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CivilizaCivilizaţţia getoia geto--dacă dacă -- II



Pentru lichidarea unui popor se Pentru lichidarea unui popor se îîncepe prin ancepe prin a--i i 
"altera", a"altera", a--i i şşterge memoria: terge memoria: îîi distrugi ci distrugi căărrţţile, ile, 
cultura, religia, istoria cultura, religia, istoria şşi apoi altcineva i apoi altcineva îîi va i va 
scrie alte cscrie alte căărrţţi, i, îîi va da alti va da altăă religie, altreligie, altăă culturculturăă, , 
îîi va inventa o alti va inventa o altăă istorie (de origine latinistorie (de origine latinăă ori ori 
slavicslavicăă, dup, dupăă momentul politic). momentul politic). ÎÎntre timp, ntre timp, 
poporul poporul îîncepe sncepe săă uite ceea ce este sau ceea uite ceea ce este sau ceea 
ce a fost, iar cei din jur ce a fost, iar cei din jur îîl vor uita l vor uita şşi mai i mai 
repede; limba nu va mai fi decrepede; limba nu va mai fi decâât un simplu t un simplu 
element de folclor care, mai devreme sau mai element de folclor care, mai devreme sau mai 
ttâârziu va muri de moarte naturalrziu va muri de moarte naturalăă. . 



Noile forme "istorice" vor aduce elemente Noile forme "istorice" vor aduce elemente şşi i 
simboluri noi de adorasimboluri noi de adoraţţie care le vor ie care le vor îîndepndepăărta rta 
pe cele vechi. Din vechiul start spiritual vor pe cele vechi. Din vechiul start spiritual vor 
rrăămmââne undeva, la un etaj inferior al ne undeva, la un etaj inferior al 
cunoacunoaşşterii, numai cterii, numai cââteva cuvinte, expresii, teva cuvinte, expresii, 
traditradiţţii, impresii, fragmente, nume de localitii, impresii, fragmente, nume de localităăţţi, i, 
munmunţţi i şşi ape, fi ape, făărrăă un un îînnţţeles aparent. Formele eles aparent. Formele 
vechi care cvechi care câândva au ocupat valenndva au ocupat valenţţa a 
transcedentalului vor fi deplasate de formele transcedentalului vor fi deplasate de formele 
noi care vor dicta componennoi care vor dicta componenţţa a şşi funci funcţţiaia
"noului"noului popor" apopor" aşşa cum sa cum s--a a îîntntââmplat cu noi! mplat cu noi! 



ExistExistăă îînnssăă un DESTIN AL ADEVun DESTIN AL ADEVĂĂRULUI, RULUI, 
iar acestuia iar acestuia îîi trebuie numai doui trebuie numai douăă grupuri grupuri 
de oameni ca sde oameni ca săă iasiasăă la ivealla ivealăă: : 

unii care sunii care săă--l ROSTEASCl ROSTEASCĂĂ
şşi... ali... alţţii care sii care săă--l AUDl AUDĂĂ......





TabliTabliţţele de la Tărtăria ele de la Tărtăria (7300 (7300 îî.Chr..Chr.-- 5500 5500 îî.Chr.).Chr.)

CULTURA TURDACULTURA TURDAŞŞ--VINCA (4500VINCA (4500--3700 3700 îî.Chr.).Chr.)

OrheiOrhei



PlăcuPlăcuţţele de la Sinaiaele de la Sinaia



La începutul mileniului al doilea, când Epoca Paleoliticului făcea loc Epocii 
de Bronz, triburile tracice de origine indo-europeană se stabileau alături de 
populaţia care deja trăia în Bazinul Carpato-Balcanic. De pe vremea tracilor, 
se poate vorbi de un fenomen neîntrerupt de creare a poporului român. 













Anul 
cuceririi 

Anul 
evacuarii

Anii de 
stapânire

Provincia
Illyria & 
Dalmatia 

168 î.Chr. 476 d.Chr. 644

Epirus şi
Achaea       

168 î.Chr. 395 d.Chr. 563

Macedonia 146 î.Chr. 395 d.Chr. 541
Thracia 46 î.Chr. 395 d.Chr. 441

Moesia 44 î.Chr. 395 d.Chr. 439
Pannonia 10 î.Chr. 408 d.Chr. 418

Dacia 107 d.Chr. 271 d.Chr. 164 (!)



Limba Româna, o limbă prelatină

Noi nu suntem urmaşii Romei



Rom.Rom. Sansk.Sansk. Av. Hitit. Slav. Lat. Alb. Lit. Gr. Angl.
sax.

Germ
.

Oland. Island.

Boier Bharu Bujar Bajoras

Apa Apa Ap Uappe Aqua

Soare Surya Sol-is Saule

Ol, oala Ola

Sarpe Sarpa

Ba Ba

Muri Mri

Vaca Vaca Vacca

Uger Udhar Uber Outhar Uder Euter Uijer Jugr,judr

Ziua
(diua)

Diuas Dies,
Deus

A crea,
Creier

Kri Creare,
Cerebrum

A citi Cit, citta Citati

A adapa Padapa Ad-aquare

Adica Adika

Acu, acum, 
acuma

Açuma Eccum 
modo

asa açça Eccum

Vaduva Vidhava Viduus Eitheos Widwe
Widow 
(engl.)

Wittw
e,
Wittu
wa 
(germ.
-
veche)

Weduw
e



Rom.Rom. Sansk.Sansk. Turca Slav. Bulg. Lat. Alb. Magh. Gr. Angl.sax. Germ.

carpator Karpatah Coopera-torim

Cas Ksu Casseus

Sase Sas Sex

Sapte Sapta Septem

Stapân Stapana

A aseza Asidami Assediare

Aripa Antaripa Alapa

A avea Av, avami habere Have Habe

Azi Adya Hac die

Asta Asta
Rad. Sta

Ecce istu,
Ecce ista

Buza Guda Buze
(obraz)

Buze
(gura)

Cânepa Kanapa
(kana si apa)

Kanabis
(din gr.)

Kanabis

caramida Krmidza Keramidi
(neogr.)

Cucuvea
Cucumer
(in Gorj)

Cuckuve Kucume
ika

Kukuvajka

A chema Cyami Clamare

Cirac Kiraka Çirac

Cerga Cerga Cserge



Rom.Rom. Sansk.Sansk. Turca Slav. Bulg. Lat. Alb. Magh. Gr. Angl.sax. Germ.

Casa
Casi în 
Oltenia

Ksha, kasha, 
kashaya, kshi

Colac Kolaka Kolaci

Dumbrava Dumbraba

Degeaba Dudaba Caba

Gramada Grama, da 
sufix 
(multime)
Granata 
(réunion de 
villages)

Gramada Gramada gramada

Gata Gata Gat

Otâra (oleaca) Acira

Ocara Apakara 
(offense, 
inimitié)

Pânza Padda (bande 
d'ettofe)

Patuiag Padaeuka,
Pada-eka

Poteca Pathaka Pateka Path Phad



Rom.Rom. Sansk.Sansk. Tigan Slav. Bulg. Lat. Alb. Pol. Gr. Macedo-
româna

Germ.

Pândar Pindara 
(gardian de 
buffles)

Pondari

Paradit Paladina 
(affligé)

Pharad
o

Pita Pita Pita (srb., 
ung.)

Panis Pite Pyta (neo-gr.)
Pateomai, 
pittakion (gr-
veche)

Pito

Soarta Swarta 
(w=u)

Sors, sortis

Rege Rajah 
(j=gi)

rex

A se prasi Prasuye,
prasuta

Iata Yatha Eto

Povata Pavaça Powodka
(conducator)
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CivilizaCivilizaţţia getoia geto--dacădacă



Brăţări dacice

Podoabe daciceCivilizaCivilizaţţia getoia geto--dacădacă



Buridava, conform scrierilor geografului grec Ptolemeu, este 
capitala tribului geto-dac al burilor, localizată în oraşul Ocnele 
Mari, judeţul Vâlcea. În traducere liberă înseamnă cetatea sau 

oraşul burilor. 

Obiecte de artă dacică descoperite la Buridava
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CivilizaCivilizaţţia getoia geto--dacădacă

ARME
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CivilizaCivilizaţţia getoia geto--dacădacă





Sub raport social, geto-dacii erau împărţiţi în două 
mari categorii: 

NOBILI NOBILI -- TARABOSTES sau PILEATI TARABOSTES sau PILEATI 
"cei care poartă pileum", căciulă

OAMENII DE RÂNDOAMENII DE RÂND -- CAPILLATICAPILLATI sau COMATI sau COMATI 
"pletoşii", "cei cu păr lung", care umblau descoperiţi

CivilizaCivilizaţţia getoia geto--dacădacă



CivilizaCivilizaţţia getoia geto--dacădacă

TARABOSTES - nobili geto-daci
STATUI DIN Forul lui Traian mutate pe Arcul lui Constantin



CivilizaCivilizaţţia getoia geto--dacădacă

Scene din războaiele daco-romane
Basoreliefuri din Forul lui Traian mutate pe Arcul lui Constantin
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ZIDUL DACIC



CivilizaCivilizaţţia getoia geto--dacă dacă -- CETĂ CETĂŢŢII
1. 1. Sarmizegetusa RegiaSarmizegetusa Regia - capitala regatului dac - sat Grădiştea de Munte, 
comuna Orăştioara de Sus, judeţul Hunedoara (cunoscută în literatura de 
specialitate şi sub denumirile de Grădiştea Muncelului sau Sarmizegetusa 
Regia).

2. 2. Cetatea dacică de la Cetatea dacică de la CosteCosteşşti ti -- " "CetăCetăţţuie"uie" - sat Costeşti, comuna 
Orăştioara de Sus, judeţul Hunedoara.

3. 3. Cetatea dacică de la Cetatea dacică de la CosteCosteşşti ti -- "Blidaru""Blidaru" - sat Costeşti, comuna 
Orăştioara de Sus, judeţul Hunedoara.

4. 4. Cetatea dacică de la Cetatea dacică de la Luncani Luncani -- "Piatra Ro"Piatra Roşşie"ie" - sat Luncani, comuna 
Bosorod, judeţul Hunedoara.

5. 5. Cetatea dacică de la Cetatea dacică de la BăniBăniţţaa - sat Băniţa, comuna suburbană Băniţa, 
municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara.

6. 6. Cetatea dacică de la Cetatea dacică de la CăpâlnaCăpâlna - sat Căpâlna, comuna Săsciori, judeţul 
Alba.
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SARMIZEGETUSA REGIA
Grandioasa capitală a regatului dac, construită probabil la mijlocul sec. 
I î.Chr., cuprindea în perimetrul său cetatea, zona sacră şi aşezarea 
civilă.



SARMIZEGETUSA REGIA



SARMIZEGETUSA REGIA



SARMIZEGETUSA REGIA



SARMIZEGETUSA REGIA



SARMIZEGETUSA REGIA



SARMIZEGETUSA REGIA



SARMIZEGETUSA REGIA



SARMIZEGETUSA REGIA



SARMIZEGETUSA REGIA



SARMIZEGETUSA REGIA

MARELE SANCTUAR CIRCULAR



SARMIZEGETUSA REGIA



SARMIZEGETUSA REGIA



SARMIZEGETUSA REGIA



SARMIZEGETUSA REGIA



SARMIZEGETUSA REGIA

Soarele de andezit

Sanctuarul patrulater de andezit 
Şi Sanctuarul mic circular



SARMIZEGETUSA REGIA



SARMIZEGETUSA REGIA



SARMIZEGETUSA REGIA



Cetatea Sarmizegetusa 
în vremea lui Burebista 

(detaliu placa 021)

Cetatea Sarmizegetusa în vremea lui Decebal 
(detaliu placa 084)
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Planul cetăţii (placa 021): 

În partea de est incinta sacră cu cele două temple 
existente în vremea lui Burebista. În partea 
sudică, drum acoperit de o galerie, de-a lungul 
zidului. Intrarea principală era pe poarta de vest, 
aflată mult mai la nord decât actuala poartă de 
vest, construită de romani după cucerirea cetăţii.

Drum acoperit pe lângă zid, 
în vremea lui Decebal 
(columna lui Traian)

Planul cetăţii cu incinta sacră
prelucrare după Glodariu 

Roşu: traseul zidurilor dacice 
Albastru: ziduri romane 

Verde: incinta sacră (aprox.) în vremea lui Burebista

, 



Templu care corespunde în detaliu reconstituirii făcute de I.H. Crişan 
marelui templu de calcar din vremea lui Burebista (detaliu placa 052)



COSTEŞTI – CETĂŢUIE



COSTEŞTI – CETĂŢUIE



COSTEŞTI – CETĂŢUIE



COSTEŞTI – CETĂŢUIE



COSTEŞTI – CETĂŢUIE



COSTEŞTI – CETĂŢUIE



COSTEŞTI – CETĂŢUIE

VEDERE SPRE UNUL DIN TURNURILE LOCUINTA



COSTEŞTI – CETĂŢUIE

TURN DE PAZA



COSTEŞTI – CETĂŢUIE

TURNURI LOCUINTA



COSTEŞTI – CETĂŢUIE

DETALIU SISTEM DE CANALIZARE



COSTEŞTI – CETĂŢUIE

SANCTUARUL PATRULATER



COSTEŞTI – BLIDARU



COSTEŞTI – BLIDARU



COSTEŞTI – BLIDARU



COSTEŞTI – BLIDARU



COSTEŞTI – BLIDARU



COSTEŞTI – BLIDARU



COSTEŞTI – BLIDARU



LUNCANI - PIATRA ROŞIE



LUNCANI - PIATRA ROŞIE



LUNCANI - PIATRA ROŞIE



LUNCANI - PIATRA ROŞIE



BĂNIŢA



BĂNIŢA



CĂPÂLNA



CĂPÂLNA



CĂPÂLNA



CĂPÂLNA



CĂPÂLNA
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