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Capitolul I. Argument. Obiectivele cercetarii, necesitate, oportunitate. 

 Simtim nevoia de sacru si de vesnicie, de tot ceea ce vine de departe - din 

ancestral, din antichitatea acestor meleaguri, ce ne reprezinta mai bine, ne da statornicie, 

siguranta si durabilitate. Fara mitologie un popor, nu-si cunoaste originile si traditiile, nu-

si poate interpreta fenomenele, manifestarile sale spirituale, existenta sa pe aceste 

meleaguri legendare geto-dace. 

Înca pe la mijlocul secolului trecut, Dimitrie Gusti avertiza ca o întreaga categorie 

de manifestari spirituale ale taranului român, în special cele privind reprezentarea cerului, 

a astrilor precum si a întregului complex de fenomene si interpretari  legate de marile 

cadre ale naturii, era pus în primejdie de doua institutii, carora acest fapt nu li se putea 

reprosa: scoala si armata. Ca actiunile acestor institutii, unde aceste reprezentari aveau cu 

totul alte interpreta ri, au fost urmate timp de aproape o jumatate de secol de interpretari 

ultra materialiste impuse la nivel statal, nu a facut decât sa împinga la disparitie în 

majoritatea locurilor din tara, aceste categorii de manifestari spirituale.  Asa cum va 

demonstra cercetarea noastra, acolo unde în jurul anilor 1940, exista înca o mare bogatie 

a acestor reprezentari dublata de o deosebita sensibilitate sufleteasca, azi, în acele locuri 

nu mai exista nimic. Generatia actuala este complet rupta de aceste reprezentari, 

reprezentari care au dainuit veacuri întregi, noi asistând azi aproape neputinciosi la 

disparitia lor definitiva. Din fericire totusi, în unele zone de munte, s-au pastrat înca  

aceste manifestari, demersul nostru, reusind sa surprinda, desigur în principal la 

generatiile mai vârstnice si sa salveze ceea ce mai exista înca în spiritualitatea  taranului 

român, în mijlocul marilor cadre ale naturii. De aici si oportunitatea acestor cercetari.  

          Cercetarea arheologica a demonstrat ca aceste tipuri de manifestari ale fiintei 

umane, sunt foarte vechi, unele datând înca din paleolitic. Încercarea de a determina 

modul de gândire al unor oameni care au trait acum câteva mii de ani, fie aceasta chiar si 

numai într-un domeniu mai limitat al spiritualitatii lor, este fara îndoiala o actiune grea si 

mai ales riscanta. Grea, cu atât mai mult atunci când despre acel domeniu lipsesc, în 

unele zone aproape cu desavârsire, o serie de elemente concrete. Riscanta, pentru ca daca 

totusi acestea sunt prezente, luc rurile se simplifica prea putin; apare problema 

interpretarii lor. Marile greseli, si de aici si riscurile foarte mari ale acestor domenii de 
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cercetare, îsi au originea tocmai în tendinta noastra de a atribui unor oameni din alte 

epoci propriile noastre moduri de azi de a vedea lucrurile.1 

 Absenta unor documente scrise de epoca, în mod explicit, documente care 

formeaza o modalitate fundamentala de comunicare în cultura noastra de astazi, 

constituie un handicap serios pentru cercetarea acestui domeniu, în special pentru 

cercetarea arheologica sau a istoriei astronomiei. Pe de alta parte este cunoscut faptul ca 

astronomiile antice ale unor culturi nu s-au bazat în mod exclusiv pe scriere.  

 Lucrarea îsi propune o cercetare în universul simbolurilor astrale în spatiul 

carpato – danubiano  - pontic si anume a modului în care marile cicluri si marile cadre ale 

naturii, în fond cicluri astronomice - de timp si spatiu - le-a determinat si modelat 

existenta stramosilor nostri. Mai precis cum si-a reprezentat aceste cicluri, materializarile 

lor si vestigiile acestora, arhitectonice si spirituale, mergând mai apoi pâna în zilele 

noastre în încercarea de a gasi si, azi eventuale moduri de reprezentare, simtire si gândire 

asemanatoare. 

 Pentru a avea sanse de reusita, credem ca o astfel de întreprindere trebuie sa fie o 
actiune de tip sinergic, la care ar concura pe lânga antropologie si alte stiinte cum sunt 

astronomia si matematica - în mod obligatoriu cele antice, apoi arheologia zilelor noastre 
si desigur nu în ultimul rând etnografia si informatica. De altfel, în aceste zone ale 
cercetarii, respectiv la frontierele acestor stiinte  s-au constituit si au aparut o serie de 
stiinte interdisciplinare, de frontiera, azi domenii de sine statatoare, cum sunt 

etnoastronomia si arheoastronomia. În plus, este necesara si o metodologie adecvata a 
cercetarii, eventual o noua metodologie acolo unde altele au dat gres. Toate aceste puncte 
de vedere au determinat de altfel, structurarea lucrarii, care va urmari o serie de aspecte 
ale problemei din enunt din punct de vedere antropologic, arheologic, astronomic, 

matematic, etnografic, arheoastronomic, etnoastronomic si antropoastronomic, urmarind 
în final o sinteza a tuturor acestor aspecte, concretizate în unele posibile sau chiar 
probabile concluzii vizând evolu tia simbolurilor astrale în spatiul carpato-danubiano-
pontic. 

 
 
 

                                                 
1 Stanescu, Fl., Dacian Sanctuaries. The Archaeometrical and Archaeoastronomical Analysis, 

Lucian Blaga University Press, Sibiu, 1999, p.2 
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Obiectivele demersului nostru au fost multiple: 
 1. încercarea de prezentare cât mai succint si sintetic, în termeni uzuali, a 

simbolurilor astrale în plan universal, cât si reprezentarile simbolurilor astrale în 
arheologie pe teritoriul României ; 

 2. realizarea unui baze de date deschisa pentru culegerea de informatii de la 
diversi informatori inclusiv amatori, pozitionata într-un site pe internet; 

 3. realizarea unor studii de caz cât mai complexe pentru satul Loman (jud.Alba), 
Cunta (jud.Alba) si Dragus (jud. Brasov); 

 4. familiarizarea si înlesnirea cunoasterii evolutiei simbolur ilor astrale în 
etnografie si meteorologia populara; 

 5. încercarea de a prezenta, pe lânga multi alti cercetatori, avantajele folosirii 
cercetarii pluridisciplinare în arheologie. 

Aria investiga tiilor noastre va fi în mod necesar foarte larga, din neolitic si chiar 
pâna în zilele noastre, în încercarea de a avea o privire de ansamblu asupra acestui tip de 

manifestari umane, tip ce se pare ca a existat practic dintotdeauna. 
 
Cuvinte cheie: simbol, astre, arheologie, astronomie, sanctuare, etnografie, 

astronomia populara, meteorologia populara, baze de date. 
 

Capitolul II.  Simboluri astrale (soarele, luna, stelele) – simboluri universale 

 

 Prezinta raspândirea simbolurilor astrale si reprezentare acestora pe plan 

universal. Ca extensiune spatiala, cultul solar nu acopera tot mapamondul. Calificarea de 

cvasi-universal ce i se atribuie se leaga însa de împrejurarea esentiala ca el a fost prezent 

în aproape toate marile civilizatii ale omenirii, alcatuind în acest mod unul din elementele 

fundamentale ale culturii. Pe o harta desfasurata a continentelor se poate constata cu 

usurinta gruparea evidenta si continua a culturilor solare din lume. Este vorba de o fâ sie 

relativa îngusta care porne ste în rasarit de la arhipelagurile Pacificului, cuprinde 

peninsula Indochina, India, Orientul Mijlociu, Egiptul si toata partea sudica a Europei 

pâna la coastele Atlanticului inclusiv insulele Britanice si se continua în cele doua 

Americi cu Peru, Mexic si Chile. Sunt incluse vechile leagane ale civilizatiei dezvoltate 

în cele asa numite „trei Mediterane”ale Asiei, Europei si Americii.  Doua sunt abaterile 

geografice de la aceasta unitate teritoriala de raspândire a cultului solar: el se întâlneste si 
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în Madagascar si sud-estul Australiei, puncte excentrice zonei cultului solar, si nu se 

întâlneste în marile insule ale Indoneziei. Uriasele spatii ale Chinei si Siberiei, Europei 

extrem-nordice, Africii centrale si sudice, precum si vaste portiuni ale celor doua Americi 

nu au cunoscut acest cult, cantonat în principal dupa cât se vede între anumite grade de 

latitudine  (0-50 grade) a emisferei nordice. 

 

Capitolul III. Omul si astrii – scurt capitol de astronomie 

 

 În acest capitol am expus succint câteva notiuni generale de astronomie. Am 

considerat  necesara introducerea acestui capitol teoretic din doua motive, cum ar fi o mai 

buna întelegere a dinamicii Sistemului Solar, precum si familiarizarea cu acesta. 

Capitolul este structurat în cinci subcapitole. 

 Primul subcapitol prezinta organizarea sferei ceresti, acordând o atentie speciala  

elementelor locului  de observare aflate pe sfera cereasca. Urmatoarele subcapitole 

trateaza pe rând miscarile corpurilor ceresti având în vedere rolul acestora în evolutia 

Sistemului Solar si impactul asupra lui. 

 

Capitolul IV. Omul si astrii -  o privire "antropo-astronomica" 

 

             Acest capitol trateaza comportamentul  cultual si cultural determinat de dominatia 

pe care astrii au exercitat-o asupra fiintei umane înca de la aparitia sa pe planeta. Am 

prezentat pe rând cele mai semnificative relatii dintre om si astrii (soarele, luna si stelele): 

riturile de trecere si controlul magic al miscarii astrilor. 

 

Capitolul V. Simboluri astrale în arheologie pe teritoriul României din preistorie 

pâna în antichitate 

 

 Acest capitol l-am consacrat evolutiei reprezentarilor astrale în spatiul românesc. 

Cele mai raspândite simboluri solare sunt spirala (cu cârlig sau falsa), meandrele, inciziile 

sau benzile în forma de cruce, simple sau înlantuite, roata cu „dinti”, cercurile 

concentrice, carul votiv, triunghiul, rombul, elipsa, vârtejul, zig-zagul, svastica incizate 
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mai întâi în lemn, os si piatra. Simbolurile astrale apar pe ceramica, podoabe, coifuri si 

scuturi dacice. Tot în acest capitol am expus sub forma de tabel   vase cu reprezentari în 

forma de cruce, Cassiopeia, M si W. 

 

Capitolul VI. Orientari  de tip astronomic la mormintele  tracice  

 

 Capitolul  sase  prezinta verificarea efectuata mecanic a orientarii de tip 

astronomic a mormântului Sveshtary (Bulgaria) care a confirma ipoteza conform careia 

constructorii antici erau familiarizati cu latitudinea geografica a locului în care 

constructia a avut loc, numit icttata, si înclinarea eclipticii E.   Tot în acest capitol am 

expus orientarea celor 17 morminte trace studiate de catre cercetatorii bulgari. 

 

Capitolul VII. Orientari astronomice în necropola de la Cernica 

 

  În 1967  a fost descoperit la  Cernica, lânga Bucuresti, un cimitir din neolitic, datat 

4400 - 4200 B.C.  si care  reprezinta unul din cele mai vechi cimitire preistorice. Din  327  

de  morminte  analizate, un  numar  de  314 (96%) sunt riguros orientate între limitele 

oscilatiei anuale a azimutului rasaritului de Soare. De aici s-a tras concluzia existentei 

cultului soarelui la acei oameni ai neoliticului, care îsi îngropau mortii dimineata, în 

momentul solemn al rasaritului de Soare. 

 

Capitolul VIII. Reprezentari astrale în sanctuarul de la Parta. Orientari 

astronomice în sanctuarele de la Sarmisegetusa – Regia  

 

 Sanctuarul de la Parta prezinta doua compartimente distincte: camera altarului, si 

camera unde se aduceau ofrandele. În partea anterioara se afla altarul, cu doua statui 

lipite, o zeitate feminina si un taur, simboluri ale fecunditatii si fertilitatii. Templul era 

folosit si drept calendar solar. Pe peretele dinspre est se afla o statuie dubla - zeita mama - 

strajuita de doua coloane simbolizând legatura dintre cer si pamânt. Pe peretele de apus 

se afla doua goluri sub forma unui un soare si a secerii lunare. La 23 septembrie, deci la 
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echinoctiul de toamna, soarele lumineaza prin acest gol si lumina sa cade pe spatele 

statuii duble. 

 Chiar în ziua solstitiului de toamna si de primavara, soarele patrundea printr-un 

orificiu al templului si lumina perfect altarul.  

În sanctuarul de la Parta doua coloane strajuiesc deschiderea din fata statui 

monumentale, coloane terminate cu capete de taur si proeminente între coarne, 

interpretate dupa amplasare si decor, ca Luna si Soare. 

Preocuparile de astronomie ale dacilor, mentionate de o serie de autori ai 

antichitatii, sunt confirmate în incinta sacra a capitalei regatului, unde o ser ie de 

sanctuare au certe orientari astronomice, legate de miscarea sferei ceresti, cât si de 

punctele de extrem ale miscarii soarelui, respectiv solstitiile.  

Pe terasa sacra de la Sarmisegetusa-Regia, printre directiile cu caracter 

astronomic marcate în incinta sanctuarelor sunt si doua aliniamente nord-sud. Unul din 

ele, este constituit din centrul altarului cunoscut sub denumirea de ,,Soarele de Andezit”– 

una dintre piesele cele mai originale si reprezentative ale complexului – si doua blocuri 

din axul longitudinal al micului sanctuar dreptunghiular,,distrus”, aliniament în lungime 

totala de aproximativ 32 m. Cea de-a doua directie de tip nord-sud marcata în piatra, este 

data de sirurile de coloane ale „Micului sanctuar dreptunghiular”din andezit, situate în 

imediata apropiere a Soarelui de Andezit, orientate si acestea pe „axa lumii”, cum 

numeau anticii acest aliniament. 

 Cea mai cunoscuta orientare de tip solstitial din lumea dacilor, este, desigur, 

orientarea aspres rasaritul solstitial de iarna al Soarelui a axei mari a Absidei centrale a 

Marelui Sanctuar Rotund de la Sarmizegetusa-Regia. 

Tipul de orientare astronomica ce marcheaza aceste puncte de extrem, respectiv 

orientarea solstitiala solara, este prezent în doua din cele patru sanctuare de la Costesti, 

pentru ambele solstitii, de iarna si de vara. Un alt tip de orientare solstitiala, prezent în 

sanctuarele de la Costesti este acela al rasaritului Lunii la cele doua solstitii, de vara si de 

iarna. 
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Capitolul  IX. Orientari astronomice din sanctuare din alte zone ale lumii 

 

  Spre sfârsitul neoliticului, în epoca megalitilor, menhirele si aleile cu dolmene 

erau orientate în proportie de 75% spre rasaritul soarelui, 15% spre apus si 10% spre sud. 

De altfel Soarele este corpul ceresc care a generat cele mai multe mituri si obiceiuri 

religioase la aproape toate popoarele.  

 Subcapitolul, Orientari de tip astronomic la morminte, prezinta o sinteza a 

orientarilor astronomice la mormintele din zona central,vest si nord europeana, precum si 

de pe continentul american. Al doilea subcapitol, Orientari de tip astronomic în 

constructii si formatiuni de  tip megalitic, prezinta monumente arheologice orientate dupa 

astri in Europa si America. Un exemplu edificator în acest caz este Stonehenge  care  

reprezinta unul din cele mai importante  si enigmatice monumente megalitice din Marea 

Britanie. Monumentul se afla în câmpia Salisbury, la aproximativ 3 km. vest de localitatea 

Amesbury, în sud-vestul comitatului Wiltshire. Aceasta regiune înregistreaza cea mai mare 

concentratie de vestigii din aceiasi perioada cu Stonehenge - sau chiar mai timpuri. 

Constructia s-a desfasurat în trei etape care acopera o perioada cuprinsa între anii 2000 si 

1500 B.C..  

Subcapitolul, Orientari astronomice în constructii de tip templu,  sanctuar sau în 

asezari urbane, l-am dedicat prezentarii templelor din lumea greaca si romana, precum si 

celor din  Malta  si Egipt. 

Ultimul subcapitol, Orientarea asezarilor, relateaza date despre trasarea asezarilor  

care  se supunea si ea nu numai unor reguli urbanistice, ci, în mare masura unui principiu, 

unor reguli comune tuturor constructiilor: limitele asezarii trebuiau determinate în relatie cu 

religia si cu cosmosul.Astfel, la romani, dupa traditia etrusca, cele doua axe principale ale 

unui oras, decumanus maximus si cardo maximus, se trasau cu ajutorul umbrei lasate de 

prima raza de soare aparuta la orizontul fizic al locului, în ziua stabilita pentru inaugurare. 

 

Capitolul X.  Simboluri astrale în etnografia româneasca 

 

Acest capitol este alcatuit din trei subcapitole care subliniaza aspectul ca 

geometrismul mostenit si transmis ca si arta straveche este înteles de catre omul modern 
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ca pe un limbaj, un limbaj emotionant, pe care îl pune în practica pe obiectele de arta 

populara, tesaturi si cusaturi, precum si pe ouale încondeiate. 

În primul subcapitol intitulat  Reprezentari astrale pe lemn (porti) am evidentiat 

ca semnele solare sunt asezate în anume locuri bine precizate în arhitectura,  pe unelte, 

având tocmai rolul de a invoca puterile binefacatoare si aparatoare. 

Subcapitolul, Reprezentarile astrale în portul popular si scoartele românesti, 

subliniaza ca motivele astrale sunt prezente în cele 90 de zone etnografice cuprinse în 

provinciile istorice românesti: Maramures, Bucovina, Moldova, Basarabia, Dobrogea, 

Muntenia, Oltenia, Banat, Crisana, ce înconjoar a, de jur împrejur, inima tarii, 

Transilvania. Cert este ca semnele solare de pe tesaturile de interior care au un rol 

decorativ si functional important în casa taraneasca româneasca sunt foarte numeroase 

si fac parte din categoria motivelor rectilinii închise (pe baza rombului) sau deschise (pe 

baza meandrului simplu sau dublu).. 

În subcapitolul, Reprezentarile astrale pe ouale încondeiat , am accentuat  

predilectia pentru motivul solar si cel al stelei în decorarea oualor de Pasti. Soarele este 

imaginat de taranca decoratoare printr-o serie de cercuri concentrice cu numeroase raze, 

cercuri amplasate îndeobste pe cei doi poli ai oului. 

Motivul „stelei” (cu patru sau opt brate) e încadrat, cel mai adesea, într-o 

compozitie mai larga de „sire” cu motive geometrice. 

 

Capitolul XI Simboluri astrale în astronomia populara 

 

O mare parte a cercetarii am dedicat-o studiului de caz  reflectat în capitolul 

Simboluri astrale în astronomia populara, alcatuit din trei subcapitole, iar ancheta 

etnoastronomica mi-a trasat liniile directoare ale cercetarii pe care am facut-o în demersul 

investigatiei  existentei unei astronomii populare. 

Subcapitolul, Studiu de caz: Loman (Jud. Alba) reprezinta rodul muncii unei 

lungi perioade de investigatie asupra existentei  astromomiei populare. Loman, un catun 

de ciobani, pierdut prin Muntii Sebesului, este dovada vie ca pentru stramosii nostri, cerul 

aparea cu un comportament cu cât mai ciclic, cu atât mai bizar. În trecut oamenii si-au 

imaginat ca vad diferite figuri formate de stelele de pe bolta cereasca. Aceste figuri 
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apartineau diferitor animale, obiecte sau eroi din povesti. Asa s-au nascut diferite legende 

si asa a aparut si ideea ca ceea ce se întâmpla pe cer ne influenteaza viata.  

Ciobani din generatie în generatie, lomanenii având mai mult timp liber la 

dispozitie si mai multa curiozitate, au fost preocupati de studiul zilei, noptii, Soarelui, 

Lunii si stelelor. Au descoperit ca aceste corpuri ceresti se misca în asa fel încât pot ajuta 

la determinarea orei exacte, orientarii pe pamânt. Acestora le sunt familiare 22 constelatii 

de pe harta cerului si se orienteaza în raport de aparitia si disparitia lor, de înaltimea si 

pozitia atinsa pe firmament. Varietatea numelor atribuite fiecarei constelatii, precum si 

pildele desprea acestea  sunt numai câteva repere ale studiului de fata. 

În subcapitolul, Studiu de caz: satul Dragus (Jud. Brasov).Pe urmele 

profesorului Dimitrie Gusti am reconstituit tabelul cu informatorii din 1923, în care am 

relatat anul nasterii si decesului al acestora. Primul imbold a fost acela de face o 

comparatie între conceptiile satenilor actuali despre astre cu cele ale satenilor din 1923  

Din pacate nu am mai gasit nici un informator în acest scop, astfel credintele populare 

despre astre din Dragus s-au pierdut în negura timpului. La sfârsitul  subcapitolul am 

schitat un potret al profesorului Dimitrie Gusti si rolul acestuia în istoria sociologiei 

românesti. 

Subcapitolul, Simboluri astrale în ritualuri. Studiu de caz: satul Cunta – 

hodaitatul  relateaza obiceiul de la Cunta  la Lasatul Secului când focurile sunt aprinse 

din mosi-stramosi, exercitând si astazi asupra colectivita tii o irezistibila atractie. Sunt 

aprinse pe culmi de dealuri, ceea ce ne evidentiaza substratul lor mitico-magic. 

Hodaitatul se practica în duminica dinaintea postului de Pasti. Numele obiceiului îsi are 

originea în numele ghemotocului de cârpe aprins, care se învârte în jurul capului. 

Locurile unde s-a îndatinat aprinderea focurilor pascale sunt numeroase, ele suferind de-a 

lungul vremii, modificari. Era îndatinat a se aprinde focuri ,,Pe Coasta“, ,,Pe Coscan”, 

,,La Valicul”,  ,,Drumul Crucii”, ,,Albele”, ,,La Capitanul”, ,,Cubic”.  

Focurile nu sunt pregatite si aprinse de întreaga colectivitate. Aceasta nu este 

formata din persoane individuale, ci din grupuri anonime, actionând pe categorii de vârsta 

sau sex. S-ar putea spune ca exista o specializare ritualistica în sensul ca fiecare fel de 

comportament apartine unei categorii determinate de indivizi. Ca urmare a deritualizarii 
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si dezagregarii obiceiului, si-au facut loc între materialele de ars anvelopele de cauciuc  

din intentia de a întretine un foc cât mai mare, cu o durata mai îndelungata de ardere. 

Cu hodaitele aprinse feciorii deseneza în aer figuri luminoase, în special cercuri 

care simbolizau victoria Soarelui asupra întunericului la echinoctiul de primavara. 

            Concluzionând, simbolismul ro tii se identifica cu acela al cercului, aflat într-o 

miscare de rotatie, asociindu-se cu soarele, cu dinamica neîntrerupta a vie tii, cu ciclurile 

naturii, ale istoriei si vietii omului, roata devenind un „simbol solar”. 

 În subcapitolul, Simboluri astrale în astronomia populara a bulgarilor, am 

expus pe scurt constelatiile din astronomia populara bulgara. 

 

Capitolul XII. Simboluri astrale în meteorologia populara  

 

În capitolul, Simboluri astrale în meteorologia populara am expus succint, 

intemperiile mitice, sarbatoriile religioase utilizate ca repere meteorologice, meteorologia 

magica a caramidarilor, ritualuri de invocarea ploiilor si nu în ultimul rând cu ajutorul 

datelor de pe teren si a bibliografiei de specialitate, astrele în meteorologia  taraneasca. 

Cum vazduhul este partea cea mai agitata a atmosferei si este mai aproapre de 

vizibilitatate, mai intim pentru viata si mai sensibil pentru imaginatia creatoare, taranul 

român i-a acordat un rol magico-mitic prioritar. Ca sa stie cum este vremea si cum trebuie 

sa se îmbrace, batrânii din sate nu se uita la televizor si nici nu asculta buletinul meteo de 

la radio. Din timpuri stravechi, oamenii stiau talmacind semnele naturii ca se apropie 

vreme rea, sau când iese soarele. Fara calendare, taranii de peste 60 de ani stiu când sa 

iasa la semanat, când sa coseasca, sau sa adune grâul. Am fost uimita atunci când în satul 

natal am întâlnit o forma de viata sociala inedita, mentalitatea  traditionala pastrându-se 

în datele sale fundamentale la populatia de peste 70 de ani.  

 

Capitolul XIII. Simboluri astrale în folclorul românesc 

 

Capitolul  prezinta impactul simbolurilor astrale în literatura. Universul celest, 

prefigurat în balade, respectiv în colind releva o lume aparte, un univers care desi este 
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actualizat prin interpretare, nu este niciodata defintiv, caci se reface mereu, fiind doar o 

varianta a unei creatii flexibilie. 

 

Capitolul XIV. Constelatiile din etnoastronomia româneasca (reproducere 

dupa Romulus Vulcanescu)  

 

Rezultatul  interpretarii tabelului alcatuit de Romulus Vulcanescu  cu constelatiile 

din etnoastronomia româneasca, 37  in total dintre care au :  

a) Configuratie stelara si denumire identice :  9 constelatii 

 b) Configuratie  identica, dar denumire diferita: 17 constelatii 

 c) Configuratii stelare si denumiri diferite:11 constelatii (6 în etnoastronomia 

mitica, si 5 în  astronomia generala). 

 

 

 

Capitolul XV. Baza de date cu reprezentari astrale în descoperirile 

arheologice din preistorie pâna în antichitate 

 

Prima parte a capitolului contine toate informatiile necesare în procesul de 

elaborarea a unei  bazei de date, iar la sfârsitul acestuia este expusa aplicatia propriu-zisa 

a bazei de date. Aplicatia pe care am realizat-o se bazeaza pe principiile unei baze de date 

de tip SQL, este stocata pe un server de tip MySQL, iar interfata este descrisa folosind 

limbajul PHP si este usor accesibila prin INTERNET.  

 

Capitolul XV. Concluzii teoretice si practice. Propuneri. Perspectivele 

cercetarilor 

 

Urmarind evolutia utilizarii simbolurilor astrale în timp si spatiu se desprind mai 

multe concluzii. Patria de origine a simbolurilor astrale, mai precis a spiralei si a 

meandrului se circumscrie spatiului carpato-dunarean, mai exact ariei de contact dintre 

provinciile istorice Banat, Oltenia si Transilvania, suprapusa geografic jumatatii vestice a 
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Carpatilor Meridionali si a Subcarpatilor si totodata a ariei recunoscute de toti cerectatorii 

ca fiind „leaganul” dacilor, în centrul careia se afla cel mai important centru religios si 

administrativ al lor: Sarmizegetusa Regia.  

În aria de origine simbolurile astrale n-au disparut niciodata, ele fiind utilizate si 

astazi de catre olteni, banateni si mai ales de padureni (locuitorii Muntilor Poiana Rusca) 

în motivele de pe covoare, haine de sarbatoare, încrustatii în lemn, chiar daca 

semnificatia sacra a fost uitata, si mai ales în lumânarea mortului, obicei practicat în 

special în Oltenia de Nord, unde apare fara îndoiala ca simbol atropaic. În decursul celor 

peste 8000 de ani de existenta motivul simbolurilor astrale s-a extins, atingând un maxim 

în timpul culturii Cucuteni si ulterior în epocile bronzului mijlociu si târziu, si a fierului. 

Persistenta îndelungata simbolurilor astrale dove deste, daca mai era nevoie, 

continuitatea de locuire a populatilor carpato-dunareano-pontic, fapt favorizat 

incontestabil si de relieful muntos. Aceasta persistenta îsi gaseste explicatia în scaralitatea 

simbolului semnificând în primul rând regenerarea si energia vitala, atribute apartinând  

atât Marii Zeite, cât si zeului Soare, devenit zeu suprem odata cu epoca bronzului. 

Îndelungata existenta a simbolurilor astrale mai dovedeste si formarea timpurie pe 

teritoriul carpato-dunarean a unui sistem religios bine închegat, fapt demonstrat si de 

religiozitatea deosebita a dacilor recunoscuti pentru aceasta în întreaga lume antica. 

Problema unor posibile cunostinte de astronomie la geto-daci, se înfatiseaza 

cercetatorului cu foarte putine date initiale; în afara câtorva referiri ale unor autori antici 

ca Herodot, Strabon, Porphirios sau Iordanes si de sanctuarele terasei de la Sarmizgetusa 

- Regia, nu dispunem practic de nimic altceva referitor la acest subiect. Cert este ca 

pentru ca protoastronomia2 sa se poata schimba în astronomie erau necesare unele 

conditii, între care: 

- posibilitati bune de observare a astrilor, respectiv un cer senin în cea mai mare 

parte a anului 

- cel putin o mica parte a populatiei sa dispuna de cât mai mult timp liber, altfel 

spus, pentru acea epoca, o clasa sacerdotala  

                                                 
2Stanescu, F., Dacian Sanctuaries. The Archaeometrical and Archaeoastronomical Analysis, 

Lucian Blaga University Press, Sibiu, 1999, p.3 
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- posibilitatea de a se înregistra evenimentele astronomice, pentru continuitatea 

studiului, transmiterea cunostintelor catre generatiile urmatoare, si nu în ultimul rând, 

justificarea propriilor atributii în cadrul cultului oficiat mergând nu numai pâna la 

marcarea declansarii unor cicluri agricole sau mari ceremonii, ci si pâna la prevederea 

unor fenomene astronomice. Cu alte cuvinte, pentru a avea o astronomie de un nivel cel 

putin mediu, cunoasterea scrisului si a unor elemente de calcul aritmetic, sau a oricarui 

element de notare, sunt, în general absolut necesare. 

 În ceea ce îi priveste pe daci, primele doua conditii erau îndeplinite. Cerul de un 

senin remarcabil din zona muntilor Orastiei si existenta la ei a unei puternice clase 

sacerdotale sunt lucruri cunoscute si dovedite. Cea de a treia conditie, a scrisului, este si 

ea sustinuta de unele dovezi. Consideram însa ca, demonstrarea existentei la daci a unei 

astronomi, ar constitui si un argument în plus în favoarea existentei scrisului, evident în 

rândul clasei sacerdotale. 

În urma  studiilor de caz efectuate am ajuns la concluzia ca satul românesc trece 

astazi printr-o perioada prelungita de redefinire culturala. În astfel de momente se cauta 

repere, se face apel la valori care au rezistat timpului. „Identitatea noastra”, oricum am 

privi-o, este inseparabila de „traditie”: aceasta este o categorie discursiva centrala si 

definitorie în care se aseaza toate discursurile noastre identitare. Mai departe, 

„traditia”este legata de „cultura populara”, iar aceasta de figura emblematica a taranului.  

Ne concepem, deci, ca o „societate traditionala”sau taraneasca ? Adesea, dar nu 

totdeauna, nu întocmai. Mai mult chiar, uneori ne revoltam împotriva unei astfel de 

apartenente: „nu vrem sa mai fim eternii tarani ai istoriei !”, exclama Constantin Noica 

prin anii ’30, în numele generatiei sale. Si atunci ? Trebuie sa ne întoarcem asadar la 

aceste „lumi”si sa vedem care este diferenta dintre ele – atât si cum ne intereseaza pe noi 

în cele de fata. Cert este ca pentru a regasi urme ale mentalitatii taranesti traditionale 

exista doar un singur drum: satele izolate de la munte care s-au putut sustrage 

partial,,reorganizarii” comuniste si ,,democratiei”prost în teleasa dupa 1989 si pâna  în 

zilele noastre. 

  Taranul român de la munte precum în cazul nostru cel din Loman  traieste într-o 

ordine cosmica desavârsita, în care toate lucrurile sunt firesc si definitiv fixate, în care 

cugetul si fapta se nasc si se consuma dupa legi neschimbatoa re, revelate. Marea 
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rânduiala a lumii se rasfrânge întreaga, ca soarele în picatura de roua, în cele mai mici 

lucruri si fapte ale omului satului românesc. Îmbinare de religie si magie, de muzica si 

farmec, viata spirituala a taranului român stapâneste întelesuri adânci, preturi adevarate 

asupra naturii lucrurilor si omului, asupra sensului vietii si cuprinsului ei. 

Toate aceste încercari ale taranului de reprezentare si explicarea fenomenelor 

naturii care acopera distanta de la astre pâna la firul de iarba si pâna la omul însusi aduce 

cu ele puritatea si prospetimea unui popor greu încercat. 

În urma cercetarii efectuate putem afirma  ca mediul pastoresc este mai propice 

dobândirii si difuziunii cunostintelor astronomice, decât mediul agricol. Exista o diferenta 

de informatie între sateanul plugar si sateanul care a fost la oi, chiar numai un timp. În 

lumea pazitorilor de oi exista un interes mai viu pentru lumea stelelor, stimulat de 

conditiile în care se desfasoara munca. Este interesul orientarii pe drumur ile uneori lungi, 

pe care le parcurg ciobanii si dupa apusul soarelui si, mai cu seama înainte de revarsatul 

zorilor. Mai este si interesul orientarii lor în curgerea timpurilor noptii. 

Este interesant de urmarit cum ciobanii au ajuns sa aiba un bagaj mare de date 

asupra astrelor, depasind unitatea unui sat în unitatea unui munte sau a unui drum pe care 

trec periodic cu ritm determinat, aceleasi turme de oi. Informatorii mei cei mai buni, 

mosu’ Ion Poenaru si lita Valeria Petrascu sunt dovada vie ca între ciobani raspândire si 

pastrarea cunostintelor s-a facut prin traditie orala. Mos Ion Poenaru a fost ucenic al 

acestor batrâni ciobani de mai demult ai regiunii, cu larga cunostinta a cerului. 

 Cercetarea a avut ca scop principal reconstituirea lumii stelare a acestui sat de 

nomazi ai muntilor, cert este ca migrarea constelatiilor s-a facut de-a lungul vechilor 

drumuri ale oii. Am descoperit un întreg sistem de observatii asupra astrelor al carui 

principal depozitar este grupul ciobanesc al unitatii sociale. 

Observatiile practice cu privire la miscarea si faptura astrelor la lomaneni prezinta 

demersuri foarte simple si deseori stângace ale gândirii omenesti pe calea ce duce spre 

formarea stiintei, dar care poate sa nu ajunga pâna la ea. 

Astazi aparitia în mediul pe care îl cercetam a modernismului în rândul celor 

tineri, putini cât au mai ramas în sat si faptul ca generatia tânara nu mai este receptiva si 

dornica sa transmita la rândul lor pe calea orala tezaurul stramosilor nostri cu privire la 
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rolul astrelor ne face sa credem ca în timp acestea se vor pierde odata cu trecerea în 

nefiinta a “înteleptilor”satului(la fel ca în cazul satului Dragus). 

Propun pentru o cunoastere mai buna a astronomiei populare introducere în 

învatamântul preuniversitar a unor cursur i optionale pe care specialstii în domeniu trebuie 

sa le  conceapa pentru profesorii din licee si gimnaziu.  

            Propun deasemanea si lansarea unor proiecte( tabere de vara) cu scopul reînvierii 

astronomiei populare în cadrului carora copii sa aiba rolul principal.Turismul local este o 

alta  alternativa pentru a aducerea în actualitate  a astronomiei  populare. 
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