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Stindardul dacilor –prezenta eterna a sufletului romanesc 

Dr. Zamfir Mihai 

 

 Motto:  

 Chiar atunci cand istoria se face ca uita anumite lucruri, ele se regasesc 

intacte in acea  minunata arhiva nepieritoare pe care o reprezinta sufletul 

omenesc. Armatele pot fi  infrante sau distruse, nu insa si sufletele. Existi cat ai 

suflet.  

 

 Stindardul dacilor, balaurul urlator cu cap de lup, este bine cunoscut in 

antichitate in special datorita razboaielor romane de jaf si cotropire a Daciei. 

Aceasta nu inseamna insa ca stindardul atunci pomenit chiar atunci ar fi si aparut. 

In privinta aparitiei sale lucrurile nu pot fi chiar atat de simple ori cat ar dori unii 

sau altii sa simplifice problema. Orice simplificare poate avea sens cu o singura 

conditie; sa fie logica. Adica sa nu contrazica faptele si sa nu incalce regulile 

elementare ale bunului simt. In cazul de fata exista elemente care contrazic ideea 

unui stundard-confectie heraldica ad-hoc ce ar fi avut rolul estetic de a mobila 

scrierile istoricilor antici. Acest stindard este unic prin cateva elemente, fiind 

totodata si de o mare complexitate.El este singurul caz din antichitate de chimerism 

vexiliar, nici un alt popor al antichitatii cunoscute neavand ca simbol national o 

reprezentare chimerica adica formata din unirea, in plan simbolic, a imaginii a 

doua vietati, asa cum este cazul dacilor care combina lupul cu balaurul. La daci 

insa, cu toate ca nu cu functie vexiliara, se m-ai cunoaste un caz: pestele cu cap de 

mistret al carpilor. Desi foarte dezvoltat chimerismul persan, bine cunoscut, nu 

devine niciodata vexiliar. Chiar si numai pentru aceasta calitate si tot ar trebui sa 

admitem stindardului dacic statutul unei mari complexitati si mai ales unicitatii. 

Totusi, in afara aspectului imagistic, stindardul mai este exceptional si prin 

aspectul sonor, acest stindard avand si functia de semnal sonor de lupta. Altfel spus 
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din gatlejul fiarei hibride izbucnea un urlet infricosetor de trompeta a judecatii de 

apoi al carui efect pshihic era devastator. Nici trasatura aceasta nu venea din neant 

ci tot din viata si cultura dacilor care aveau si foloseau instrumente de suflat, 

carnyxuri, un fel de buciume de lemn care aveau un pavilion de bronz sau de fier in 

forma de bot de fiara. Sa retinem ca pentru stindard, vrednic sa ridice glasul dacilor 

a fost lupul simbolul national cu care dacii se identificau asa cum reese din fabula 

regelui Scorilio. Revenind insa la caracterul vexiliar unic al celor doua aspecte 

imagistic si sonor, ca si la caracterul deasemenea unic al combinarii lor, suntem 

obligati sa admitem ca ne aflam in fata unui fenomen de o complexitate 

nemaintalnita in antichitate, ceea ce ne trimite la concluzia ca o asemenea 

complicata si perfecta alcatuire functionala nu putea apare de azi pe maine, ea fiind 

rezultatul unei indelungi evolutii, in fapt un proces de cristalizare etno-psiho-

institutionala cu valente politico-religioase si militare.  

Aparut probabil mult inaintea razboaielor de cotropirea daciei, dar la o data pe care 

in prezent nu o putem preciza, stindardul nu dispare odata cu moartea lui Decebal. 

Il gasim mentionat, de fapt reprezentat, pe arcul de triumf al lui Constantin cel 

Mare, la Tesalonic. Trupele romane care foloseau luptatori daci ii foloseau pe 

acestia sub stindard propriu, acestia neputand si refuzand sa moara altfel decat cu 

acest simbol sfant la cap. Totusi acest simbol national cu radacini istorice foarte 

adanci a fost abandonat in secolul al-XI-lea d.H. de catre regatul Daciei, ajunsa la 

acea data un stat feudal ortodox centralizat cu hotare minime pe Tisa, Nistru si 

Dunare. Datoram aceasta precizare Codexului Rohonczi, a carui decriptare o 

datoram doamnei profesor Viorica Enachiuc, eminent filolog, arheolog si etnolog 

(actualmente expert UNESCO). Abandonarea acestui stindard, in fapt principala 

victima a crestinismului ortodox al dacilor, nu putea fi totala, caci daca el pierde 

functia de simbol de stat, functia de simbol etnic nu i-o putea lua nimeni.  

Iesit din sufletul poporului dac acest simbol se intoarce, prin elementele sale, in 

inimile celor care i-au dat nastere. Incheind prezentarea acestor elemente 

cronologice urmeaza sa demonstram perenitatea componentelor acestei imagini 

sfinte a sufletului nostru. Pentru a putea intelege faptele si mai ales pentru a putea 
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stabili raporturile exacte intre fenomenele cercetate am plecat, ca ipoteza de lucru, 

de la faptul ca dacii si mai apoi vlahii, adica noi, am fost cel mai tipic popor de 

pastori. De fapt de pastori-militari. Dar, in fine, incercand o tratare sistematica a 

chestiunii acestui stindard unicat, am intreprins demersul teoretic al disocierii 

acestuia in elementele sale constitutive principale. Astfel, am considerat ca 

elemente heraldice principale lupul si sarpele, in  timp ce lancea si semnalul sonor 

cu structurile sale aferente le-am considerat in  al doilea rand, fara ca aceasta sa 

constituie o erarhizare conform importantei lor (ar fi si greu!). De fapt este un 

demers strict metodologic. Lupul, razboinicul nobil cu care dacii se identificau 

cand deveneau luptatori a ajuns a-i reprezenta. Acest lucru nu il constatam nici la 

germanici care deveneau ulfhednari si la care lupul statea la picioarele lui Odin si 

nici la romani la care lupoaica si gemenii nu puteau devenii simbol national pentru 

simplul motiv ca ea era deja un cunoscut simbol strain  ( i.e. etrusc). Nici episodul 

hirpinic NU lasa urme. La daci insa si la romani, lupul ramane la fel de sfant pana 

in ziua de azi. La armani Republica Macedoneana a Pindului proclamata in 1913 

are in campul galben al tricolorului nostru lupa capitolina cu gemenii, prin care ei 

isi opun latinitatea primordiala opresorilor greci care isi spuneau cu aroganta 

impostoare romei, adica urmasi ai Romei. Lupul este poate cel mai amplu simbol 

heraldic vexiliar si cu o posteritate coplesitoare la romani. Nu este o intamplare, ca 

el da sarpelui capul, forta de neinvins a mintii sale.  

Pentru a-i putea evalua in mod cat de cat corect atat rolul in viata dacilor cat si 

continuitatea in cea a romanilor va fi necesara o foarte succinta considerare a 

urmatoarelor aspecte legate de acest motiv heraldic: proverbe si expresii, obiceiuri 

laice, obiceiuri religioase, practici canonice ortodoxe precum si aspecte 

arheologice si etnologice.  

Desigur, din considerente metodologice si de claritatea expunerii ar fi preferabila 

prezentarea succesiva, individuala a acestor aspecte, fapt nu intodeauna posibil 

datorita existentei categoriilor mixte. Este cazul obiceiurilor “laic”-religioase. 

Contrar unor pareri superficiale lupul constituie un reper fundamental in psihologia 

romanilor, fapt explicabil chiar si numai prin aceeeia ca ei au fost in continuare, ca 
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si dacii, un popor de pastori-soldati (inarmati) carora contactul cu lupul le era ceva 

mai mult decat o conditie naturala, le era o a doua natura. De aceea multiple 

expresii si proverbe care-l au ca personaj central pe lup reflecta aceasta situatie. 

Examinarea doar a catorva ne va ilustra acest adevar. Expresii ca: “stiuca-lupul 

baltilor” sau “uliul- lupul pasarilor” au chiar si-n zilele noastre un evident sens 

admirativ prin care cele doua vietati sunt ridicate la pozitia plina de respect a 

lupului, simbolul suprem al fortei si inteligentei animale. Atunci cand spui cuiva 

“sperii ;lupul cu pielea oii”, in fapt ii faci precizarea ironica, dar menajata, ca este 

cam slab cu duhul daca isi inchipuie ca lupul ar fi atat de prost incat... . Si sa nu 

uitam ca multe animale sunt prostite prin felurite siretlicuri. Nu insa lupul. Chiar si 

expresia “lupul schimba parul dar naravul ba”, in ciuda aparentelor si a 

conotatiilor sale peiorative moderne, reprezinta de fapt expresia admiratiei fata de 

lup a carui tenacitate este dincolo de cele trecatoare. In orice imprejurare (blana) 

lupul este acelasi egal cu el insusi nelasandu-se abatut din drumul sau. Poate ca 

daca am considera elementele lingvistice de arhaism ale acestui proverb am 

intelege mai usor adevaratul lui sens. Exista la romani o poveste care a generat 

expresia “ursul pacalit de vulpe” , la francezi ea fiind “lupul pacalit de vulpe”. Si 

la altii se intampla la fel. Daca insa vom considera ROMANIA si ROMÂNIA va 

trebui sa constatam ca din toata ROMANIA, numai in ROMÂNIA, lupul are parte 

de un asemenea tratament plin de respect. De ce? Expresia “vorbim de lup si lupul 

la usa”  pe care multi o socotesc in mod superficial ca expresie a surprizei ridica 

doua probleme care conduc la aceiasi concluzie: 

1. De ce implicam lupul in aceasta situatie de viata cotidiana, ca doar nu 

suntem in relatii de vizita cu el incat sa ne vina la usa (sau poate suntem), 

si  

2. De ce nu spunem in mod simplu “ce surpriza ! ‘’ , ‘’ ce potrivire !’’ , etc., 

etc.    

Simplu. Pentru ca lupul este intra-devar un reper definitor al vietii noastre, un 

element cotidian stabil cu care traim de cand lumea asa cum spune si zicatroarea ‘’ 

de cand era lupul catel’’ , in sensul ca ne referim la niste timpuri cam de la 
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inceputul lumii. De ce ar fi lupul un reper temporar (al inceputurilor) daca nu ar fi 

atat de important pentru romani ? Si , pentru comparatie sa ne amintim ca nici lupii 

latinilor si nici ai germanicilor (cu o mitologie plina de lupi) nu reusesc, la 

popoarele succesoare, sa ajunga nici la o asemenea prezenta si nici la un asemenea 

respect. Poate ca daca am ramane la analiza proverbelor si zicatorilor ni s-ar putea 

reprosa faptul ca aducem ca argumente doar niste interpretari asa cum ar putea 

apare si unele de sens contrar.  

Nu cred insa ca acelasi lucru s-ar putea afirma in privinta probelor arheologice. 

Astfel, in mormintele de inhumare ale dacilor din zona Cetateni alaturi de 

scheletele umane (ale dacilor) se gasesc capete de lupi (schelete, evident). Mult 

mai tarziu in Campia  Româna se gasesc schelete de lupi, socotiti lupi protectori 

ingropati sub vetrele locuintelor romanilor. Dincolo de interpretarea posibila a 

acestui fapt ca o proba a existentei unui cult solar al focului, pe care lupul l-ar fi 

intruchipat, obiceiul se constituie intr-o proba vizibila de continuitate a cultului 

lupului. Tot in aceasta ordine de idei merita retinut faptul ca in spatiul slav 

periromanesc (Serbia si Bulgaria) exista o noapte a cainilor fara cap care umbla 

prin cimitire. Nu mai  putin semnificativ este si faptul ca la Niculitel acolo unde 

sunt moastele celor patru martiri (ce coencidenta !) s-a gasit un cap ceramic... de 

lup. Cu alte cuvinte tocmai in zona cea mai intens supusa crestinarii din Dacia, 

adica România, constatam persistenta elementelor cultului precrestin al lupului.  

Exista insa si unele obiceiuri, este drept ca in prezent limitate la zone foarte 

conservatoare, in care se practica ritualuri cu invocarea lupului. Dintre acestea 

deosebit de semnificativ este obiceiul crescatorilor de albine (ocupatie specifica 

dacilor si atestata ca atare) de a trece albinele primavara (cand ies din stup) printr-

un gatlej de lup. Altfel spus roiul iese din botul lupului ca o rasuflare a acestuia, 

albinele fiind indemnate de catre crescatorul lor sa fie ca lupii si sa isi apere stupul 

cu vitejia acestora. Inca o data capul de lup se ridica peste timp cu suflarea lui de 

foc. Un cap destept, caci in baladele pastoresti ciobanii se sfatuiesc in mod frecvent 

cu ...lupul. De relevanta cea mai mare pentru rolul cultic al lupului sunt insa 

obiceiurile si ritualurile mortuare si mai apoi cele religioase. Desi nescrisa si 
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neprezentata pompos precum “ Cartea Mortilor “ de la egipteni sau de la tibetani, 

la romani exista o adevarata carte a mortilor care perpetueaza concepte ancestrale 

“romanesti” asupra mortii si asupra felului cum trebuie sa se poarte mortul. Ca si in 

cele doua carti ale mortilor, si la romani se dau mortului sfaturi. Mortul este sfatuit 

a fi prieten inteleptului lup, care pe toate le stie, si-l va invata de bine. Exista insa 

si situatii in care diferenta “laic”-religios nu mai este posibila, ritualul popular 

devenind un adevarat determinant religios. Este cazul cu “Noaptea Lupului”, din 

prima duminica dinaintea Craciunului, din Muntii Apuseni. Are loc o parada 

rituala cu masti. Ceea ce este important este faptul ca aceasta manifestare se face in 

cinstea lupului care este REGELE ANIMALELOR, cu drept de viata si de moarte 

asupra tuturor vietatilor, inclusiv a omului, si el supus al lupului in regatul acestuia. 

Culmea puterii acestui rege-lup este aceea ca purtatorul mastii lupului are 

privilegiul crestin (dezlegarea) de a putea sa manance carne in post (Postul 

Craciunului).  

 

Este clar ca suntem in prezenta unui ritual mixt precrestin-crestin, in care 

sarbatoarea regelui lup ajunge la recunoastere de catre biserica ortodoxa romana 

care nu putea proceda altfel caci ar fi insemnat sa ucida insa-si romanitatea (de fapt 

dacitatea) traditiei, pe care in marea ei intelepciune a primit-o cu dragostea cu care 

biserica noastra si-a imbratisat poporul.  

Sa mai recunoastem in acest obicei atasamentul din timpuri mitice al dacilor, si pe 

cale de consecinta al romanilor, la sistemul monarhic al regatului, capul incoronat 

al lupului fiindu-ne temeiul si inceputul. Cat de convingatoare sunt cele de mai sus 

vom intelege abia atunci cand vom considera cateva dintre oranduirile canonice ale 

Bisericii Ortodoxe Romane. In acest sens atragem atentia asupra unui fapt comun. 

In Sfanta Biserica de ziua oricarui sfant se oficiaza sfanta liturghie. Oficierea 

serviciului divin in incinta bisericii constituie actul de maxima sacralitate si 

consacrare canonica a sfantului prin care biserica il recunoaste si-si insuseste 

faptele sale ca manifestari supreme de crestinism pe care le propune credinciosilor 

ca model ce viata. In acest sens avem a spune urmatoarele. La romani, ca nicaieri 
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la altii, sunt patroni ai lupilor cei doi frati ucenici ai lui Hristos, sfintii apostoli 

Andrei si Petru si sfintii Dimitrie din Tesalonic si Dumitru din Basarabi. 

Calendarul ortodox roman admite o luna de sarbatori generale dedicate lupului si 

doua sarbatori explicite: Martiriului Lupului si Ziua Lupului. Semnificatia acestor 

fapte ni se pare evidenta. In privinta celor doi apostoli-frati este greu sa credem ca 

ei se puteau impune dacilor altfel decat printr-un proces de credibilizare- legitimare 

pe seama lupului, divinitatea cu mult mai puternica si cu radacini de nezdruncinat 

in traditia dacilor. Este deci un transfer de autoritate si prestigiu religios de la lup 

in favoarea noilor sfinti. Recursul sfintilor crestini la prestigiul religios al acestei 

divinitati cu pozitie superioara in mentalitatea dacilor sugereaza-impune concluzia 

caracterului religios al capului de lup in stindardul dacilor. Este un transfer religios 

de autoritate lup→sfant. Nu acelasi lucru este valabil pentru sfantul Dumitru 

(Dimitrie) pentru care problema transferului de autoritate religioasa nu se mai pune 

deoarece sfantul Dumitru, la oricare din cei doi ne-am referi (cel din Tesalonic sau 

cel din Basarabi), este un sfant al romanilor, al acestor pastori luptatori. Pentru 

romani, lupii sunt nici mai mult nici mai putin decat cainii sfantului Dumitru. 

Puterea sfantului este absoluta , lupul feroce devenind cainele bland si ascultator al 

sfantului. Intrand in biserica, dacul intra ca lup, cu sfintii lui ocrotitori, carora li se 

mai adauga si altii, dar...cu respectarea lupului. Dar lupul al carui cap s-a ridicat in 

chip de stindard n-a pierit, el traieste prin noi in tot ce facem, simtim si vorbim. 

Nici sarpelui, cel de al doilea element heraldic vexiliar, soarta nu i-a rezervat alt 

destin. Traseul sau este paralel desi unele diferente exista si le vom prezenta dupa 

ce vom discuta situatia sarpelui. Trebuie insa precizat de la bun inceput faptul ca in 

privinta sarpelui situatia este ceva mai complicata deoarece atat notiunea cat si 

simbolul au o polivalenta sensibil mai ampla. Acest lucru este reflectat si de 

situatia ligvistica. 

 

 In limba dacilor ca si in limba romanilor exista trei termeni oarecum paraleli. 

Spunem oarecum paraleli deoarece fiecare dintre ei are o arie preferentiala de 

utilizare si este posibil sa existe intre ei chiar unele diferente notionale specifice. 
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Termenii la care ne referim sunt pentru limba dacilor: sarpa, draca,si bala(ur). 

Sarpa devenit la romani sarpe, dar inca utilizat in mod regional sarpa, exact asa 

cum il gasim in textele sanscrite NU provine din latinescul serpente ci mai curand 

invers. Caci chiar admitand ipoteza fantezista a originii sanscrite, si pe cale de 

consecinta a imprumutului, realitatea geografica nu justifica idea unei raspandiri a 

termenului cu viteza mult mai mare in mult mai indepartata Italie decat in mult mai 

apropiata Dacie. Sau poate romanii au dat limbii sanscrite acest termen ori 

mergand acolo cu acest dar al Romei (caci le era mila ca un subcontinent ca India 

in care serpii colcaiau sa nu aiba tocmai acest termen) ori primind vizita 

aborigienilor indieni care au solicitat cu umilinta senatului roman permisiunea 

folosirii acestui terman cu valente civilizatoare. Convingerea noastra este ca 

termenul este dacic asa zisa origine sanscrita neputand fi argumentata hotarator si 

poate ca ar fi mai prudent pentru moment sa vorbim despre originea comuna a 

termenilor dac si sanscrit lasand deocamdata viitorului sarcina stabilirii raporturilor 

genetice. Oricum, celor care sustin ideea latinitatii sarpelui romanesc trebui sa le 

reamintesc faptul ca sarpa se foloseste in zona necucerita de romani a daciei, iar 

daca dacii acelei zone au manifestat o asemenea fascinatie pentru termenul literar 

latinesc, pe care mai apoi l-au stalcit facandu-l sarpa (din serpens) trbuie sa 

admitem pentru ei nu doar o inspaimantatoare apetenta pentru cultura Romei 

clasice dar si un exceptional simt lingvistic prin care stalcirea termenului se 

constituie, in termenii geneticii, intr-o adevarata mutatie de reversie. Ori, daca le 

admitem dacilor inculti asemenea capacitati intelectuale formidabile, apare in mod 

natural intrebarea: la ce bun imprumutul?, sau poate: imprumut sau altceva?. 

Personal, optez pentru solutia simpla a autohtoniei termenului si aceasta cu atat 

mai mult cu cat nu pot intelege necesitatea derivarii sale cu orice chip din termeni 

literari latini sau de alte origini, fortand realitati geografice, ligvistice, demografice 

etc. si, in general, schimband cursul natural al unei gandiri logice. Asadar, sarpele 

exista in limba dacilor, desigur nu ca sarpe ci ca sarpa (asa cum exista el si-n 

realitatea si traditia limbii sanscrite). Probabil insa ca termenul avea o circulatie 

limitata la un anumit teritoriu al notiunii. Termenul de circulatie mai mare pare 
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insa a fi fost draca pe care il regasim si la alti indoeuropeni (vezi germanicii). 

Datoram aceasta informatie unei surse de competenta si autoritate lingvistica 

asupra careia nu este locul si timpul sa mai insistam. Ceea ce este insa extrem de 

interesant este fenomenul polarizarii produse de trecerea dacilor la ortodoxism cu 

migrarea consecutiva a continutului notional al termenului. In privinta acestui 

termen trebuie spus ca el este “beneficiarul”, sau exprimandu-ne direct victima 

aparitiei crestinismului ortodox al dacilor, pentru care preotii momentului au cautat 

sa ofere materializarea imagistica a diavolului. O sarcina grea daca ne gandim la 

faptul ca dacii nu aveau zeitati antropomorfe.  

 

Iesirea din aceasta situatie pentru preoti a fost recursul la prima imagine biblica 

materiala a diavolului, aceea a ispitirii lui lui Adam atunci cand diavolul este 

materializt in  sarpe, adica draca pentru daci. Si lucrurile asa si raman, dacul si mai 

apoi romanul, netrecut prin universitati zice “iar dracul luand chipul sarpelui a 

ispitit-o pr Eva” sau in traducere libera “ iar sarpele luand chipul sarpelui a ispiti-o 

pe Eva”. Evident ca dandui lui draca sensul de diavol(dracul) locul notiunii de 

tarator ia ramas termenului de sarpa (sarpe) aflat la-ndemana in vorbirea curenta, 

nefiind necesara o calatorie la Roma de unde sa se importe din literatura clasica 

dragutul de serpens. Faptul important ramane polarizarea notiunilor produsa de 

ortodoxism sarpele ramanand sensul comun, pozitiv-draca devenind sensul negativ 

ajungand de la situatia particulara de materializare a diavolului la a fi perceput ca 

insusi diavolul adica dracul in limba dacilor si deci a romanilor. Sa mai retinem 

insa si un reper imagistic semnificativ. Dracii din iconica cea mai timpurie au, fara 

exceptie, cozi. Si nu unele scurte ci unele destul de lungi si nici rigide si drepte ci 

flexibile si rasucite ca un sarpe. Dar sa nu uitam, totusi, un lucru: demonizarea 

sarpelui chiar impusa de ratiuni religioase canonice nu a putut depasi anumite 

limite, caci ea a intampinat rezistenta ferma a psihologiei subterane a poporului. In 

fine, exista termenul balaur pentru care se bate cu insistenta maneda ca fiind dacic, 

existand tentatia multor specialisti de al prezenta ca termen unic de origine dacica. 

Nimic mai fals. Termenul este foarte dacic dar nu unic. Ceea ce putem spune este 
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ca circula alaturi de draca si sarpa dar, cum este si normal, fiecare termen avea un 

teritoriu in care era predominant. Balaur este predominant in zona Olteniei, 

Banatului si Timocului, unde il gasim si azi, si desigur in zona ilro-dalmata si 

tesalo-epirota. Raspandirea iliro-dalmata explica prezenta sa ca termen de substrat 

in limba albaneza de unde a fost preluat ca etalon lingvistic comparativ pentru 

limba romana. Prezenta celor trei termeni in limba dacilor si a romanilor actuali ca 

si raspandirea lor pe o arie geografica atat de mare este un fapt mai curand normal 

decat surprinzator deoarece daca vom considera aspectul geografic trebuie sa 

observam ca este vorba de zona etnolingvistica de formare si viata a poporului dac, 

numit azi roman. Faptul ca suntem in prezenta a trei termeni din substrat care 

acopera cam aceeasi notiune este, deasemeni, unul natural pentru o limba de 

puterea si vechimea limbii noastre, care este de la nastere una fundamentala. Ar 

trebui sa ne gandim de zece ori pana sa punem generoasa stampila de imprimutat 

asupra unor termeni a caror etimologie o confectionam comod recurgand la limbi 

ale unor popoare vecine, ulterioare noua, mai putin numeroase si cu un nivel de 

viata materiala si spirituala net inferioare. Poate ca valoarea acestor consideratiuni 

lingvistice ar ramane foarte limitata daca in sprijinul lor nu ar veni anumite realitati 

care tin de domeniul fenomenului religios la poporul nostru. Pe anumite cruci de 

lemn, azi cu vechimea de peste 200 de ani, numite pupezee si care sunt folosite la 

imprimarea semnelor rituale pe colacii slujiti in biserica spre a fi impartiti in cadrul 

ceremoniilor legate de cultul mortilor, se gaseste gravat sarpele. Daca acesta ar fi 

simbolul diavolului prezenta sa pe cruce ar constitui un act blasfemic de mare 

gravitate.  

Cu toate acestea constatam din paretea bisericii noastre o deplina acceptare a 

situatiei a carei radacina este in spiritualitatea multimilenara a poporului nostru, 

care in privinta ritualurilor funerare a fost si ramane de un conservatorism 

impresionant.  

Daca in aceasta situatie am fi tentati sa admitem ca biserica nu si-a riscat 

autoritatea prin confruntarea cu traditia religioasa preortodoxa, nu acelasi lucru il 

putem spune in legatura cu prezenta a doi serpi impletiti care figureaza pe carja 
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patriarhala (orientati tot cu capetele in sus ca si in cazul precedent). Este calar ca 

un inalt ierarh nu putea risca pactizarea, fie ea si emblematica, in chiar Casa 

Domnului cu insusi Diavolul. Ne gasim in fata unui recurs la autoritatea absoluta a 

unui vechi simbol religios care nu avea nimic in comun cu Diavolul, pentru 

simplul motiv ca la acea data acesta nu exista in acel sistem religios. Orice asociere 

cu caduceul lui Hermes este desigur posibila dar in mod cert de un ridicul strivitor. 

Revenind la faptul ca dacii erau un popor de pastori, asa cum tot pastori am ramas 

si noi multa vreme, este foarte semnificativ faptul ca in tot cursul vietii sale 

pastorul roman era nedespartit de toiagul sau cu cap de balaur si ca acesta ii 

devenea la inmormantare stalp, adica stalpul de la cap care a existat mult timp 

inaintea inlocuitorului sau crestin crucea, si un timp paralel cu ea. Cu alte cuvinte 

ritualul funerar aducea la capul mortului capul sarpelui. Tot ritualurilor funerare le 

datoram prezenta unor elemente la a caror origine este de asemenea sarpele. Unul 

dintre aceste obiceiuri este cel cunoscul ca statul mortului. Este vorba despre o 

lumanare artizanala avand exact lungimea defunctului. Aceasta este apoi incolacita 

exact ca un sarpe al carui cap, aflat in centrul spiralei, este cel cu festila. Aceasta 

lumanare este pusa pe pieptul mortului si este aprinsa doar in timpul priveghiului si 

al slujbei din biserica. Exista discutii asupra sensului in care este rotit acest sarpe 

de ceara, existand insa parerea unanima ca rotatia sa ar semnifica scurgerea 

nictemerala a timpului. Faptul conduce la concluzia ca suntem in fata manifestarii 

unei functii cosmice a acestui sarpe. Tot din aceasta categorie este si un alt ritual 

caracteristic zonei conservatoare a Vrancei, pe care datorita desfasurarii sale l-am 

numit pomana sarpelui. In Saptamana Luminata se face o pomana cu slujba 

aferenta la biserica. La ceasta pomana, celui pomenit i se face o lumanare 

artizanala de lungimea uni om. Aceasta este formata din doua lumanari impletite 

ale caror cele doua capete cu festila ard in acelasi timp, avand aspectul lumbii 

bifide a sarpelui. Aprinderea si arderea acestei lumanari in biserica spun si ele 

suficient de mult despre puterea acestui cult ancestral al sarpelui. In fine, dar nu in 

ultimul rand ar trebui mentionata o anumita realitate din teritoriul Olteniei, unde, in 

anumite pesteri alaturi de obiecte de uz uman inclusiv valori tezaurizate, se gasesc 
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serpi lucrati din ceara. Executia lor, foarte atenta, este artistica, respectiva ceara 

avand coloratia adecvata reprezentarii acestei vietati. Nu este exclus ca acesti serpi 

sa aiba ca structura de rezistenta, in chip de sira a spinarii, un snur in felul festilei 

lumanarii.  

Oricum, daca vom considera doar cele doua tipuri rituale de lumanari, acestea 

trimit la un cult al focului (la fel ca lupul ingropat sub vatra) si al luminii ( ceea ce 

pentru un mesager al iadului cum ar fi sarpele ca simbol demonic este de 

neconceput). Este deasemeni cunoscut cazul unei comori descoperite in muntii 

Buzaului.  

Intr-aceasta, deasupra unei gramezi de monede din aur, era asezat un sarpe 

confectionat din aur si lucrat artistic. De unde vine acest cult al sarpelui ne arata nu 

doar stindardul dacic dar si recent descoperitele bratari cu protome in chip de cap 

de sarpe(la bratarile celtice motivul dominant al acestor protome este capul de cal), 

care foarte probabil constituiau recuzita rituala. Un asemenea cult se exprima insa 

si in anumite credinte populare cum este cea legata de sarpele casei, caruia ii este 

atribuit un rol protector, intocmai ca lupului protector ingropat sub vatra. Sarpele 

nu mai este necesar sa fie ingropat el chiar fiind conceput ca o vietate subterana. 

Ceea ce este remarcabil in cazul acesta este faptil ca in conceptia poporului nostru 

cel care l-ar supara pe sarpele casei ar fi un om condamnat, neamul sau urmand a 

se stinge iar casa lui urmand ai ramane pustie. O asemenea pedeapsa venea de la 

Dumnezeu, nu de la duhul iadului, care din  contra, ar fi trebuit starpit odata cu 

demonica lui intruchipare, sarpele (daca ar fi fost asa ceva). Sa retinem in incheiere 

si faptil ca printre zicatorile referitoare la sarpe gasim unele in care admiratia si 

pretuirea sunt mai mult decat evidenta. Astfel, atunci cand spunem “intelept ca un 

sarpe” este dincolo de orice indoiala ca chiar ne dorim sa fim vrednici de o 

asemenea apreciere din partea semenilor nostri. Iar atunci cand spunem “uite, 

serpoaica asta” spunem de fapt “uite, frumoasa asta”. Si nu este singura asociere a 

sarpelui cu frumosul. In credinta poporului nostru curcubeul (etimologie 

necunoscuta) este sarpele care bea apa din rauri si balti. Deasemeni, in multe 

basme romanesti intalnim serpi fermecati care au ochi de pietre pretioase. Daca 
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vom face o comparatie a celor doua simboluri, lupul si sarpele trebuie sa observam 

ca lupul fiind un simbol local, caracteristic, identitar al dacilor el ajunge la pozitia 

prioritara (capul) in stindardul dacic. Datorita acestor trasaturi el are o mult mai 

pronuntata rimanenta si forta de patrundere in structura religiei ortodoxe, 

impunandu-se in relatiile cu sfintii fundamentali( Andrei, Petru, Dimitrie si 

Dumitru) si asigurandu-si o pozitie autoritara in calendarul nostru ortodox. Din 

aceleasi considerente, dar in sens invers, sarpele este intr-o pozitie ceva mai slaba. 

In calitatea sa de simbol universal sarpele are parte de un tratament religios m-ai 

agresiv si, din pacate, mai eficient. Chiar si in stindard el detine locul secund 

(corpul), identificarea sa religioasa partiala cu diavolul fiind inevitabila. Totusi 

chiar si in aceste conditiuni el reuseste sa treaca pragul bisericii, dar calendarul ii 

refuza prezenta. Daca in privinta elementelor heraldice, lupul si sarpele, au existat 

preocupari, desi chimerismul vexiliar nu a fost receptat ca fenomen unic, celelalte 

doua elemente, semnalul sonor si lancea, desi elemente de mare originalitate, au 

trecut practic neobesrvate, atentia specialistilor tratandu-le cu o indiferenta greu de 

inteles. 

 

 In aceasta situatie am cautat o explicatie a existentei si semnificatiei celor doua 

elemente cu putinel;e mijloace pe care le-am avut la indemana. In ceea ce priveste 

semnalul sonor trebuie sa spunem ca in afara mentionarii sale nu dispunem de 

nicio referinta care sa detalieze sistemul de formare si propagare a sunetului.  

Cu alte cuvinte despre dispozitivul sonor nu putem decat sa facem presupuneri, 

nici un asemenea stindard neajungand pana la noi. Pornind de la folosirea de catre 

daci a unor buciume(instrument regasit la pastorii si taranii romani) care aveau 

pavilionul confectionat din bronz sau fier si prelucrat in forma de bot de fiara, am 

facut presupunerea ca in gatul lupului vexiliar se afla tot un fel de bucium. Evident, 

din considerente de obtinere a efectului acustic pomenit erau necesare doua 

elemente auxiliare: o mica palnie de captare a curentului de aer, insurubata la 

mustiuc si o camera de rezonanta cu functie amplificatoare( cam ca oala de la 

urlatoarea lupilor). Daca asupra timpurilor dinaintea mentionarii acestui stindard 
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nu se punea problema de a gasi informatii referitoare la semnificatia semnalului 

sonor si a felului sau de obtinere, in timpurile ceva mai recente un asemenea 

demers ne-a fost totusi posibil. Am pornit, evident, de la cel mai general element 

de continuitate. Si noi cei de azi, care ne zicem romani, ca si dacii din care ne 

tragem, am fost un popor de pastori. Nu oarecari ci pastori-militari caci niciodata 

nu au lipsit bunii vecini veniti de aiurea si dornici de pamantul si bunurile noastre. 

Informatiile despre acesti pastori nu le puteam gasi la vecinii nostri cei dornici de 

jaf ci la noi insine. Cu alte cuvinte cea mai utila a fost literatura populara, adica 

baladele pastoresti, si in primul rand “Miorita”. Surpriza noastra a fost pe cat de 

mare tot pe atat de fericita. “Miorita” s-a format inaintea fragmentarii limbii 

romane in cele patru dialecte, deci oricum inaintea secolului VI d.H. . Dintre 

motivele epice ale baladei cel mai vechi este motivul ritului funerar care este unul 

unanim recunoscut ca precrestin. Pornind din acesat punct am facut o descoperire 

stupefianta: la capul mortului trebuia sa fie pus un instrument de suflat orientat in 

directia vantului dominant si cu mustiucul in sensul de atac al acestuia. Cele trei 

repetitii(fluieras de fag, os, soc) nu sunt figuri de stil literare ci structuri 

incantatorii avand functia de a sublinia obligatia producerii sunetului, care era nu 

bocet ci vocea sufletului defunctului. Lucrurile merg pana acolo incat in anumite 

variante, probabil mai recente se face pur si simplu precizarea ca mortului sa i se 

puna crucea la cap insa pe aceasta sa fie fixat in felul mentionat mai sus 

instrumentul de suflat, desigur pentru a permite sufletului defunctului sa se 

exprime. In majoritatea cazurilor, insa, la cap se cere punerea toiagului si/sau 

lancii, pastorului despre care unele variante precizeaza ca trebuie sa aiba in varf 

bine infipt instrumentul de suflat. Iata cum pastorul, soldat prin forta 

imprejurarilor, se ingroapa avand la cap toiagul si lancea care poarta buciumul. 

Cum in majoritatea variantelor la cap in chip de stalp(rareori cruce) se pun bata si 

lancea cu trompet, devine usor de inteles motivul pentru care preotul ortodox la 

romani, citeste la capul mortului slujba stalpilor ( i.e. toiagul  si lancea ) nu a 

stalpului, desi inca exista sate unde in cimitir se mai vad stalpi langa cruci.  
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Slujba putea fi strict a stalpului, dar de fapt lancea si toiagul sunt cei doi stalpi. In 

privinta toiagului reamintim ca el era cu cap de balaur. In ceea ce priveste stalpii 

din cimitire pe care inca ii mai vedem langa cruce, constatam ca ei au in varf o 

pasare interpretata in prezent drept pasarea sufletului, o interpretare pe care o 

respingem. 

Acea pasare este, in urma unei evolutii lesne de inteles, mecanismul producator de 

sunet sau simbolul acestuia, voce a sufletului celui decedat. In locul buciumului 

care striga a fost adoptat strigatul tacut al imginii pasarii. Plecand la lupta 

razboinicul dac pleca la marea intalnire cu Zamolxes, pentru toti cei care treceau 

cu vitejie hotarele acestei vieti se ridica stindardul minunat care era semnul sfant al 

victoriei, cu pretul mortii multora, acceptata cu fericire, dar de neconceput fara cele 

cuvenite deasupra capului. Tot astfel si pastorii-tarani de dupa acei luptatori nu se 

puteau aseza in pamant fara ca la moartea lor sa sune buciumul(azi inlocuit de 

dangatul clopotului, dar nu peste tot), sa la fie pus la cap stalpul(azi crucea) si mai 

apoi sa la faca preotul iubit slujba cea mare care sa dezlege sufletul.  

 Desi azi nimeni nu mai ridica marele stindard el a ramas in sufletele si 

obiceiurile noastre caci elementele din care s-a format constituie vesnicia noastra 

ca neam pe care suntem datori a o pastra si iubi spre a le fi copiilor nostri fiinta 

eterna.  
 


