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terminologice

Istoria-cunoaştere

şi

teoretice

este un construct bazat pe date obţinute şi verificate prin metode
din diverse tipuri de surse, cuprinse într-un discurs articulat, deopotrivă
descriptiv şi explicativ. Astăzi, reconstituirea istoriei şi civilizaţiei epocii fierului (în
acest caz, a geţilor şi dacilor) se bazează în mare măsură pe izvoarele arheologice, în
condiţiile în care cele scrise sunt puţine şi incomplete. Interpretarea lor adecvată este
condiţionată de cantitatea şi calitatea descoperirilor şi de evoluţiile din metodologia
specifică, aşadar este variabilă. Acesta este unul dintre motivele pentru care imaginea
geţilor şi dacilor, în discursul istoric şi în mentalul colectiv, a fost şi ea relativ schimbătoare de-a lungul timpului. Un alt motiv al amintitei dinamici imagologice ţine de
felul diferit în care publicul, sensibil la impulsurile ideologice ale vremii, o receptează
şi o asimilează.
,,Imaginarul ştiinţific" istoric (cu referire la disciplinele istorice, inclusiv arheologia)
conţine ansamblul de reprezentări, teorii şi reconstrucţii (în sens larg) care formează,
în final, percepţia de ansamblu a istoriei-realitate. Ea se bazează pe datele şi descoperirile arheologice şi pe informaţiile textuale evaluate critic, asamblate într-un corpus
coerent, atât cât disciplinele istorice îl pot agrega. Acesta conţine doze diverse de imaginaţie inerentă metodologiei ştiinţifice (teorii, generalizări, ipoteze alternative, judecăţi
analogice etc.), în privinţa aspectelor care nu beneficiază (încă) de informaţii concrete
suficiente. Aici, termenul „imaginar" nu este sinonim cu fantezia, ci se referă la ansamblul ideilor dominate de raţiune şi de judecata ştiinţifică invocate pentru a completa şi
a interpreta datele pozitive, rezultate ale cercetării fundamentale (Sîmbotin, 2015, p. 22).
Istoricul/arheologul este inevitabil supus tentaţiei sintezei, el încearcă să umple
golurile din cunoaştere pentru a obţine o reconstituire plauzibilă şi inteligibilă a unei
secvenţe din trecut. Aceste demersuri sunt marcate de spiritul epocii căreia îi aparţine
cercetătorul, de formaţia sa, care îi influenţează abordarea ştiinţifică. Prin definiţie,
reconstituirea trecutului rămâne un discurs cu doze variabile de subiectivism, care reuşeşte să se apropie mai mult sau mai puţin de istoria-realitate. Ea evoluează permanent,
uneori prin interpretări diferite ale aceloraşi date, în funcţie de condiţionările şi sensibilităţile societăţii, de cuantumul de date aflate la dispoziţie : descoperiri sau paradigme
teoretice noi, care pot confirma, completa sau infirma reprezentările existente.
Imaginarul colectiv (cel caracteristic publicului larg) referitor la daci se alimentează
parţial din lucrările ştiinţifice (conţinând componente ale imaginarului ştiinţific). Acest
ştiinţifice
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proces se desfăşoară într-un mod selectiv şi cu o participare subiectivă augmentată, din
moment ce la formarea lui contribuie şi alte genuri de elaborate (de exemplu, artistice :
literatura, cinematografia, demersurile adesea simplificatoare ale mass-media). Ele
filtrează, accentuează şi impun imagini incomplete, în funcţie de criterii specifice, care
sunt adesea exterioare abordării ştiinţifice. Percepţia comună este dominată de valorizarea dacilor ca strămoşi ai românilor (alături de romani), aşadar le conferă acestora
un statut privilegiat faţă de alte componente ale realităţilor etnogenetice, aşa cum le-au
identificat istoriografia şi lingvistica istorică (de exemplu, slavii).
În ansamblul acestui imaginar colectiv se remarcă un conglomerat distinct, cel dacoman sau dacopat (Alexe, 2015; Grancea, 2007).
"Geţii"/ ,,dacii", aşa cum îi prezintă sursele textuale antice şi datele arheologice, au
fost etnonimele generice cu care grecii şi romanii desemnau triburile aflate la nordul şi
la sudul Dunării inferioare şi în zona munţilor Carpaţi. Identificarea etnolingvistică, aşa
cum apare în unele izvoare scrise şi în studiul vestigiilor limbii, îi include în ramura
nordică a blocului tracic. Grupaţi în triburi cu extensii teritoriale fluctuante, încă prea
puţin cunoscute, au fost pomeniţi uneori ca actori ai unor evenimente istorice de anvergură regională (de exemplu, întemeierea, în cursul secolului I î.Hr., a primului regat
dacic aflat sub autoritatea regelui Burebista, implicat în campanii militare în zona central-sud-estică a continentului, sau conflictele daco-romane din secolul I d.Hr. finalizate
prin cucerirea regatului lui Decebal, în 106 d.Hr.). Expresiile compuse „geto-daci" şi
"daco-geţi" sunt, de fapt, constructe contemporane, neatestate în Antichitate, menite să
sublinieze unitatea etnolingvistică a populaţiilor respective. Ele reunesc artificial cele
două etnonime antice generice (geţi, daci) într-unul şi mai cuprinzător, care face aluzie
la întregul teritoriu românesc, având în vedere că geţii sunt asociaţi prin tradiţie spaţiu
lui meridional peridanubian, în timp ce dacii aparţin mai ales zonei Transilvaniei şi
Banatului. Argumentele invocate adesea în acest sens sunt unele ştiri textuale (de exemplu, Strabo) care pomenesc limba lor comună.
Intrarea lor în lumina izvoarelor antice (istorice şi epigrafice) se petrece treptat, iar
cantitatea şi calitatea informaţiilor a depins de progresul şi de tipul de contacte pe care
civilizaţiile mediteraneene le-au iniţiat şi întreţinut cu aceste populaţii : comerciale,
politice, militare etc. Din această cauză, imaginea care s-a conturat de-a lungul secolelor (începând mai ales cu veacul al V-lea î.Hr. şi până la cucerirea romană din 106 d.Hr.)
este fluctuantă, inegală şi, adesea, grevată de subiectivismul surselor externe. Cele
interne (scrieri, notaţii proprii) sunt extrem de puţine şi dificil de interpretat. Istoriografia
antică târzie şi cea medievală a selectat unele stereotipuri mai vechi şi le-a propagat în
continuare (mitul lui Zalmoxis, identificarea fictivă geţi = goţi etc.), acumulând materie primă pentru agregările imaginarului modern şi contemporan.
Pe de altă parte, arheologia oferă un set important de date cu un grad înalt de concreteţe despre orice cultură materială (arhitectură, meşteşuguri, comerţ, viată cotidiană)
şi chiar relaţii sociale (fenomenul funerar etc.). Contribuţia ei semnificativă la cunoaş
terea acestei civilizaţii se face simţită mai ales după al Doilea Război Mondial, când
s-au întreprins cercetări de teren extinse. Această disciplină s-a confruntat însă mereu
cu problema atribuirilor etnice a unor urme materiale şi, în general, cu dificultatea
suprapunerii informaţiilor textuale antice cu descoperirile concrete de pe teren (de
exemplu, identificări ale unor situri în raport cu toponime antice, cu evenimente şi
activitatea unor personaje istorice, ritualuri religioase etc.). Problema a fost rezolvată
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diferit din punct de vedere metodologic şi conceptual în cursul istoriei arheologiei şi,
în consecinţă, interpretările rezultatelor cercetării au conţinut grade diferite de acurateţe
şi de subiectivism sau au fost influenţate de implicarea ideologiilor.
În acest context, o reconstituire lucidă a istoriei şi civilizaţiei dacice este condiţionată
de limitele metodologice inerente. La ora actuală există un elaborat ştiinţific consistent
de informaţii, mai mult sau mai puţin omogene, care conturează o imagine a dacilor din
a doua epocă a fierului (circa 450/350 î.Hr. - secolul I d.Hr.). Impresionante rămân,
în contextul general, monumentele de arhitectură din zona Munţilor Orăştiei (considerată
nucleul regatului dacic din ultimele două veacuri de dinaintea cuceririi romane), incluse
în 1999 în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. La fel, seriile de artefacte descoperite
vorbesc despre o metalurgie a fierului remarcabilă şi despre o artă interesantă, relevantă
pentru înţelegerea ideologiei şi a sistemului de credinţe. Toate acestea pun în evidenţă
o civilizaţie sincronă cu altele, specifice Europei temperate (de exemplu, cea a celţilor
aflaţi la nord de Alpi) la sfârşitul epocii fierului.
Lumea dacică, explorată cu metodele arheologiei şi pe baza surselor textuale, are
încă foarte multe necunoscute. Rămâne actuală necesitatea reevaluării unor dosare
importante abordate anterior sub presiunea ideologiei comunismului naţionalist : structura societăţii, sistemul de credinţe, caracterul regatului dacic din cele două secole ale
existenţei sale etc. Ele au fost manipulate în documentele Partidului Comunist Român
şi în literatura ideologică oficială într-o manieră neştiinţifică, dogmatic-protocronistă,
iar reverberaţii ale acestui fenomen au fost resimţite pe alocuri şi în producţia ştiinţifică
propriu-zisă. După momentul 1989, aceste teme au părut compromise, fiind mai puţin
frecventate de cercetarea autentică de astăzi.
Dosarul arheologic şi istoric a participat decisiv la proiecţia unei imagini publice
secunde în conştiinţa colectivă de astăzi. Inevitabil, la acest nivel de percepţie, golurile
din cunoaşterea ştiinţifică au fost "traduse" şi completate cu componente dictate de
subiectivismul participării afective colective. De-a lungul timpului, datele istorice au
fost transferate selectiv şi reinterpretate în literatură (proză, poezie, dramă), producţii
cinematografice etc., conţinând accente puse selectiv în funcţie de sensibilităţile vremurilor. Ele au contribuit în măsuri diferite la formarea unui corpus de reprezentări colective care conţine în egală măsură realităţi obiective şi altele augmentate cu elemente
fictive. Treptat, s-a conturat un imaginar colectiv al originilor, un construct care este în
permanentă structurare.

Recuperarea/reconstruirea

strămoşilor

în secolul al XIX-iea

În epocile postantice memoria dacilor s-a pierdut, până când prezenţa lor în istorie a
fost recuperată pe cale livrescă, în vremea Renaşterii şi în perioada premodernă, în
contextul interesului pentru scrierile antice şi al constituirii conştiinţei istorice. Este
momentul în care nobila origine latină îi lăsa în umbră pe daci. Erudiţii vremii (Nicolae
Costin, Dimitrie Cantemir, reprezentanţii Şcolii Ardelene etc.), urmând modele din
spaţiile culturale mai îndepărtate sau învecinate, susţineau teza unei contribuţii exclusiv latine la naşterea poporului român (Babu-Buznea, 1979, pp. 5-37; Dana, 2008,
pp. 294-295). Adesea, în scrierile lor au fost preluate ca atare unele stereotipuri din
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sursele antice sau/şi postantice care se referă fie la dispariţia dacilor ca urmare a cuceririi romane, fie la identificarea geţilor cu goţii (dacii devenind astfel strămoşi asumaţi
de unele popoare medievale europene, inclusiv de saşi).
Abia spre mijlocul secolului al XIX-lea, în atmosfera romantismului şi a construcţiei
naţionale, a elanului revoluţionar şi a contestării legitimităţii imperiilor, dacii sunt
redescoperiţi şi revendicaţi ca strămoşi, uneori explicit împotriva tradiţiei dominante a
originii (imperiale) latine (Mihail Kogălniceanu, Alecu Russo, Cezar Bolliac). Fără a
fi o temă predilectă, în aceste scrieri sunt sesizabile nuanţe militante, utopice şi idealizate ale unui trecut reconstruit şi contrapus unor realităţi contemporane contestate,
precum şi nostalgia pentru o epocă mitică, originară, dominată de unitate, putere şi
puritate morală. Se prefigurează unele dintre obsesiile dezvoltate mai târziu, în secolul
următor, cum ar fi idealizarea religiei dacilor (mitul lui Zalmoxis) şi compatibilitatea
ei cu creştinismul sau chiar elemente protocroniste avant la lettre (Cezar Bolliac).
Reconstrucţia, conform sensibilităţilor vremii, se baza exclusiv pe sursele textuale antice,
preluate fără spirit critic şi fără aportul informaţiei arheologice, care în epoca respectivă
era precară.
Accentele daciste devin vizibile în opera lui Bogdan Petriceicu Hasdeu, personalitate
erudită şi controversată chiar în propria sa epocă. El mobilizează investigaţii istorice,
etimologice (multe forţate, fanteziste) şi etnografice pentru construirea unui monument
glorios dedicat strămoşilor românilor. Angajamentul subiectiv este pronunţat (printre
altele, în texte celebre precum „Perit-au dacii?", 1860, sau „Sunt dac", un entuziast
poem de tinereţe), iar spiritul critic este învins adesea de fantezie. Acest autor lansează,
printre altele, goana obsesivă după cuvinte dacice supravieţuitoare în limba română,
preocupare ce a rămas astăzi la fel de actuală şi de eficientă. Odată cu operele impetuosului Hasdeu, substratul dacic îşi găseşte locul, alături de componenta latină, în arhitectura etnogenezei româneşti, aşa cum şi-o reprezentau intelectualii epocii (Boia, 1997,
pp. 93-94).
S-a observat deja că în acea perioadă se petrece o deplasare a interesului de la „istorie" la „preistorie", în căutarea originilor şi mai ales a individualităţii naţionale.
Substratul etnic arhaic a fost perceput ca o diferenţă specifică semnificativă în raport
cu alte popoare. De exemplu, romantismul local apelează la memoria colectivă a folclorului (înţeles ca depozitar al trecutului îndepărtat), recuperând şi prelucrând copios
mitul Dochiei, identificată cu personificarea Daciei, văzut ca un mit fondator.
Poezia lui Mihai Eminescu îi valorizează pe daci într-un cadru mai degrabă anistoric,
eroic şi tragic totodată. Această temă, chiar dacă nu este cea mai importantă a operei
sale, este bine ilustrată într-o serie de poeme rataşabile paradigmei literare romantice.
Sunt prezente stereotipuri (întâlnite inclusiv în scrierile antice) ale „barbarului", reprezentant al unei civilizaţii şi al unei morale originare pure, nealterate de atingerile străine
decadente. Spaţiul unei Dacii imaginare, spiritualizate este populat de clişee tipic romantice, de personaje care evoluează într-o geografie sacră cu nuanţe hiperboreene, înconjurate de o mistică din care nu lipsesc Zalmoxis, sacerdoţii păgâni, ,,zâna Dochia" şi,
pe alocuri, chiar zeităţile nordice (ca reflex al confuziei geţi-goţi şi a influenţei romantismului german).
Secolul al XIX-lea este perioada în care Dacia şi dacii sunt integraţi istoriei naţionale
atât prin elaboratele istoriografice, cât şi prin literatură. Tendinţa generală este de a
fixa o imagine, care va persista mult timp, încărcată cu toate stereotipurile prezente în
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operele antice, luate ca atare, atâta vreme cât serveau construcţiei conştiinţei şi ideologiei naţionale. Nevoia unor origini prestigioase caracterizate de eroism (şi, eventual, de
tragism - figura regelui Decebal), care să-i individualizeze pe români, developează
fotografia „barbarului" moral, războinic şi adept al credinţei în nemurire. Dacii se
alătură astfel, cu profilul şi bagajul semnificant proprii, romanilor în galeria strămoşilor
fondatori ai naţiunii, ai epopeii naţionale în curs de constituire (Boia, 1997, pp. 95-96;
Dana, 2008, p. 300). Izvoarele istorice cele mai importante ale acestei recuperări sunt
scrierile antice şi cele din Antichitatea târzie.
Vechimea acestor surse istorice era percepută ca un element legitimant incontestabil.
De cele mai multe ori, ele au fost absorbite în literatura angajată în structurarea ideologiei naţionale, evident, în funcţie de alte criterii decât cele ştiinţifice (reevaluarea
critică a surselor textuale devine actuală mai ales începând cu a doua jumătate a secolului XX). Imaginarul acestei epoci are o doză semnificativă de subiectivism şi afectivitate, trăsături care vor persista şi în perioadele ulterioare.
Recuperarea şi reconstruirea strămoşilor celJi (galli) în opera de forjare a identităţii
naţionale s-a petrecut într-o manieră asemănătoare în Franţa veacului al XIX-lea.
În epoca premodernă şi în vremea Revoluţiei Franceze, gallii au fost invocaţi în
argumentaţii care vizau schimbarea stratigrafiei sociale (vezi celebra broşură a abatelui
Sieyes care defineşte Starea a treia). La fel ca dacii, ei au fost suprapuşi peste teritoriul
dintre frontierele naturale, fiind consideraţi un strat superior al structurii fizice a ţării :
gallii au fost percepuţi ca fiind autohtoni prin excelenţă (Buchsenschutz, 2007, p. 12).
În vremea lui Napoleon al Iii-lea, anvergura săpăturilor arheologice desfăşurate pe situri
istorice legate de cucerirea Galliei şi ridicarea unor monumente (de exemplu, statuia
dedicată lui Vercingetorix la Alesia - cu fizionomia împăratului!) sugerează un adevă
rat proiect naţional. ,,Nos ancetres, Ies Gaulois" vor pătrunde de acum înainte în manualele şcolare (Collis, 2010, pp. 198-200). Gallii au fost mobilizaţi, ca factor legitimant,
în efortul de susţinere a rezistenţei în timpul Războiului Franco-Prusac (asediul Parisului
a fost comparat cu cel al Alesiei), iar mai apoi în contextul traumei naţionale instalate
în urma pierderii celor două provincii estice ale Franţei.
Imaginea publică a gallilor, aşa cum a decelat-o modernitatea din izvoarele vechi, a
fixat în conştiinţa publică a francezilor o serie de clişee care solicită un oarecare efort
în vederea demontării lor cu mijloacele ştiinţei de astăzi (trăsături eroice şi violente sau,
dimpotrivă, idilice) (Buchsenschutz, 2007, p. 262).

Imaginar ştiinţific/imaginar colectiv în secolul XX
Acest veac a fost marcat de dualitatea abordărilor dosarului dacic : încă din primele
decenii s-au precizat cele două tendinţe prezente până astăzi în spaţiul intelectual şi în cel
public. Este vorba de dacism, care a dezvoltat excrescenţe dacomaniace, şi de discursul
ştiinţific sprijinit pe o metodologie adecvată, critică. Cele două linii de evoluţie paralele,
una minoră şi cealaltă esenţială, sunt întemeiate de Dacia preistorică de Nicolae Densuşianu
(1913) şi, respectiv, de Getica. O protoistorie a Daciei (1926) de Vasile Pârvan.
Prima este o alcătuire cu arhitectură barocă de informaţii mitologizante, de etimologii duse la extrem, un roman fantastic - aşa cum o numea chiar Pârvan-, populat de
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zei, eroi şi de civilizaţii care au întemeiat o lume preistorică, monumente şi evenimente
fanteziste, dezgropate din folclor şi toponimie (după metoda „reconstrucţiilor regresive"). Încadrată într-o cronologie fictivă şi într-o geografie sacralizată, lucrarea este
un ţesut de informaţii reale şi iluzorii, de utopii şi ucronii structurate în jurul imaginarului „imperiu pelasg", sursă a întregii istorii europene, al cărui epicentru se afla în
spaţiul românesc. Absenta spiritului critic autentic şi un entuziasm demn de un rezultat
mai bun au adus la lumină o lucrare masivă, cu aparenţă erudită, care a fost revendicată
ca o carte de căpătâi a dacismului şi o legitimare implicită a pseudoarheologiei de astăzi.
Opera lui Nicolae Densuşianu, criticată abundent încă din acea vreme, este esenţială
pentru înţelegerea protocronismului de mai târziu şi a imaginarului delirant dacoman
din zilele noastre. Toate temele majore lansate de Dacia preistorică au fost reiterate de
naţionalismele secolului XX şi de exagerările daciste de astăzi (Grancea, 2007, p. 98).
După 1918, Getica lui Vasile Pârvan şi întreaga sa activitate ştiinţifică au deschis
linii de cercetare arheologică a civilizaţiei epocii fierului în România şi o paradigmă
metodologică sincronă cu scrisul istoric european din acea vreme. Cu încurajarea lui a
început investigarea cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, coordonată de Universitatea
din Cluj - o sursă de neînlocuit pentru un demers ştiinţific valid. Arheologia, cu descoperirile şi siturile investigate, era folosită pentru a contura portretul colectiv al stră
moşilor chemaţi să participe la reîntemeierea istoriei şi civilizaţiei româneşti în noua
geografie a României Mari. Personajele principale ale cărţii sunt geţii/dacii reconstituiţi cu ajutorul informaţiilor din sursele textuale (fără un spirit critic adecvat) şi cu cel
al rezultatelor săpăturilor. Atmosfera semănătoristă în care aceştia erau imaginaţi transfera în Antichitate spiritul epocii : popor liniştit de agricultori, pioşi şi înţelepţi. În
viziunea autorului, Dacia şi România se suprapuneau într-o imagine idealizată şi aproape
anistorică (Boia, 1997, p. 59), o viziune prezentă, de altfel, şi în istoriografia franceză
a secolului al XIX-lea referitoare la graniţele naturale (şi culturale) ale Galliei antice
(Buchsenschutz, 2007, pp. 12-13). În acelaşi timp, dacii reprezentau în concepţia lui
Pârvan un popor omogen cu structuri sociale bine definite, care au fondat un mare
regat - o proiecţie în vechime a realităţilor (sau chiar a dezideratelor) din vremea sa
(Boia, 1997, p. 100). Acest fel de a vedea lucrurile a persistat mult timp atât în istoriografie, cât şi în conştiinţa publică.
În pofida acestor derapaje ideologice, meritul abordării lui Pârvan este incontestabil
şi constă în aşezarea în cadrele abordării ştiinţifice a problematicii celei de-a doua epoci
a fierului, mai ales într-o perioadă în care ideile lui Densuşianu îşi găseau şi ele adepţi.
Studiile de specialitate şi cercetările arheologice autentice din acea vreme au adus valoare
adăugată, cu toate limitele metodologice inerente.
Perioada interbelică şi afirmarea extremei drepte pe scena politică din România au
adus în prim-plan accentele daciste, pe fondul unei atmosfere tulburi care domina o
Europă în care se mobilizau ideologii agresive. Au fost activate, printre alte idei-forţă,
temele identităţii rasiale autohtone, revendicate din protoistorie, şi reinterpretarea unei
mistici zalmoxiene ca reţetă a nemuririi prin eroism, justificând mitologia violentă a
legionarilor (Boia, 1997, pp. 106-107; Grancea, 2007, p. 99; Dana, 2008, pp. 310-316).
Retorica autohtonistă cu accente daciste a devenit vizibilă în discursuri publice, publicistică, producţii literare şi filosofice, unele dintre ele semnate de nume sonore ale
culturii româneşti (Lucian Blaga, Mircea Eliade, P.P. Panaitescu, Aron Cotruş). Episodul
a fost destul de scurt, însă prelungiri atenuate au supravieţuit şi au reapărut în deceniile
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postbelice, cu nuanţe specifice. Un bun exemplu este activitatea longevivă a lui Ion G.
Coman (1902-1987), profesor la Facultatea de Teologie a Universităţii din Bucureşti şi apoi
la Institutul Teologic Ortodox (Dana, 2008, pp. 315-319). Concepţia lui tezistă se remarcă,
printre altele, prin apropierile forţate între cultul lui Zalmoxis şi creştinism/ortodoxie,
comparaţie abordată la un nivel superficial. Această idee, iraţională din punct de vedere
istoric, se regăseşte pe alocuri, sub diverse forme, în discursul dacist contemporan.
După al Doilea Război Mondial, o contribuţie substanţială a fost adusă de cercetarea
sistematică a siturilor dacice şi de valorificarea rezultatelor săpăturilor în lucrări de
specialitate care au structurat discursul ştiinţific dominant. Esenţa cultural-istorică a
acestui demers, specific istoriografiei româneşti din ultimul veac, a asociat informaţia
arheologică cu dacii "istorici", aşa cum sunt ei cunoscuţi în sursele textuale. În această
paradigmă, cercetarea arheologică a fost chemată să aducă date concrete noi în sprijinul
analizei/sintezei istorice. Interpretarea datelor arheologice a fost aşadar subsumată scenariului „marii istorii", aşa cum este ea cunoscută din izvoarele literare antice. Dosarul
arheologic substanţial acumulat în ultimele decenii rămâne deschis noilor interpretări
specifice secolului actual, care sunt în măsură să redimensioneze înţelegerea realităţilor
antice.
Momentul Mircea Eliade (Dana, 2008, pp. 265-287) este unul esenţial în compunerea atât a imaginarului ştiinţific românesc, cât şi a vulgatei care îi are în centru pe daci.
Lucrările sale din perioada interbelică, precum şi extrem de influentele opere postbelice
(Istoria credinţelor şi ideilor religioase şi mai ales De la Za,lmoxis la Genghis-Han) au
fost asimilate nu numai de specialişti, ci şi de publicul larg. Autoritatea sa internaţională
conferea o legitimitate incontestabilă teoriilor sale privind religia geţilor/dacilor, unul
dintre aspectele definitorii ale civilizaţiei lor, aşa cum o învederează textul lui Herodot
şi îndelungata lui posteritate istoriografică. Linia de forţă o constituie aspectul iniţiatic
al cultului lui Zalmoxis (bazat pe scenariul ocultaţiei şi al epifaniei zeului care îi făcea
pe adepţii săi nemuritori), care explica vitejia dacilor pe câmpul de luptă, eliberaţi de
frica de moarte. Această perspectivă mistică era una seducătoare şi măgulitoare în ochii
cititorilor lui Eliade, prin prestigiul pe care îl conferea strămoşilor, iar la un alt nivel,
prin paralela cu pithagoreismul, susţinută iniţial de însuşi „părintele istoriei".
Evaluarea lui Dan Dana din lucrarea citată arată cât de mult a influenţat opera lui
Eliade (astăzi criticată mai ales în literatura de specialitate internaţională) sintezele şi
studiile de specialitate din anii 1980, publicate de istoriografia română, formând astfel
un curent dominant. Acesta se regăseşte, într-o formă simplificată, în „imaginea publică"
generică a dacilor inserată în mentalul colectiv. Unele sinteze istorice şi arheologice
importante (de exemplu, lucrările lui Hadrian Daicoviciu şi Ion Horaţiu Crişan din anii
1970-1980) au fost publicate în tiraje relativ mari, jucând rolul vectorilor care au diseminat în conştiinţa publică aceste puncte de vedere, iar manualele de istorie le-au consolidat la alte nivele ale percepţiei colective. Autorii pomeniţi au publicat şi lucrări de
popularizare, gustate de marele public. Astăzi, oricine ar fi întrebat pe stradă dacă ştie
ceva despre daci, inevitabil îl va pomeni pe Zalmoxis şi, evident, ,,lupul" - adică steagul - draco.
Aşa cum s-a arătat mai sus, mecanismul formării constructului subiectiv al imaginarului public referitor la daci include preluarea selectivă şi vulgarizată din literatura
ştiinţifică a unor aspecte considerate tipice şi spectaculoase, care se transformă rapid în
stereotipuri.
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Momentul protocronist şi posteritatea lui
Tendinţe protocroniste avant la lettre şi-au tăcut simţită prezenţa încă din secolul
al XIX-lea, izvorâte din aceleaşi complexe culturale de inferioritate, compensate prin
sindromul autohtonist şi excepţionalist. Linia ideologică, obsedată de un trecut dacic
idealizat şi fictiv, a fost consolidată masiv de opera lui Nicolae Densuşianu (Dacia
preistorică), care a lansat o mitologie persistentă până astăzi, iar extrema dreaptă interbelică a preluat unele idei necesare legitimării propriei retorici.
Dezbaterea din jurul curentului protocronist a devenit vizibilă şi chiar influentă
după publicarea celebrului articol teoretic al lui Edgar Papu din 1974 (Verdery, 1994,
pp. 152-204). Controversa a polarizat atitudinile asumate de mulţi intelectuali români
faţă de evoluţiile din istoria civilizaţiei naţionale. Exagerările protocroniste au contaminat o parte din lumea literară, dar şi-au tăcut simţită prezenţa în spaţiul cultural în
general. Forma pe care a îmbrăcat-o protocronismul în domeniul istoriei antice este
dacismul cvasioficial (Dana, 2008, pp. 337-340).
Propaganda istorică din anii naţional-comunismului, având ca laborator Institutul de
Istorie al Partidului Comunist Român, a reactivat, mai mult sau mai puţin oficial, temele
daciste şi protocroniste, încercând să le infuzeze în cercetarea ştiinţifică şi, în orice caz,
în atmosfera culturală sensibilă la ideologie (Boia, 1997, pp. 109-114). Promovate mai
ales de nespecialişti, aceste idei serveau la justificarea tendinţelor de izolare faţă de
influenţele externe venite deopotrivă din Est şi din Vest şi la fundamentarea iluziei unei
independenţe naţionale, prezentată ca o tradiţie bimilenară. Figuri şi evenimente istorice
instrumentalizate erau chemate să legitimeze regimul, remarcându-se recursul frecvent
la Burebista şi Decebal. Printre altele, a fost resuscitată teoria aberantă a originii dacice
a limbii latine şi, respectiv, a celei române. În acest peisaj se remarcau activitatea şi
publicaţiile promovate insistent de Iosif Constantin Drăgan, personaj cu un trecut controversat, pe care regimul comunist şi l-a asociat mai mult sau mai puţin oficial.
Inevitabil, ideile autohtoniste, centrate pe un trecut dacic reinterpretat într-o manieră
fantezistă, au lăsat urme în imaginarul comun, mai ales în condiţiile în care mass-media
epocii vehiculau până la saturaţie un discurs care exalta o istorie eroică şi insinuau
identificarea dacilor cu românii. Cu toate acestea, curentul dominant în scrisul istoric
veritabil a rămas cel corect, în condiţiile în care majoritatea profesioniştilor au păstrat
cadrul referenţial ştiinţific.
În anii 1970-1980, arheologia în general, şi cea care investiga civilizaţia dacică în
special, a fost încurajată şi promovată mai cu seamă în preajma sărbătoririi obsesive de
către regim a "2050 de ani de la statul dac centralizat şi independent". Au apărut numeroase publicaţii de valoare inegală conţinând rezultatele unor cercetări autentice, dar şi
elaborate de conjunctură. Una dintre consecinţele sesizabile în istoriografia postcomunistă este devalorizarea prin inflaţie a unor teme ştiinţifice cum ar fi reconstituirea
societăţii şi statului dacic ori sistemul de credinţe şi practici religioase, prea puţin
frecventate astăzi de cercetători. Ele sunt însă recuperate copios de o literatură pseudoarheologică şi dacistă, care în atmosfera „postadevăr" tinde să ocupe o piaţă avidă
de senzaţional şi, în final, să structureze imaginarul colectiv.
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O anumită literatură etnologică
O parte din literatura etnografică/etnologică din ultimele decenii reprezintă o importantă
filieră de răspândire a unor informaţii (mai mult sau mai puţin validate ştiinţific), absorbite şi transformate în clişee în aşa-numitul common knowledge . Mass-media (în special
televiziunile) frecventează aceste teorii mai ales cu prilejul promovării unor sărbători
specifice culturii populare (Crăciun, Anul Nou, Mărţişorul, Dragobetele, Sânzienele etc.).
Astfel, uneori, etnografia/etnologia/antropologia contribuie la consolidarea unor punţi
aruncate artificial între Antichitatea dacică şi contemporaneitatea noastră.
Fascinaţi de un trecut revelat de arheologie şi insuficient explicat, unii autori de
specialitate folosesc şi recontextualizează date/ipoteze arheologice şi istorice într-o
filogeneză discutabilă a unor obiceiuri populare. De cele mai multe ori sunt vizate religia şi mitologia. Civilizaţia dacică, aflată (alături de cea romană) la fundaţia celei
româneşti, este considerată ideală pentru a explica asemenea fapte etnografice, lipsite
de vreo istorie verificabilă. Premisa fragilă pe care se bazează această abordare este
perenitatea asumată a culturii rurale, percepută ca o stratigrafie simplificată şi omogenă,
din cele mai vechi timpuri şi până azi. Pe alocuri, discursul etnologic s-a întemeiat pe
(re)producerea unor teorii eronate ("stat teocratic") sau concepte cel puţin discutabile
("aniconismul mitologiei dacice", "geometrismul ritual", totemism etc. - Vulcănescu,
1985, pp. 108-121). Alteori, etnologia tinde să completeze retroactiv panteonul dacic
(în realitate, aproape necunoscut) prin recuperarea unor personaje din mitologia populară
(Dochia), plasate total fictiv în Antichitate (Ghinoiu, 1988, pp. 200-203). Pe alocuri,
un discurs mitologizant şi iremediabil eşuat invocă argumente eterogene din sfera etnologiei, arheologiei, lingvisticii etc., cu o aparentă de erudiţie (Muşu, 1982). El se
articulează departe de metodologia ştiinţifică, în tentativa de a reconstitui universul
credinţelor din lumea dacică/tracică.
Din păcate, asemenea demersuri situate la limita pseudoştiinţei fascinează publicul
şi alimentează un imaginar colectiv cu ficţiuni.

Cinematografia şi dacii
Filmul artistic, extrem de accesibil şi popular în anii 1960-1980, a contribuit într-o
măsură esenţială la formarea imaginarului public centrat pe istorie. În deceniile comunismului din România, una dintre obsesiile politicii culturale a regimului a fost crearea
unei "epopei" cinematografice care trebuia să ilustreze istoria naţională aşa cum o
interpreta propaganda de partid. A rezultat o suită de producţii unică în lume, vizionate
de milioane de spectatori, care a juxtapus evenimentele istorice considerate semnificative
din întreaga istorie a României (Saulea, 2011). Dacii nu au tăcut excepţie, fiind evocaţi
în cele două producţii rămase celebre (şi vizionate) până astăzi (Dacii , 1966, regizat de
Sergiu Nicolaescu; Columna , 1968, regizat de Mircea Drăgan). Story-urile au fost
destul de atrăgătoare pentru marele public, recurgând la poveşti romantice, scenografii,
costume şi puneri în scenă ale unor lupte sau ritualuri spectaculoase, proiectate pe
fundalul eroizant al marii istorii, şi ea schematizată şi stilizată (cucerirea regatului dacic
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respectiv, începutul etnogenezei - teme esenţiale ale propagandei). Filmul Dacii,
a avut chiar izul unei superproducţii internaţionale, specifică cinematografiei anilor 1970, fapt care l-a făcut şi mai gustat.
Producţia Burebista (1980, în regia lui Gheorghe Vitanidis) poate fi încadrată într-o
etapă ulterioară, mai rigidă şi impregnată de propagandă într-o manieră mai puţin subtilă
(de exemplu, replici şi situaţii cu retorică de slogan). Faptul este explicabil în contextul
în care personajul istoric respectiv a fost chiar atunci subiectul campaniei ideologice
axate pe celebrarea împlinirii a "2050 de ani de la înfiinţarea statului dac centralizat şi
independent". Producţia cinematografică exalta succesele politico-militare ale eroului,
calităţile sale diplomatice - toate acestea concurând la ridicarea Daciei în prim-planul
istoriei regionale : analogia cu ambiţiile regimului comunist era evidentă. Regizat mai
neglijent în comparaţie cu peliculele sus-menţionate, cu o scenografie şi costume mai
puţin spectaculoase, filmul a avut un impact net inferior în rândul marelui public. În
mod evident, consultanta istorică a unui specialist competent a fost ignorată sau distorsionată de scenariul care trebuia să răspundă perfect comandamentelor propagandistice.
Filmele au promovat numeroase clişee vizuale (costumul-tip dacic cu pileus, arma
ment specific) şi de alt gen (un etos dacic marţial şi relativ frust, religia dacică reinterpretată schematic pornind de la sursele scrise, concesii anacronice privind diferite
artefacte celebre ilustrate în scenografie, decoruri, costume), pe care le-au inserat
profund în conştiinţa publică. Accentele morale importante cad pe latura eroică a luptei
antiromane pentru independenţă, conturând o imagine obsesivă şi idealizată a unui
trecut mai degrabă mit-istoric, populat de personaje schematice. El legitima în acelaşi
timp prezentul.
Impactul filmelor despre daci, foarte gustate de public la acea vreme, a fost semnificativ, iar efectele lor asupra conştiinţei publice (inclusiv în ceea ce priveşte structurarea imaginarului istoric) s-au manifestat pe măsură. Producţiile cinematografice transmit
imaginea deformată a unei istorii-spectacol, schematizată, aşadar uşor de asimilat. Ele
au contribuit la formarea unei vulgate facile şi persistente, greu de dislocat.
şi,

coproducţie româno-franceză,

Dacismul de

astăzi

Acest fenomen, atât de vizibil la ora actuală, are rădăcini adânci în secolul al XIX-lea
şi mai ales în perioada interbelică. În mare măsură, colecţia de idei şi teorii dacomane
îşi găseşte originea în cartea lui Densuşianu Dacia preistorică. Ulterior, a fost alimentat copios de teoria protocronistă şi, mai apoi, prin intervenţii directe şi aplicate chiar
de aparatul de propagandă (a se vedea articolele din periodicul Anale de istorie) . Mişcarea
"Noi, Tracii" (inclusiv publicaţiile aferente), promovată de Iosif Constantin Drăgan, a
fost practic acceptată oficial în anii naţional-comunismului.
Renăscut, iniţial timid, în perioada postdecembristă, acest curent cunoaşte în prezent
o dezvoltare agresivă, găsind un climat favorabil în "epoca postadevăr". El este promovat mai ales de diletanţi care îşi arogă competente ştiinţifice în domeniu şi le contestă
pe cele ale specialiştilor. Ei se aglutinează în asociaţii active în ţară şi în mediul eterogen al diasporei. Foarte putini profesionişti (istorici şi arheologi) s-au raliat curentului
dacist (Grancea, 2007, pp. 105-106).

DACII

41

Teoriile de bază ale lui Nicolae Densuşianu au fost resuscitate, nuanţate, descompuse
în factori primi, rearanjaţi în funcţie de interesele momentului şi de temperatura imaginaţiei diverşilor promotori. Temele esenţiale se referă la prevalenta fondului dacic
asupra celui latin (limba dacică este la originea limbii latine şi, prin urmare, la originea
multor limbi europene), contestarea romanizării, singularitatea civilizaţiei dacice etc.
Sunt mobilizate şi reinterpretate date şi teorii din diverse domenii - arheologie, lingvistică (etimologie), etnografie/etnologie - sau pur şi simplu falsuri reiterate (,,Tăbliţele
de la Sinaia" - cu întreaga lor mitologie contemporană). Toate acestea sunt puse în
mişcare fără a stăpâni metodologia ştiinţifică elementară. Este promovată astfel o naraţiune fictivă, contrafactuală, care ,,(re)descoperă" argumente şi izvoare şi îşi propune
să rescrie „adevărata istorie". Adesea, sunt invocate teorii conspiraţioniste care postulează ocultarea deliberată a realităţilor trecute, operă a unei coaliţii tenebroase formate
din savanţi şi politicieni trădători.
Expresiile fenomenului sunt eterogene şi capătă pe alocuri aspecte de campanie
agresivă: congrese internaţionale de „dacologie"; demersuri mistice, vecine cu ocultismul (iniţieri, vindecări cu ajutorul „energiilor" identificate în locurile sacre ale
dacilor, ritualuri de tip New Age); publicaţii periodice sau volume independente tipărite
de edituri specializate ; emisiuni televizate ; promovări insistente, cu o retorică mesianică, pe social media etc. (Grancea, 2007). Din acest punct de vedere, dacismul este
comparabil cu fenomenul Flat Earth şi cu alte manifestări similare contemporane. O
lucrare recentă, scrisă cu vervă jurnalistică, a definit manifestările acute din ultima
vreme folosind termenul inspirat de „dacopatie" (Alexe, 2015).
O tendinţă actuală, rataşabilă aceluiaşi fenomen, o reprezintă abordările pseudoşti
inţifice, cele care mimează metodologia şi aspectul elaboratelor ştiinţifice (folosind în
subsolurile paginilor referinţe bibliografice complicate). Ele se inspiră masiv din literatura de specialitate (preluând date din rapoarte arheologice, studii, monografii şi
sinteze), însă ignoră principiile şi standardele metodologice elementare, rearanjând
informaţiile fundamentale în funcţie de tezele proprii promovate. Publicate de diletanţi
(de obicei, cu pregătire în alte domenii), aceste lucrări abordează teme spectaculoase,
cum ar fi religia, limba şi cultura dacilor, sau diverse alte aspecte studiate de arheologie.
În general, rezultă un discurs alternativ aparent convingător, simplu, fără nuanţe şi
lipsit de spirit critic, incompatibil cu ştiinţa autentică.
Prezenta lui activă în spaţiul public (prin fundaţii şi asociaţii proprii, uneori finanţate
abundent) induce confuzie în rândul marelui public sensibilizat de căutările identitare
specifice epocii globalizării şi vulnerabil în atmosfera „epocii postadevăr". Discursul
dacoman, propagat astăzi în special pe internet, contribuie la formarea unui imaginar
istoric malign şi generează efecte toxice în mentalul colectiv. El este expresia unei ideologii autohtoniste, care atinge aspecte identitare fundamentale şi este promovată ca o
alternativă la valorile euroatlantice.

Stereotipuri antice, imaginar modern al originilor
cum am văzut mai sus, vreme îndelungată imaginea „strămoşilor" construită de
istoriografie şi transferată (uneori selectiv) în percepţia comună a fost conturată aproape
exclusiv de informaţiile aflate în scrierile antice . Pe măsură ce arheologia şi-a dezvoltat
Aşa
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instrumentarul metodologic şi conceptual, mai ales începând cu veacul al XIX-lea, ea
a adus în atenţia cercetătorilor şi a marelui public artefacte şi monumente concrete, care
au redimensionat treptat înţelegerea trecutului. Istoriografia, ca şi arheologia, a evoluat
în etape succesive şi de-abia din ultimele decenii ale secolului XX a apărut o nouă
comprehensiune a textelor vechi, bazată pe un profund studiu critic şi pe o contextualizare mai nuanţată a datelor pe care le conţin. Aceste abordări contemporane, deplin
validate pe plan internaţional, au relativizat în mare măsură o serie de informaţii considerate până atunci indiscutabile, iar informaţiile transmise de scriitorii antici au început să fie privite cu mai mult scepticism. Lucrarea lui Francois Hartog despre opera lui
Herodot (Hartog, 1980) a constituit o piatră de hotar în abordarea lucidă a textelor vechi,
în special a celor redactate de istoricul din Halicarnas.
Valoarea textelor antice ca surse principale ale reconstituirii trecutului îndepărtat a
fost pusă la îndoială odată cu identificarea unui întreg cortegiu de stereotipuri, subiectivisme, intenţii implicite ale autorului sau, pur şi simplu, a lipsei de cunoştinţe inerente
epocilor respective. Uneori, aceste izvoare vorbesc mai mult despre cei care le scriu
decât despre cei pe care îi descriu.
Oricum ar fi, a devenit limpede faptul că portretul colectiv al unor seminţii antice a
fost conturat în imaginarul vechilor greci pornind de la relatările unor autori condiţionaţi
de sensibilităţi, modele culturale specifice şi de posibilităţile limitate de informare ale
vremii (de exemplu, Herodot referindu-se la sciţi sau la traci). Adeseori, sursele principale ale erudiţilor elini făceau parte din folclorul colonial local, şi el grevat de subiectivism şi prejudecăţi. Operele scriitorilor latini sunt şi ele marcate de o doză de
pragmatism şi de ideologia vremii: de exemplu, "reconstruirea/inventarea" Galliei de
către Cezar, în celebra sa lucrare, reflectă o imagine conturată în ochii celui care privea
din poziţia militarului/omului politic animat de obiective proprii concrete (Thollard,
2006, p. 19).
Unele dintre aceste informaţii au devenit stereotipuri şi fac acum parte din tradiţiile
istoriografice (Petre, 2004; Dana, 2008, pp. 426-427). Pe această filieră, ele au ajuns
până la noi prin transcrierile postantice, tăcute adesea selectiv, mai mult sau mai puţin
alterate, şi au influenţat major percepţia noastră. Filtrele intermediare nu au fost mereu
pasive, adăugând sau omiţând uneori informaţii : a se vedea, de pildă, celebra tradiţie
a identificării geţi-goţi, cu toate consecinţele respective (vezi dosarul postantic al lui
Zalmoxis).
Imaginea „publică" a dacilor, pe care modernitatea a construit-o pornind de la textele
vechi, este o imagine alterată de aceste lentile succesive ; se adaugă percepţiile şi sensibilităţile proprii epocii moderne. Tendinţa de a umple golurile din cunoaştere cu
generalizări şi analogii discutabile este astăzi reevaluată critic de metodologia istoriografiei contemporane. Pentru a cita un autor francez care a explorat în mod lucid istoriografia tradiţională referitoare la galli (strămoşi ai francezilor), cei moderni au "sanctificat"
un corpus de texte greu de exploatat în absenţa unui ascuţit spirit critic şi, în plus, au
simţit nevoia de a spune mai mult decât au spus autorii antici (Lewuillon, 2006, p. 176).
Noua critică istoriografică a textelor antice, care pare uneori prea tehnică, este mai
greu de integrat în remodelarea acestui construct complicat pe care îl reprezintă imaginarul public, caracterizat de o considerabilă inerţie. În general, acest tip de imaginar se
hrăneşte din corpusul de date ştiinţifice, însă manifestă o autonomie care nu ţine pasul
cu schimbările de paradigmă, survenite periodic în cercetare.
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loc în imaginarul contemporan

Cartea a IV-a a Istoriilor lui Herodot constituie cea mai veche descriere (secolul
al V-lea î.Hr.) mai consistentă a geţilor, în contextul relatării despre expediţia regelui
Darius I împotriva sciţilor nord-pontici. În marşul ei, armata persană i-a întâlnit pe geţi,
care "mânaţi de nechibzuinţă, de îndată au şi fost înrobiţi, fiind ei cei mai viteji şi mai
drepJi dintre traci (s.n.)". Episodul referitor la geţi are caracterul de excurs cel mult
secundar în economia discursului istoric, nefiind printre obiectivele principale ale relatării. Fragmentul respectiv a fost socotit, în absenta unor informaţii mai bogate, drept
un text fondator al istoriei geţilor. Sintagma referitoare la calităţile lor a fost cel mai
adesea izolată şi reprodusă ca atare la nesfârşit în propaganda comunistă din anii 1970
şi 1980 (în manualele şcolare, mass-media propagandistice), devenind un fel de etichetă
glorioasă ataşată automat geţilor (Petre, 2004, pp. 69-72). Ea a indus în imaginarul
public stereotipul vitejiei şi caracterului războinic al acestora, ca unele dintre trăsăturile
lor caracteristice : acum câteva decenii, în muzee, în sălile dedicate epocii fierului
citatul respectiv era afişat obsesiv, cu rol inaugural, la începuturile "istoriei". În 1986,
regimul comunist, în căutare perpetuă de legitimitate, a sărbătorit cu fast public „primele
lupte ale poporului geto-dac pentru apărarea libertăţii şi independentei" (Grancea, 2007,
pp. 99-100). Formula a pătruns treptat în conştiinţa publică, fiind asociată cu identitatea
strămoşilor prin excelenţă.
În acelaşi text al lui Herodot este menţionat mitul lui Zalmoxis . În literatura ştiinţifică
şi cea de popularizare referitoare la daci şi la religia lor povestea lui Zalmoxis este
nelipsită, fiind cea mai consistentă componentă a spiritualităţii lor în contextul corpusului de ştiri din Antichitate. Ea a fost analizată şi interpretată de-a lungul timpului cu
grade diferite de adecvare metodologică şi implicit cu rezultate diferite.
Din perspectiva prezentei abordări, este unul dintre cele mai cunoscute elemente
referitoare la daci şi este valorizat ca atare în imaginarul colectiv. Acest mit, aşa cum a
fost transmis de Herodot, ocupa un loc central în imaginarul grecesc despre geţi, cel
puţin în acel moment. Într-o manieră hiperbolizată, a ajuns să domine imaginarul contemporan, care se centrează pe strămoşi.
Istoricul din Halicarnas l-a notat considerându-l un fapt exotic, prin insolitul poveş
tii, care îi caracteriza cel mai bine pe geţi în ochii vechilor greci. El este relatat, de
altminteri, cu o oarecare detaşare : Herodot menţionează explicit că informaţiile provin
de la conaţionalii săi trăitori pe ţărmurile Mării Negre şi pe cele ale Strâmtorilor - un
exemplu de „folclor colonial", cum a fost caracterizat pe bună dreptate de Zoe Petre.
Pornind de la acest text singular, s-a născut o lungă istorie secundară a lui Zalmoxis,
care poate fi urmărită de-a lungul secolelor până în perioada medievală. Cercetările
recente au demonstrat însă că acest dosar masiv îşi găseşte originile exclusiv în informaţiile din textul herodoteic, tot restul marelui conglomerat fiind alcătuit din adăugări
incerte (Dana, 2008, cap. III şip. 436).
Secolul XX şi cel aflat în curs au readus în discuţia ştiinţifică acest mit în paginile
multor sinteze istorice. Pe de altă parte, în măsura în care dacii au fost invocaţi şi folosiţi în diverse contexte ideologice (extrema dreaptă interbelică sau naţional-comunismul),
zalmoxismul le-a fost asociat aproape automat.
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În România, poate cea mai influentă opinie (şi operă) referitoare la această temă îi
lui Mircea Eliade, tradus şi în general accesibil istoricilor şi arheologilor încă
din anii 1980. Perceput ca un model metodologic incontestabil, legitimat de notorietatea
internaţională, textele lui au inspirat (şi încă inspiră) o seamă întreagă de specialişti care
au abordat dificila temă a religiei dacice. În mod capilar, nuanţele mistice şi spiritualiste
ale acestui discurs au fost absorbite şi în imaginarul colectiv, alimentând până la un
punct inclusiv neomitologia dacistă.
Analizat şi interpretat în maniere diferite, mai mult sau mai puţin critice, în mediul
academic de diverse specialităţi şi competente, mitul lui Zalmoxis a constituit subiect
de dezbateri şi controverse, dar şi-a păstrat locul central în imaginarul ştiinţific şi, mai
apoi, public despre daci. Un exemplu în acest sens este linia extremă (e adevărat, minoră)
care sugerează sau uneori afirmă caracterul monoteist al religiei zalmoxiene, mergând
pe alocuri până la referinţe explicite la creştinism.
Stereotipul „dacii războinici" este centrat pe un presupus etos marţial, care ar putea
fi atribuit, prin excelenţă, acestora. El are o legătură strânsă cu sintagma herodoteică
sus-menţionată (,,cei mai viteji şi mai drepţi dintre traci"). Sursa acestui clişeu se regă
seşte într-o realitate istoriografică : multe dintre ştirile vechi menţionează implicarea
lor în conflicte militare (Herodot, Strabo, Dion Chrisostomos, Cassius Dio), dar nu
neapărat pentru că dacii se ocupau exclusiv cu războiul, ci pentru că relatările au fost
prilejuite de asemenea momente istorice care au intrat în atenţia autorilor antici. Relieful
historiat al Columnei traiane, metopele trofeului de la Adamclisi, monumente considerate emblematice pentru etnogeneza românilor, întăresc această impresie superficială ;
sunt însă şi ele evident şi direct legate prin semnificaţiile lor primare de evenimente
militare: cucerirea regatului dacic (101-102, 105-106 d.Hr.). Unele lucrări ştiinţifice
recente, fascinate de o istorie eroică, se dovedesc încă sensibile la aceste stereotipuri şi
alimentează în continuare imaginarul colectiv cu teze privind elitele războinice (aristocraţi- ,,seniori ai războiului"), considerate cu totul reprezentative pentru civilizaţia dacică.
Este evident că dacii şi geţii au fost implicaţi în unele conflicte armate interne şi
externe, şi chiar protagoniştii acestora, ca multe alte populaţii protoistorice, însă o
privire lucidă asupra civilizaţiei lor arată multe alte aspecte relevante, mai puţin agresive
şi aşadar mai puţin spectaculoase în ochii contemporanilor (cf discuţia simetrică despre
stereotipurile tradiţionale privitoare la celţii din Gallia, Buchsenschutz, 2007, p. 262).
Componentele paşnice sunt adesea puse în umbră în conştiinţa publică de o vulgata care
s-a acumulat de-a lungul timpului (mai ales în ultima jumătate de secol) şi s-a încrustat
în mentalul colectiv. Ea conţine în special informaţii parţiale sau prezentate selectiv cu
scopul de a accentua suplimentar latura războinică (adică eroică), potrivită cu o imagine
măgulitoare a strămoşilor. Reprezentările standard de azi, devenite elemente iconografice
identificatoare, asociază figura dacului cu stindardul-dragon şi cu sabia curbă (cu evidente
influente ale reliefurilor Columnei traiane). Această imagine martială este prezentă, de
pildă, în cinematografia anilor 1960-1980, subliniată de monumente urbane (vezi, de
exemplu, statuile din municipiile Orăştie şi Deva) şi este reiterată în spaţiul public prin
reprezentaţiile omniprezente, autointitulate re-enactment, ale unor încăierări daco-romane
fanteziste.
„Aurul dacic/tezaurul lui Decebal" este o componentă intrinsecă a mitologiei dacice
din imaginarul istoric comun şi este legată de ideea destinului tragic al acestora. Episodul
care ar fi condus la smulgerea bogăţiilor imense ale dacilor învinşi în urma trădării
aparţine
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(Cassius Dio) de către romanii victorioşi pare să fie perceput astăzi de contemporani
într-un registru al nedreptăţilor istorice din trecutul românesc. Tema „legendarului aur
dacic" a fost readusă în atenţia publică în anii 1990-2000, când braconajul arheologic
şi repatrierea unor artefacte spectaculoase devenite între timp celebre au înflăcărat fantezia publicului larg (de exemplu, staterii de tip Koson şi brăţările spiralice descoperite
în Munţii Orăştiei). Imaginarul comun (cu componenta sa morală inerentă) identifică
adesea cauzele cuceririi Daciei (văzută ca o Românie arhetipală) cu lăcomia romană fată
de aurul lui Decebal, deşi este foarte probabil ca în epocă să fi prevalat considerentele
politice şi cele militare.
Sarmizegetusa Regia (Grădiştea de Munte, judeţul Hunedoara) şi cetăţile dacice din
Munţii Orăştiei ocupă un loc distinct în imaginarul contemporan centrat pe daci. Ele
sunt asociate cu istoria strămoşilor prin excelentă şi au devenit un loc al memoriei cu o
componentă simbolică importantă.

Situl de la Grădiştea de Munte a intrat progresiv în atenţia publică, mai cu seamă
începând cu a doua jumătate a secolului XX, odată cu dezvoltarea săpăturilor arheologice
extensive. Ele au scos la lumină o arhitectură monumentală : zidurile unei fortificaţii şi
zona sacră care cuprinde principalele locuri de cult de dinaintea cuceririi romane. În
conştiinţa colectivă, această regiune se asociază direct şi concret cu scenariul războaie
lor daco-romane, cu momentul tragic al sinuciderii lui Decebal şi cu aurul dacic (adică
tezaurul capturat de romani şi descoperirile ilegale, dar spectaculoase, făcute de braconierii de antichităţi). Capitala regatului dacic are o istorie recentă tulburată: a intrat la
sfârşitul anilor 1970 în atenţia regimului comunist, care a început punerea în operă a
unui proiect de conservare-restaurare cu multe efecte dezastruoase asupra ruinelor,
iniţiat şi din dorinţa de a-l asocia unor acţiuni propagandistice. În deceniile postdecembriste, el a fost afectat de căutătorii de comori şi de unele manifestări daciste (activităţi
,,rituale" care au adus atingere unor monumente).
Monumentele reprezentative de la Sarmizegetusa Regia sunt percepute uneori ca o
materializare a performanţelor civilizaţiei locale. De exemplu, drumul ceremonial pavat
cu dale de calcar este comparat de unii vizitatori entuziaşti cu calitatea infrastructurii
de astăzi. O dimensiune exceptionalistă a imaginarului centrat pe daci se referă la exaltarea izbânzilor tehnologice ale acestora. ,,Calendarul"/ ,,ceasul solar" (marele templu
circular/altarul din andezit) sunt exemple clasice de asimilare în conştiinţa publică a
unor erori prezente în literatura de specialitate mai veche sau în teoriile pseudoştiinţifice
care par să prevaleze în raport cu informaţiile reale, la prima vedere mai puţin spectaculoase. Pe internet sunt vehiculate reconstituiri virtuale impresionante şi în acelaşi timp
fanteziste, care ignoră datele arheologice.
La un nivel mai general, situl arheologic menţionat reprezintă în imaginarul comun
materializarea prestigioasă, palpabilă a mitului fondator al etnogenezei şi scenografia
unor evenimente istorice intrate în mitologia contemporană. Numărul mare de turişti
care vizitează situl anual atestă interesul pe care îl suscită acesta în rândul publicului şi
al cercurilor daciste.
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Stereotipuri iconografice - costumul dacic, dacul
dragonul dacic

bărbos,

Asemenea clişee s-au format încă în Antichitate în mentalul colectiv al vechilor greci şi
romani şi ne sunt cunoscute prin intermediul unor opere (scrise sau artistice) care s-au
păstrat până asthi.
în general, mecanismul cultural al jocului identitate/alteritate a dus la structurarea
unor imagini-tip ale barbarilor (în sens antic), care asociază anumite trllsături de caracter, obiceiuri, înllp.şări, costume, arme specifice, maniere de a lupta etc. cu populaţiile
pe care le-au cunoscut în diferite etape ale istoriei. Astfel, în ochii vechilor greci, sciţii
aflaţi mereu călare purtau o bonet! specifică, pantaloni şi nelipsita tolbă care conţinea
arcul cu săgeţi (a se vedea, de exemplu, imaginile de pe vasele attice pictate cu figuri
roşii). în lumea greco-romană, reprezentarea celtului/gallului a fost developată adesea
pornind de la statuile care ornau un celebru monument triumfill din Pergam (,,Gal
murind" etc.): hirsuţi, cu mustaţl proeminentă şi purtând nimic altceva decât torques-ul
specific la gât (nuditate eroică) (Thollard, 2006, pp. 20-21). Armele caracteristice
(marele scut oval cu nervurll medianll şi spada lungă cu două tăişuri) au constituit mult
timp „indicatori etnici" vizuali pentru gallii prezenp pe reprezentările figurate de toate
felurile. Evident, există discrepanţe importante între stereotipurile iconografice externe
culturilor respective şi cele interne care, deşi relativ puţine, sunt mai variate : cu alte
cuvinte, .,barbarii" se întltişau pe ei înşişi în mod diferit.

Pentru vizualizarea imaginii,

vă rugăm să consultaţi

volumul nr.

3 al Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost
publicat la Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de
aici: https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7315.

Dacii par să fi împărtăşit aceeaşi soartă imagistică : cucerirea regatului lui Decebal
în urma războaielor din 101-106 d.Hr. a adus în conştiinta vizualll a lumii mediteraneene
imaginea-tip a dacului, în special prin intermediul monumentelor publice ridicate de
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(de exemplu, statuaria triumfală de la Roma). Pileus -ul (o bonetă specifică
altor populaţii antice), barba şi veşmântul caracteristic, armamentul ilustrat abundent
pe Columna lui Traian sunt percepute în continuare ca fiind "costumul naţional" al
dacilor, care îi identifică inclusiv în ochii celor de azi. De fapt, în cauză este un stereotip iconografic antic, purtător de semnificaţii atât simbolice, cât şi pragmatice : printre
altele, un rol evident al costumelor ilustrate pe reliefu.rile columnei este acela de a
distinge clar cele două tabere combatante.
La fel ca în exemplul de mai sus, un studiu critic al imaginilor autentice de pe diverse
descoperiri arheologice indigene, provenite din contexte de la sfârşitul epocii fierului,
arată realităţi mult mai diverse : nu toate personajele masculine au barbă, iar boneta
bine-cunoscută aproape că lipseşte.
Dragonul-lup, stindardul reprezentat pe reliefu.rile Columnei, a fost recuperat astăzi
de ideologia naţional(ist)ă, fiind destul de frecvent asociat cu un anumit tip de expresie
identitară (de exemplu, monumentul de bronz de la Orăştie, mobilă pe simbolul heraldic
al Clujului sau chiar logoul preşedinţiei româneşti a Consiliului Uniunii Europene).
Acest drapel este atestat foarte modest în realitatea arheologică referitoare la daci : pe
reliefu.rile Columnei şi zgâriat într-o manieră dubioasă pe un vas ceramic provenind
dintr-o aşezare de la sfârşitul epocii fierului. Chiar dacă un animal fabulos cu o morfologie asemănătoare este posibil să fi populat imaginarul dacic (Florea, 2001), stindardul
respectiv nu are, practic, istorie în Dacia înainte de războaiele daco-romane. În schimb,
el a dobândit notorietate ulterioară la unele dintre populaţiile cu care s-au confruntat
romanii. Mai mult, armata romană a preluat variante ale acestui draco (descoperirea
din castrul roman din Niederbieber, Germania, cu cap de dragon) fie de la daci, fie de
la sarmaţi, şi l-a folosit frecvent până în Antichitatea târzie (Feugere, 1993, pp. 57-58;
Fischer, 2012, p. 233).
Monumentul historiat din Forul lui Traian, cu reliefu.rile sale pline de convenţii
iconografice (uneori greşit percepute chiar de istorici ca un fidel reportaj de război), a
consacrat stindardul respectiv în conştiinţa publică actuală ca unul dacic prin excelenţă.
S-a adăugat influenta discutabilului studiu al lui Mircea Eliade intitulat "Dacii şi lupii".
Această alăturare semantică devenită emblematică, mai mult literară decât istorică şi
colorată de nuanţe mistice, este gustată de publicul larg ; ea a dobândit o popularitate
surprinzătoare şi face parte din imaginarul colectiv contemporan populat de daci.
Internetul abundă de site-uri cu un conţinut ideatic şi vizual potrivit mai degrabă genului heroic fantasy decât realităţii istorice, sau chiar cu nuanţe mistice şi de ocultism.
Asemenea stereotipuri se structurează într-o mitologie secundă, contemporană nouă,
ce are destul de puţin de-a face cu adevărul istoric, atât cât poate fi el cunoscut de ştiinţă.
Ele se subsumează unei imagini profund idealizate a strămoşilor daci : viteji, bogaţi,
devotaţi unei religii (mistici) aparte, dar care au sucombat în fata unui destin istoric
tragic, implacabil. O componentă paseistă, nostalgică este de asemenea sesizabilă în
raport cu o utopică şi atemporală Dacie prosperă şi glorioasă. Este nucleul semnificant
cel mai potrivit pentru un mit fondator.
Un anume trecut „dacic" - sau mai degrabă reprezentările imaginare comune ale
acestuia - se regăseşte astăzi în forme diverse în cotidianul românesc. Multe dintre ele
exprimă apăsat ideea autohtonă, originară, deci valoroasă în sine : relativ frecvent sunt
întâlnite prenume ca Dacian, Daciana sau Meda, autoturismul naţional (chiar dacă este
produs de un concern internaţional) a rămas Dacia, pe piaţă există diverse logouri şi
învingători
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sloganuri publicitare care folosesc asemenea referinţe (de exemplu, un software românesc
cu succes internaţional şi-a ales dragonul-lup ca însemn, o cunoscută podgorie foloseşte
efigia regelui Decebal pe etichetele de vinuri, promovarea comercială a unor produse
bazate pe plante medicinale face trimitere la farmacopeea dacică, unele firme şi-au ales
diverse denumiri la care au adăugat terminaţia ,, -dava" etc.).
La intrarea în ţară, la Porţile de Fier ale Dunării, pe o stâncă proeminentă care
domină fluviul a fost sculptat un portret al ultimului rege dac, din iniţiativa şi cu finanţarea lui Iosif Constantin Drăgan, promotorul mişcării „Noi, Tracii", activ în spaţiul
românesc atât în vremea comunismului, cât şi după 1989. Acest monument „megalitic",
vădind un gust îndoielnic, poate fi citit ca o materializare a hiperbolizării trecutului
dacic până la proporţiile unei scenografii de film hollywoodian. El a devenit astăzi o
atracţie turistică destul de frecventată. În aceeaşi ordine de idei, anumitor zone ale ţării
le sunt atribuite conotaţii pseudoarheologice şi sunt abundent promovate ca atare în
mediul virtual ; unele ar fi având legătură cu civilizaţii arhaice fictive ; în alte părţi sunt
identificaţi arbitrar „munţi sacri" ai dacilor (Ceahlăul, Babele şi Sfinxul din Bucegi,
zona Buzăului - Ţara Luanei etc.). Acestea sunt manifestări ale unei common knowledge
discutabile, care interpretează fragmente de informaţii ştiinţifice şi le transferă asupra
unei realităţi interpretate profund subiectiv.
Treptat, capătă contur o nouă şi iluzorie geografie sacră, cu referinţe la preistorie şi
protoistorie, resuscitând plăsmuirile din lucrarea lui Nicolae Densuşianu. Toate aceste
tendinţe de tip New Age îşi găsesc ecou în social media şi chiar într-o anumită publicistică, alimentând suplimentar fantezia şi apetenţa pentru senzaţional ale publicului
neavizat. Se poate aprecia că în acest fel imaginarul comun se desprinde decisiv de
cunoaşterea ştiinţifică, trecând în domeniul ficţiunii pure.

,,Dacii':

strămoşii absoluţi ...

Dacii au dobândit un loc distinct în imaginarul istoric românesc : ei sunt percepuţi ca
străbuni ai românilor, alături de romani, protagonişti ai unui mit na/ional fondator . Din
punct de vedere istoric şi arheologic, se observă discrepanţe între datele ştiinţifice şi
reprezentările lor în cadrul imaginarului comun. Acesta a selectat şi a reţinut anumite
stereotipuri asamblate într-o alcătuire schematică, simplificată, însă proeminentă.
Reconstituirile civilizaţiei dacice de la sfârşitul epocii fierului, realizate ştiinţific, învederează o civilizaţie sincronă din punct de vedere cultural cu altele specifice Europei
temperate, cu care s-a aflat în dialog constant. Notele sale particulare o fac la fel de
interesantă ca omoloagele sale, civilizaţiile celtică, tracică sau germanică. Toate acestea
par însă insuficiente pentru neomitologia actuală, care preferă să recurgă la exagerări
şi mistificări.

„Imaginea publică" asociază „dacilor" exclusiv percepţii pozitive şi se face simţită
chiar o anumită participare afectivă, instalată în locul unei detaşări a modernităţii în
raport cu o populaţie îndepărtată în timp, într-o confuză epocă a fierului. Raportarea la
ceilalţi strămoşi - ,,romanii" - pare relativ neutră, în contrast cu identificarea privilegiată cu aceştia, specifică secolului al XIX-lea.
Este sesizabilă o apropriere evidentă a acestor strămoşi prin excelenţă, caracterizaţi
prin calităţi (vitejie, dârzenie, eroism, credinţă, hărnicie etc.) contrapuse unor realităţi
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percepute negativ. Geografia Daciei antice, idealizată, nu este altceva decât
României de astăzi, iar timpurile din vechime sunt resimţite ca o epocă
glorioasă, în raport cu decadenta vremurilor actuale. La o primă vedere, nu s-au schimbat prea multe faţă de reprezentările specifice secolului al XIX-lea.
Se constată astăzi o prezenţă tot mai frecventă în spaţiul public a unor simboluri
asociate în imaginarul comun cu dacii. lese în evidenţă stindardul draco cu cap de lup,
uneori alăturat tricolorului, afişat destul de des în diverse circumstanţe, ceea ce arată o
tendinţă de identificare a dacilor cu românii de astăzi. Este încă greu de precizat, în
absenta unor studii sociologice, cât de răspândită şi cât de profundă este o asemenea
reprezentare mentală în societatea de astăzi.
Acest tip de construct contemporan indică un reflex identitar care face recurs la
autohtonism , explicabil poate în contextul globalizării, ale cărei efecte sunt deja resimţite inclusiv la nivel microcomunitar şi individual. Atmosfera culturală şi ideologică
dominantă astăzi încurajează redescoperirea naţionalismelor. Istoria îndepărtată (preistoria, protoistoria şi Antichitatea) a devenit încă o dată interesantă şi expresivă. Aparent,
într-o lume supusă schimbărilor structurale rapide, percepute în timp real, marele public
caută repere stabile într-o cronologie arhaică (arhetipală).
În cercetarea arheologică, paradigma metodologică dominantă astăzi este orientată
în sens opus : este privilegiat studiul microcomunităţilor, al faptului particular şi al
specificului regional, în detrimentul generalizărilor nivelatoare. Textele antice sunt
reevaluate critic şi ponderea lor în reconstituirea istorică este limitată de înţelegerea
universului epocii în care au fost redactate : acceptarea subiectivităţii autorilor, a graniţelor cunoaşterii inerente vremurilor respective, ca şi a faptului că relatările sunt
grevate de amprenta unor experienţe culturale diferite. Aceasta pare să reprezinte esenţa
divergenţei dintre abordarea ştiinţifică, marcată de raţionalitate şi de un scepticism
temperat, şi reprezentările tradiţionaliste, profund subiective, ale imaginarului comun.
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