi cultul religios.
Aducând lucrurile la zi, sã ne închipuim ce cifre de recensãmânt ar jongla udemeriºtii dacã printre unguri i-ar numãra
pe toþi þiganii vorbitori de limbã maghiarã.

În continuarea argumentelor, Mihai Eminescu apeleazã iarãºi la Dimitrie Bolintinianu, care evalueazã macedoromânii
la 1.200.000, pe când Bãloºescu la 2.800.000, iar Blue Book numãrã 50.000 numai la frontierele Greciei. Cu astfel de
argumente Eminescu reproºazã Congresului de Pace de la Berlin nepãsarea cu care a tratat situaþia românilor sud-
dunãreni. Mult mai interesante pentru cititorul de astãzi, mult mai neavizate în comparaþie cu contemporanii poetului,
sunt considerentele privitoare la originea românilor din Sudul Dunãrii, considerente ce pornesc de la cel puþin patru
sisteme: urmaºi ai vechilor traci; fraþii românilor nord-dunãreni; urmaºii dacilor ºi romanilor transmutaþi de Aurelian
la sud de Dunãre; ramurã a dacoromânilor din perioada de început a etnogenezei. Eminescu, apelând ºi la nodul
gordian ca soluþie, conchide afirmând cã limba, datinile, superstiþiile sunt aceleaºi ºi face referiri la Rusalii, Filipi,
Moroi. Vorbind despre limbã, ca argument al originii, el stãruie asupra verbului, considerat þâþânã împrejurul cãreia
se învârtesc toate limbile, identic în moduri, în timpi, în conjugãri. Continuând demonstraþia ca un etnolog de geniu,
el reconstituie procesul deznaþionalizãrii fireºti, prin izolare, ºi a celei forþate, prin politicã de stat (interzicerea
cãrþilor, ºcolilor, bisericii în limba românã). Încheind rezumatul cestiunii macedoromânilor, exegetul precizeazã cã
aici nu s-a referit ºi la românii din Bulgaria ºi alte zone sud-dunãrene, considerând cã ar fi drept sã se constituie pe
harta Turciei, în agonie, un mic stat de 2-3 milioane de suflete, o Românie macedoneanã, a cãrei rol nu ar fi fost nici
fãrã importanþã, nici fãrã stãlucire.

Incursiunile în istoria acestei populaþii, de la întâlnirea celor 2 milenii ale erei noastre, sunt mai mult decât
probatorii ºi avizate, însã spaþiul ne obligã sã le punctãm doar, amintind rolul romanilor din Peninsulã dupã nãvãlirea
pecenegilor ºi a cumanilor, pe fundalul luptelor fratricide din Imperiul Bulgar de la sud de Dunãre. Sã amintim apoi
de invazia cu foc ºi sabie a sârbo-croaþilor care a ºters rânduielile civilizaþiei bulgare. Aceastã disoluþie nu privea ºi
populaþia româneascã din munþii deveniþi cetãþi. Acum va ieºi pe scena Peninsulei Balcanice o populaþie nouã,
tracoromânii sau valahii. Aºa se face cã pe la 1190, sub domnul valahilor Petru sau Kalopetru, puterea lor, prin unirea
cu Francisc I, viza cucerirea Constantinopolului. Atunci, zice Rosler, poporul românesc care umplea partea de
dinlãuntru a tuturor provinciilor Traciei, Macedoniei, Tesaliei, Moesiei întrecea ca numãr ºi putere poporul grecesc.
Informaþia vine de la un istoric care nu ne-a iubit ci, dimpotrivã, a dat apã la moara iredentismului maghiar.

Pornind de la izvoare scrise, Mihai Eminescu combate false teorii, cum cã imperiul de la sud de Dunãre era vlaho-
bulgar, cei care s-au rãsculat fiind valahii ºi nu bulgarii (conform lui Choniatul Nicetas ºi autotului, împãratul german
Frederic). Marele nostru publicist, completat de un subtil istoric, insistã asupra informaþiilor contemporane
evenimentelor pentru a dovedi originea celor doi fraþi, Ioan ºi Petru, deveniþi împãraþi. Astfel, face trimitere la
scrisoarea papei Inocenþiu III în care se afirmã expres cã Petru ºi Ioan se coboarã din sânge regesc, cã sunt demni
de coroanã imperialã prin descendenþa lor. A vorbi despre Imperiul Asanizilor ca despre un imperiu bulgar este o
eroare � imperiul era vlaho-bulgaro-cuman, iar dinastia era vlahã.

Problema românitãþii ºi nu a romanitãþii sud-dunãrene apare în publicistica lui Eminescu nu ca una nouã, ci ca una
ineditã prin abordare ºi surse. El consumã timp imens ºi efort titanic în procesul de informare ºi documentare tocmai
pentru aceea cã era abordatã într-o vreme cu o Europã tulburatã ºi Balcani în flãcãri. Pânã la Eminescu problema
populaþiilor din Peninsulã ºi, în speþã, cea a românilor, urmaºi ai tracilor ºi getodacilor, fusese tratatã din perspectiva
unui exotism turistic, etnografic. ªi numai citind acest demers ne dãm seama cã ea putea fi una dintre cestiunile
importante ale Congresului de Pace de la Berlin. Dacã ar fi fost rezolvatã cât de cât, atunci nu am fi asistat astãzi la
rãzboaiele interetnice ºi religioase din Balcani. În publicistica eminescianã problemele românilor sud-dunãreni sunt
abordate dintr-o dublã ipostazã � aceea de român ºi de scriitor patriot sensibil la toate manifestãrile trecute ºi
prezente ale neamului sãu, alternând patetismul romantic cu luciditatea ºi clarviziunea analistului politic.

Nostalgia mitului dacic, a unei Dacii revidiva cu fruntarii la Nistru ºi Tisa, în Hemus ºi Carpaþii Nordici, regretul
existenþei unor hiaturi ºi neºanse în istorie strãbat întreaga sa operã, nu doar publicistica.

Mai cu seamã l-au preocupat situaþia ºi starea unei ramuri a poporului român rãtãcite într-o istorie europeanã ca
în Amazonia, ramurã care a trãit ºi trãieºte drama bãºtinaºilor peste care a trecut conquista.

Demersurile lui Eminescu în presa vremii sunt mai mult decât actuale astãzi, fiindcã Balcanii au fost ºi sunt
vulcan în erupþie, lava fiind reprezentatã tocmai de relaþiile interetnice, ºubrezenia graniþelor, amalgamul de religii,
cerbicia cu care Grecia, Bulgaria, Turcia, Albania, Serbia au purtat ºi poartã paloºul asimilãrii. Iatã, românii (sau
tracoromânii � macedoromâni, aromâni, istrormâni) numãraþi cândva cu milioanele, pot fi numãraþi astãzi cu miile.
Martiriul lor nu este cu nimic mai puþin tragic decât al poporului lui Israel sau al Armenilor.
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Cuvintele pe care le rostim astãzi îºi au obârºia acum multe mii de ani.
În lucrarea de faþã am adoptat ºi punctul de vedere al sanscritiºtilor hinduºi care au studiat ºi ordonat o limbã

veche, mai apropiatã de stadiul de formare; aceºtia s-au strãduit sã înþeleagã cum au gândit oamenii care au creat
cuvintele din sunete ºi rãdãcini de vorbire.

Este probabil cã sunt vechi ºi autohtone cuvintele care mai au ºi altele înrudite în limba românã.
Comparaþia cu unele cuvinte din alte limbi este semnificativã pentu stabilirea originii cuvintelor româneºti.

Existenþa unor cuvinte înrudite în sanscritã, limbã care nu a mai fost în contact cu româna în ultimele trei milenii,
le atestã vechimea. Existenþa unor cuvinte înrudite în limbile balcanice, dar nu ºi în rusã, argumenteazã cã ar
putea fi moºtenite din limba tracã.

În cartea Cronicã getã apocrifã pe plãci de plumb, publicatã de Dan Romalo în 2005, la ed. Alcor, s-au
publicat texte geto-dace care dovedesc vechimea multor cuvinte româneºti.

În lumina acestor ipoteze, cercetez unele cuvinte româneºti.
Baltã se presupune cã provine dintr-un cuvânt din slava veche blato, existent în bulgarã, dar nu ºi în rusã.

Cuvântul nu are corespondent în latinã, dar are în albanezã baltë. În limba sanscritã existã balaha (DS, p. 462),
tradus apã. Menþionez cã în limba sanscritã existã multe cuvinte care denumesc fiecare câte un fel de apã.

Este raþional sã admitem cã balta provine dintr-un cuvânt tracic care a fost moºtenit de limbile românã,
albanezã ºi bulgarã. În bulgarã, cuvântul ar fi suferit metatezã. Probabil cã ºi numele Mãrii Baltice ºi al lacului
Balaton sunt înrudite cu acest vechi cuvânt arian.

Ceata reprezintã un grup de oameni adunaþi pentru un scop comun. Dicþionarele îl pun în legãturã cu ceta din
vechea slavã, dar care nu are corespondent înrudit în rusã. În limba sanscritã, cata (pronunþã ciatha cu ci
aspirat, DS, p. 253) indicã ºi o reuniune, un ansamblu de oameni. Cuvântul este moºtenire geto-dacã, cum îl
atestã ceto ºi ceteo de pe plãcile de plumb nr. 25 ºi 9.

A chema se presupune cã provine din verbul latin clamo, clamare care înseamnã a chema, a numi. În slavã nu
existã cuvânt înrudit. În limba sanscritã existã kyâmi (DS, p. 206) care înseamnã a numi, a striga pe nume.
Acesta pune la îndoialã descendenþa din latinã a verbului românesc ºi argumenteazã originea lui autohtonã.

Drept are cuvinte înrudite: dexter ºi directus în latinã, droit în francezã... În slavã nu are corespondent. Nu
trebuie sã exagerãm ca cei care considerã cã drugul din românã provine din slavã, limbã în care äðóã înseanã
prieten. În românã existã multe cuvinte din familia cuvântului drept, ca: dreapta, dreptar, dreptate, dreptcredincios,
îndreptare....

Limbile evolueazã spre micºorarea efortului de pronunþare. Existenþa grupului de sunete pt care cere un efort
mai mare la pronunþare decât ct dovedeºte forma arhaicã a cuvântului drept care nu putea proveni din directus sau
dexter, care se pronunþã mai uºor.

Gând înseamnã cogitatio în latinã, ìûñëü, äóìàòü în rusã, gond în maghiarã... În românã este înrudit cu a
gândi, gândire, gânditor, a se rãzgândi... Cuvintele sanscrite gan-creaturã, avagaceâmi (a concluziona, a gândi,
a cunoaºte) ºi avagati (cunoºtinþã) (DS, p. 52) pledeazã pentru originea arianã, autohtonã a cuvântului gând.

M. Vinãreanu, în Originea traco-dacã a limbii române (Chiºnãu, 2002), propunea descendenþa cuvântului
gând din rãdãcina arianã ghend care înseamnã a prinde, a lua.

Pãdure nu este probabil sã provinã dintr-un cuvânt din latina vulgarã padulem, care ar fi dat în latina clasicã
paludem (baltã), deoarece aceste cuvinte nu existã în dicþionarul lui Ion Nãdejde ºi Alina Nãdejde-Gesticone.

Pãdure este un cuvânt foarte vechi, autohton, fiindcã a creat, în limba românã, o familie numeroasã de cuvinte
înrudite, ca: pãdurean, pãdureþ, pãdurice, pãduros, pãdurar, darvar...

Cuvinte vechi (IV)

Mioara CÃLUªIÞÃ-ALECU
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Pãdure include cuvântul dure care este înrudit în limba sanscritã cu dru-arbore (DS, p. 335) ºi cu dâru-lemn,
pãdure (DS, p. 317).

Pe placa de plumb nr. 127, cu inscripþii getice, apare paduea, tradus pãdurii.
Pitã, Pitar nu au cuvinte înrudite în slavã, iar pistor, din latinã, este prea depãrtat ca sã fie considerat cuvântul

mamã. În limba sanscritã pitr  (pronunþã pitri) este tatãl care protejazã (DS, p.411), adicã dã pitã copiilor, iar
pitarae sunt pãrinþii care îngrijesc copiii.

Este interesant de observat cum limba evolueazã uºurând pronunþia. Astfel, în Þara Bârsei se spune ºi chitã,
în loc de pitã.

A pluti are cuvinte înrudite în românã ca: plutã, plutaº, plutitor..., nu are în latinã, iar în rusã ëëâââòü.
Cuvântul sanscrit plu (DS, p. 456) care înseamnã a înota, a pluti argumenteazã cã verbul românesc este vechi,
moºtenit de la strãmoºii geto-daci.

Preot. Oare acest cuvânt sã fie înrudit cu presbiteryum, aºa cum este scris în unele dicþionare? În rusã îi
corespunde ëoë, care nu are în limba slavã atâtea cuvinte înrudite ca popã în limba românã.

Prefixul pre din preot înseamnã înainte, anterior, în: a pregãti, a preface.... În latinã apare în precator (mijlocitor),
preco (a se ruga)... În sanscritã, prefixul pra (DS, p. 425) înseamnã înainte, în faþã ºi genereazã un numãr
impresionant de cuvinte.

Ot înseamnã, ca în slavã, de la. Otu, de pe plãcuþa de plumb nr.128, a fost tradus în jurul. Ot sugereazã ºi
numele lui Odin, veche divinitate goticã, dar limba germanã nu are cuvânt înrudit cu preot.

 Este probabil cã preot a însemnat un înainte mergãtor, un mijlocitor între oameni ºi divinitate ºi cã acest
cuvânt are rãdãcini autohtone.

A prii, prieten  sunt cuvinte care n-au corespondent în latinã. Faptul cã li s-a gãsit, în slavã, cuvintele înrudite:
prijati  (a prii) ºi prijateli  (prieten) a fãcut pe mulþi lingviºti sã le considere adoptate din slavã.

A prii ºi prieten sunt cuvinte autohtone, deoarece se încadreazã într-o familie numeroasã de cuvinte româneºti
ca: prielnic, priinþã, prietenie, prieteºug... Prefixul pri sugereazã, în românã, apropiere, preferinþã, primul.

În limba sanscritã existã cuvintele înrudite: pri (cu i lung, DS, p.454) a se bucura, a se înveseli, a iubi... priya
(DS, p. 453) drag, iubit, soþ, amant...

Cealaltã alternativã a lui a prii este a opri . Acest cuvânt s-a format din a prii, în antichitate, cu prefixul a scurt
(pronunþat între o ºi a), când în limba strãmoºilor exista, ca în limba sanscritã, acest sunet care ni s-a transmis ca
o. Aceasta se întâmpla într-o vreme când strãmoºii nu erau în contact cu slavii. Ulterior, sub influenþa latinei,
pentru a indica cealaltã alternativã, s-a folosit prefixul a ca în politic ºi apolitic.

Sapa este o unealtã agricolã numitã în latinã tot sappa. Are cuvinte înrudite în românã: a sãpa, sãpat, sãpãturã,
sãpãtor... ºi pe plãcile de plumb nr. 117 ºi 23 pe sapo ºi sap. Acestea argumenteazã cã sapa este un cuvânt
moºtenit de la geto-daci. El include morfemul pa care sugereazã despãrþire, rupere ca ºi în cuvintele palancã,
paloº, parte...

Suflet are în limba românã cuvinte înrudite ca sufletesc, sufleteºte, a însufleþi... În latinã înseamnã animus
sau spiritus, iar în rusã, äóøa. Dar existã în alte limbi ariene cuvinte înrudite cu suflu, suflare, deci suflet se
încadreazã într-o familie de cuvinte autohtone rãspândite pe o arie mai largã. Pe placa nr. 25, existã cuvântul solio
tradus de Dan Romalo în spirit. D. Romalo cita ºi sawol care în vechia englezã însemna suflet.

Oare sufletul a fost considerat t-acela care su-sus fle-fluturã, zboarã?
Sutã se spune çata în limba sanscritã (DS, p.635), suto în vechea slavã, dar ñòo în rusã, centum în latinã, dar

cent în francezã... Cuvântul românesc se încadreazã între cuvinte ariene înrudite. El este moºtenit din geto-dacã,
cãci este scris sata, sato pe plãcile de plumb nr. 115 ºi 122 ºi la plural sate pe placa nr. 52.

ªase se spune sex în latinã, øåñòü în rusã, þaþ în limba sanscritã (pronunþã ºaº DS, p. 666). Denumirea
sanscritã argumenteazã originea autohtonã geto-dacã a acestui numeral.

Zece. Îi corespunde în latinã decem, în sanscritã daçan (DS, p. 314), în rusã äeñÿòü. Denumirea getã de pe
placa de plumb nr. 79 este zec(e), iar pe placa nr. 115 zacio. Chiar dacã acest z de pe plãci se pronunþã ca un dz,
sunet care se mai auzea în secolul al XIX-lea, inscripþia de pe plãci dovedeºte cã acest cuvânt are rãdãcini gete ºi
este autohton.

Lingviºtii s-au bazat pe multe ipoteze în studiul cuvintelor. Cei mai mulþi au pornit de la rãdãcinile de cuvinte
stabilite de J. Pokorny pentru indo-europeana comunã. Trebuie sã recunoaºtem cã, pentru originea unor cuvinte
româneºti, s-au emis diferite ipoteze uneori la fel de verosimile.
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Indiscutabil, cel mai complex dosar privind braconajul arheologic întocmit vreodatã pe teritoriul României a ieºit
la luminã. Desigur cã pânã la finalizarea lui mai este cale lungã. Un sistem judiciar nepregãtit sã analizeze ºi sã judece
aºa cum trebuie fenomenul braconajului arheologic ºi al înstrãinãrii patrimoniului naþional va înota mult timp pânã sã
dea un verdict. Dar dincolo de iþele juridice, de avocaþi care se bat pentru clienþii lor chiar crezând în nevinovãþia
acestora, de procurori sau poliþiºti care surprind fãrãdelegi ºi se chinuie sã întocmeascã dosare aºa cum scrie la
carte, dincolo de toate acestea, iatã cã încep sã aparã artefacte pe care istoriografia româneascã nici nu bãnuia cã ar
exista. Au apãrut brãþãrile de aur care rãstoarnã stupida dogmã a istoriografiei române potrivit cãreia dacii nu
prelucrau aur. Apar acum, în acest dosar, scuturi dacice traficate de cãutãtorii de comori. Pânã în acel moment
exista doar un singur scut, ºi acela fragmentat, descoperit de câteva decenii la cetatea Piatra Roºie. Pe scuturile

Istoria de lângã noi
Vladimir BRILINSKY

Brãþãri de aur susceptibil sustrase din Munþii Orãºtiei
aflate în prezent în curs de recuperare
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dacice apar reprezentãri, care de care mai fanteziste, de la lebede la inorogi, de la lei la ºerpi, de la tauri la cai. O
certitudine existã. Motivele zoomorfe, chiar aºa ciudate pentru spaþiul dacic, sunt permanent însoþite de motivele
vegetale, demonstrând încã odatã legãtura puternicã a civilizaþiei dacice cu natura. Unii se întreabã chiar dacã
acestea sunt dacice sau pur ºi simplu prãzi de rãzboi. Probabil cã istoricii noºtri se vor obosi puþin, îºi vor alunga
eterna letargie ºi le vor da de capãt. Existã printre ei oameni capabili sã facã luminã în aceste cazuri. Noua generaþie
de istorici ºi arheologi devine tot mai îndrãzneaþã ºi tot mai probã. Oricum, scuturile existã, iar în acest numãr �Dacia
Magazin� are bucuria sã le prezinte în premierã în presa naþionalã. Alãturi de ele vã prezentãm, tot în premierã, alte
artefacte recuperate sau în curs de recuperare. Arme ºi brãþãri, sustrase din Munþii ªurianului care stau deocamdatã
mãrturie pe masa judecãtorilor, mâine, laolaltã,  vor rescrie istoria.  Comentariile sau interpretãrile le lãsãm în seama
celor îndreptãþiþi sã le facã. Noi doar le publicãm.

Monede Koson de argint sustrase din siturile arheologic � nerecuperate

2990 monede (denari imperiali romani) recuperate
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 Sãbii dacice de tip sica aflate în curs de recuperare.

 Brãþarã
multispiralicã

din aur scoasã la
licitaþie la casa
Cristie�s New
York în1999,

aflatã în curs de
recuperare..
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Moneda foarte rarã, de tip Aureus recuperatã
aflatã în custodia Muzeului Unirii din Alba Iulia

Colier ºi cercei din aur, provenind din cetatea dacicã de la Cãpâlna,
aflaþi în curs de recuperare.
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Brãþãri ºi
recuperare



30

nr. 55, august�septembrie 2008DACIAmagazin

Scuturi dacice din fier
susceptibil a fi fost sustrase

din siturile din Muþii
Orãºtiei, aflate la aceastã

orã în urmãrire.
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