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Dadi la Troia
Vechî.lo tradiţii eleno, păstrate mai aies în eiolurile ορί;·ο
din caro s'au inspirât tragicii, siiu t\o o vronie, când (îrecii,
Thracii şi IMirygii alcătuiau o singură maro familic, înlăuntrul oăreia zeii, eroii şi regii, marii cântăreţi-profeţi şi
marii preoţi aparţineau oarecum în comuncelor troi neamuri.
Orpheus orà thrac, Pelops orà phrygian; dar amândoi orau
în acoeaş vrome si oloni. Poomolo homerice reprezinta
aeeeas, stare de spirit,
Descoperirile archoologice din ultima jumătate de secol
au confirmât tot mai mult oxactitatea vechilor tradiţii olone.
Se pare cliiar cil descifrarea inscripţiilor hittite ne pre
gatelo încă mai mari surprize, începând a confirma mo
numental stirilo epopeei.
Incâ deacum douăzeci de ani, într'un artieol dovenit
celebru, Hubert Schmidt constatase legături intimo stilistico
între civilizaţiilo bronzului din Transilvania, Troia şi Mykeno şi el căutase o origino nordica înfăţişărilor artistico
întâlnite în sud '). Despro prezenţa noamurilor tliraco în.
NV şi N Asioi mici col puţin dola încoputul miloniului al
Il-lea înainte de Clir. încă do mult nu so mai îndoeste
nimeni.
Totuş, din p. d. v. istorie, nu se pot face încă afirmări
mai precise asupra raportului etnografie şi cultural dintre
Troia şi Transilvania în mileniul al ΙΓ-loa a. Chr. Dimpotrivă, s'a crezut ca se pot dà chiar nume proprii de popoare
1) Asupra tuturor acestor chestiunl v. sinteza data de Cari Schuchhardt
în cartea sa A Iteuropa in seiner Kultur- und Stilentwicklung, Berlin 1910.
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pentru împrejurările caro au urmal la Troia, dărâmării oi
de catro Achaei (cani pò la niijlocul colei de-a dona jumătăţi
a mileniului al doilea a. Clir.).
Sehuclihardt rezumfmd concluziile predecesorilor sai,
iarăs in primul rànd Hubert Schmirit, dar şi A. Briickner,A.
Gotze şi ìnaintoa tuturora Willielm Dorpfeld '), zico: «Dio
VII. Schieht (a săpăturilor din Troia) fuhrl zunaehst dio
graue Ware, dio os sohon in i\vr VI. gab, fort, dami triti in
ihr cine ganz nono ani' mil Buckeln und Hornern und abgeschragten Ràndern, die Hubert Schmidt wohl mit Rechi
don Kimmeriern zugewiesen hat, die ini 8. Jahrliunderl einen
Einfall in dieso Gegenden «emacili haben. Dio Keramik
weist zurfick auf Ungarn und in letzter Linie Schlosion, so
dass dio Herkunft dei- Kimmerier ans don Donauliindern
damit angezoit ware» 2).
Voiu încercà a demonstrà in colo ce urmeaza, pentru
cetitorii lui Orphcus, deci ninnai in linii mari ;!), că toate
afirmările lui Schuchhardt ~ altfel aşa de recente — şi ale
predecesorilor sai — cova mai vocili — sunt lotuş, chiar
astăzi, fio dv complotât, fie — în maro p a r t o - do ìnlocuit
cu totul prin alto pareri.
I. Navălirilo Trorilor şi Cimmerienilor in Asia Mica
sunt mai veclii ca sec. Vili. Anul 1076 a. (ΊΙΓ. pastrat de
cronologia Eusebiană caînceput al năvălirifor cimmerieno ')
concorda ìn totul cu faptelo do ordin archeologie, cimi se
va vedea mai jos. Năvălirile durează — e drept — şi ìn
sec. VII, dar farà a mai avoa vro-o importanti! politica ori
etnografica. Strabo, XIII p. 586, pò caro se sprijina Briieluier,
pentru datare în sec, VITI — VII, spune précis ca Treni
(sau Trarii) s'au aşezat îiiiprejurul oraşului Abydos în se1) Cf. opera colectivă sub direcţia lui Dorpfeld, Troia u./lion, Athen
1902, doua vol. în 4".
2) C. Schuchhardt, o. e, p. 214. E drept că Bruckner, în Troja u. Mon,
p. 572 (cf. p. 569) nu zice Cimmerienl·, ci simplu Thraci», dar la p. 554
sq. el zisese clar «Treril· (tovarăşii Cimerienilon) şi adusese chiar argu
mente.
3) Materialul complet asupra unora din chestiunile ce voiu atinge aie,
se găseşte in cartea mea Cctica, Bucureşti, Academia Romàna 1925 (subt
presa).
4) Vezi citatele la mine în Getica, p. 3 şi nota 9.
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eolele co au urmat dupa râzboiul troiai]. Dar Troia homerică — căzută cu muli înainte de a. 1000 — e, după
Dòrpfeld şi ceilalţi învăţaţi citati mai sus, Troia VI, datata
aproximativ ìntre 1500 şi looo a. Olir. '), cu posibilitatea
ìnsa ca Troia Vii sa fi ìnceput încă din «ultimcle secolo
ale mileniului al 11-lea a. Chi·.», şi cu afirmarea că a durai
ìatre 1000 şi 700 a. d i r . '-'). Săpăturile la Troia au arătat
do alta parte că întrc căderea Troei «myconiono» (VI) şi
ìnceputurile Troei «cimmeriene» VII 2 e un strat gros de
civilizatie intermédiare VII 1, cu continuări ah; influenţoi
myconiono !). l'utem deci aseza Troia VII 1, chiar cu Dnrjtfeld, înainte de a. 1000, îneepând Troia VII 2 cel mai târziu
cu acoastă data.
II. In adevar ceramica de tip «ungar», cu proeminente
in forma de coarnesi cu buza va-elor rotozată oblio, datata
dv Şchmidt, după Gotze, cu ajutorul lui Reineeke, .si ilustrată prin Hampol, ìn vârsta bronzului «ungar» şi anume

Vas de tip carpato-danubian, găsit în Troia VII.
După Schmidt, la Dòrpfeld, o. e. p. 594 şi urm.

în a IV-a porioadă, dupa lleinecke eec. XII —IX a., (ΊΊΓ. '),.
o mai voche decât acost timp. Ea aparţino bronzului III şi
a fost gasila do asistentul mou V. (yhristoscu in insula din
lacul Boiàn la V do Călăraşi într'un medili liotărât mai
vooliiu ca bronzili IV (la noi égal cu hallstattul I din Vestì).
Do alta parto şi cimitirul de urne din comitatul Borsod pò
1)
214 zice
2)
3)
4)

Dòrpfeld în Troja u. Mon, p. 182; Schuchhardt, Alteuropa, p.
sec. XV XIV.
Dòrpfeld, /. e, p. 200 sq.; cf. Schmidt, ibid., p. 594 sqq.
Cf. Schmidt, la Dòrpfeld, /. e, p. 296 sqq.
Schmidt la Dòrpfeld, o. e, p. 594 sqq.
www.cimec.ro

'Pisa superioară, nude s'a prăsil ') vasul identic cu ce] delà
Botali 3 ) şi asemărîător cu cele delà T r o i a ' ) , mi o cumvà
izolat cu acest tip. Ci tipul Borsod-Boian a p a r e şi in SV
illvrie, la Donja Dolina in Rosili a 4 ), de asta d a t a — cum e
l'i rese, data dislanţa de Dacia - ì n t r u n medili mai non ca
la noi, dar contemporan cu cel delà Troia (VII).
III. Dar la Troia s'an găsit in sfratili VII şi obiecttì
de metal, in special de bronz (mi de a r a m a curala), topo are
duble şi seenri late, cn nuichea prediligila pe màner, iarăi?
de tip bine cunoscut transilvan r>). Si Gotze a observât, cu

ί

\

Fig. 2.
Topor dublu de bronz,
de forma «ciminero -getică, găsit in Troia VII.
După Gòtze, la Dòrpfeld, o. e, p. 403 şi urm.

ì

dreptate, că desi aceste obiecte basite la noi in arama cu- X . J rata eran de obiceiu atribuite chalkolithicului, deci cel mai
tàr/iu primei jumătăţi a mileniului al II-lea a. Chr., nu e
i IV
In ici o ìndoiala că la Troia'ele aparţin slratulni VII (deci, d u p ă
" v. j Dòrpfeld 1000 — 7(1(1 a. Chr.) şi că nu au fost importate, ci
X s ^Mfabricate pe loc, dooarece avem dola Troia chiar tiparul
J V / k n ş u ş i al securii tip «ungar», gftsit intact. Că d a r à si în
>Ardeal eie trobue să a p a r ţ i n ă unor vramì mai nona, in
specie brohzului IV (hallstatt I). De fapt securile «tip Tufalfiu» ') (le numim astfel p e n t r u c ă la Ţufalău, in Trei
1) Hampel, A bronzkov cmlèkei Magyarhonban II, pi. CXLI, 2 (ţi
pe coperta volumului).
2) Va apare in Dacia II 1925.
3) Dòrpfeld, o. e, pi. 41 la pag. 304, no. VII ; cf. şi pag. 301, fig. 216.
4) V. vasele publicate de Truhelka in Wiss. Miti, ans Bosnien u. d.
Herzeg. IX 1904, pi. XIX, no. 9; LXU, no. 2; LXXIII, no. 1; LXXVII,
no. 31.
5) Gòtze la Dòrpfeld, o. e, p. 403 sqq. ; cf. in special p. 408.
6) l'ârvan, Getica, e. VI, passini, unde se dà tot materialul comparativ.

www.cimec.ro

Γ>

Scanno, le casini in forma eoa mai caracteristieu, iar ca
melai eie orau de aur : deci lialebarde de mare aparat),
simt in adevăr caratteristico pentru bronzili IV din Carpati

•

Fig. 3.
Secure de tip carpatic şi in special transilvan (cf.
d. p. şi fig. 72 pe pi. Vili, la Herepey in Alsófehér
Varmegye Monografia/a, li 1. Aiud, 1901), fumata
după tiparul de lut, perfect păstrat, găsit in Troia
VI! : cf. Qòtze, la Dòrpfeld, o. e, p. 408 şi 403 sqq.

si eie stai! la baza formelor de fier cunoscute din La Tene
sub mimale de calcia, m oste ni te apoi şi de Germani, pana
in epoca mero vi ligi an ă. Prin urmare, invers d e c e bănuiau
(rotze şi Schmidt, securile sunt mai sigur databile deeât
pascle ìn broti/ul IV ungaro-român. Totus, si securile sunt
din perioada cea mai veehe a bronzului IV, tot cani deprinprejurul anilor 1000 a. Ohr., după cimi constatăm mai aies
din stilili podoabelor tle aur ardelene în tovărăşie cu care
au fost găsite şi securile delà Ţufalău.
IV. Hubert Schmidt neputànd ìnlaturà din calea sa
faptul că şi vasele şi securile tip «ungar» se găsesc până
pe Tisa de Sus şi în Carpaţii Slovaciei nordestice, admite
firesle legatura cu aeeste regiuni. Dar de alta parte voind
a atribuì Oimmerionilor paternitatea culturei earpato-daìiubiene din Troia VII, el ninfa pe (Hmmerieni In V de
Nistru, pana la Dimăre, arătând în aceeaşi vreme că la S
Dunării de jos în Moesia inferioară locuiau Treriix)·. totuş
recunoaşte singur, că mei Ţrerii niai Cinmt.erienii nn au
locnit in Carpati şi ca vasele cu proéminente care ajung
pana in Silesia, ba chiar în Lusacia, greu pot perniile
(«nicbl so hestinimt» p.' 600) o paternUate tr erica ori Hm1) La Dòrpfeld, /. e, p. 594 s"qq.
www.cimec.ro

/

«

ineriva a cnliurei care le-a creai, Prin-urmare : nici Schmidt
nu a demonslrat si cu atâl mai puţin Sohuchhardt arc
dreptul pe baza lui Schmidl («wohl mit recht» !) sa afirme,
că Cimmerienii au creai cultura din Troia VII 1 ).
V. Cu atâl mai neaşteptată e ipoteza lui Briickner eu
Trerii, si ani arătal mai sus p. 2 noia 2 ca el însusï renunţă
la ea vorbind doar in general do un popor thracic ca părinte
al culturii din Troia VII.
VI. Dai· Sclimidt, caro la oâţiva ani după apariţia earţii
Troja u, //in//, a avut ocazia să sape la Cucuteni (1909—1910),
mai face încâ ofoarte eiudata afirmare în această carte din
1902,1a p. 599, afirmare peeare, dupa săpăturile din Moldova,
desigur nu o mai susţine azi, dar pe care nu stiu pâiiă#
acum să o fi desminţit, deoarece in 191Î) Schuchhardt —
prietenul său— o considera îneă în pieioare. A nume Sehmidt
zice eă vasele eu proéminente delà Troia au pe eie un
motiv ornamentai «die tangential verbundenen Kreise» (cf.
o. c, p. 302 su..), pe care nu 1-au putut eunoaşte deeât în
Sud, la Mediterami, şi că deaeeea trebue sa admitem o porioadă mai lunga pentru existenţa eeramieei eu proéminente
în Troada, spre a da timp sa se deprindă eei din Nord eu
motivul decorativ sudie pe care să-l adopte şi ei. Ori acest
motiv, eare «sieh aus den mykenisehen Spiralsystemen
in der Entwickelung des geometrisehen Dekorationsslils
der navl/mylicnisvl/vn
Zeit herausgebildot bat» exista în
eueolilivul moldovenese delà Ctieuteni*) ai şi In eneoliticul
/i/unleuesv delà (îun/vh/i(a "), la doi paşi de vasul vu eoarno
delà Boian, tip Horsod şi Troia VII. Este deci clar:' şi
forma si decoratili vaselor delà Troia e adusa din Dacia,
şi anume din Dacia etnografie bine definita ea (/elica, delà
Baleanii orientali şi Dunàre si p â n à în Moravia şi Silozia
si delà lì de Nistru şi pana dineolo de Tisa ').
Nà Trerii, uà Cimmerienii, ci pur şi simplu Geţvi au
fast locuilorii Troei Ini re ÎOOO şi 700 a. Ght.\
■

.

1) Alteuropa, p. 214.
2) Cupa, in Muzeul National de Antidatati din Bucureşti.
3) Săpăturile asistentului meu Vladimir Dumitrescu : vor apare in
Dacia II 1925.
4) I'ârvan, Getica, cap. V passim.
x
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In a d e v ă r :
*
I. La dala eànd ìnl'lorià în Carpati ai la iHinăre me
tal urgifl si ceramica mai sus caraeterizată, adjeà inabile d,e 6yiM-f "J " \J
a. .IjHMi, Cimnierienii uruu incă în N Mării 'Scgvc. Anume
forme delà ci p ă t r u n d e a u pc calea pacinică a negoţului
pana in Carpati şi înea mai multe l'orme din Carpati se
^ ι
râspùudeau la ei, pana în Caucaz. Printre forinole create /trJL $- d*^ C A O —
la noi, desifiur ìn legatura cu lumea cimili'
nero-caueasieă, È
adică cu Asia Anterioară, e si aceea a topoaΙΡΘΙΟΓ dubk' si, if/
mai aies, aceea a securii de luptâ si cérémonie tip Ţufalău.
Ambele tipuri se gasesc la noi mai aies în aramă, dar
securile tip Ţufalău şi in aur, pentrucă, probabil serviau
ea monéta, de schimbat cu R•cimmero-iranian care cunoştea
acelaş tip tot exelusiv ìn a r a m i , iar nu ìn bronz. Se poate
apoi ca de tipul «lingou» să se li séparât pe urina tipul «arma».
/// ggafiS ûS£ » rude!ungata evolutie (tiri ru..(,ar/m,f.Ì
xtajjt
J)fiza fi puri/or gasile in 7Vv > ia.
II. ('il «.<!t>.(-H·» lrt/Mii:)n ìn Carpati încă din mileniul al (s-/'1 <
11-lea (indiforent dacii se numiau asà) l)> şică in ealitatea Ioi
de Tlinu^jMjjnMld.. ocupau tot massivul earpatic pana ìn
MoFavìa şi în Ualiţia, ni se dovedeşte prin
IhniHzarea
luluror Sôythilor ch'unsi ìn Carpati, in frinite cu Agathyrsii,
despre care llerodot, la mijlocul secolului al V-lea ilici nu
mai avea ştire ca fuseseră vreodată iranien!. Năvâlirile
cimmeriene de pe la a. 1000, şi apoi cjţfi sry* llfi . Lacfi ' l i n a i n t e .
de a. 700, au ìmpins pe Thraeii din Carpati încâ şi mai
(Teparte spre NV (pana ìn Krandonburg), spre SV (până
în Dalmaţia), spre S'(pàna fri Macedonia) şi spre SF, (pana
in Asia Mica) 2).
III. Singurul popor care ìntre anii 1000 şi 700 a. Ghr.
putoà sa desvolte tipuri ceramice ca acelea «cu coarne»
delà Troia, deopotriva: h\_ijile.zìa si Lanacìa, în LhiLiiialùt^
1 ) CaçLcercetârile noa6tre -n«-i«4eauuia.Ajerede-Ca_niiinele „eie Qep\,
SÌ_Z?.ric*rca şi acela de Agathyzsj, sunt iraniene. venind delà anume triburi \
seythire, care desnâlloïïalizându-se_ în sec. VII — V ìn diferite regiuni ale '
Daciei au trecut numele lor triburilor respective thrace care le inghiţiseră :
Agathyrsii ìn Ardeal, Dadi in parlile ungurene si Gefii in SE Carpaţilor.
2) Am tratat întâi această chestiune, mimai incidental, in Note di
geografia antica,— in* Rivista di FLlûIûuia, Torino, voi, ne 1923, n. 312- ai
urm., iar apoi fundaniental in Getica p. 2-40 şi 220—289.
www.cimec.ro
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ia Troia, pò Dunărc si pe Tim erau Geţii, cari dupa cum
a m notai sub punctul II so aflau acuni sininltan in toato
aceste locuri.
IV. Dar Hubert Schmidt a mai observât a pari ţi a in
Troia VII a unni alt tip de vaso, alo căror torti so ridica
in unghiu deasupra buzei si adânciridu-se pò linia mediana
se asont pe" margini ridicându-se in sus ca doua eoarne,
— adică iarăş asà cum casini numeroase exemplareìn special
pe ambele maluri ale Dunarii pannonice ') dai· si ìn lianat
in splendida cultura a bronzului dola Vârşeţ şi Vattina
si ìn general in bronzul III si IV de pò Dunaroa mijlocio
si din Vestili peninsuloibalcanico*). Prin urmare iară.ş, nici
vorbă de Treri ori Cinimerioni, ci mai de gràba de străvechi
elementi1 illyrice, ajunse, iarăş, prin (Jeţii din Banat (citant
această regiune vestică în lipsă de documento getice mai
apropiato eătro R) până la Troia. Dar si acesl élément dé
corât iv e mult mai vechiu ca Troia \'II : prezenţa lui aici
poato fi explicabilă nu ninnai la 700, ci şi chiar la 1000 a.
Chi*. Ceeaee reţinem pentru tema noastra e, fireşte, înainte
de toate originea central-europeană a motivului, şi in specie
vest-getică.
V: Dar, se va zieo, toate acestea snnt simple ipoteze
arelieologice, ca şi cele emise rie Briickner ori Schmidt.
Credem a dà acum un arguaient care sa le confirme in asà
fel, ìncàt sg_ le' transforme din pjnŢe-JftOlazjB^n^^O^abilităJi
istQxwie. $i Bri'iekner şi Schmidt au căutat elemento toponimice, care sa le confirme teoriilo trero-cimmeriene, Dar,
co au găsit, era extrem de puţin. Dimpotrivă ipoteza getică
îşi găseşte în toponimie un sprijin aproape nea^teptat :ţ).
1) Schmidt la Dòrpfeld o. e, p. 595 cu Hampel, Bronzkor, I
IH,
locuri citate de Schmidt. Notez că Hampel nu are exemplare decât din
Za/a şi Pest, pe când de fapt tipul acesta e mult mai răspândit în vârsta
bronzului.
2) V. d. p. în Archaeôlogiai Êrtesitô AIX 1899, p. 169 frumoasele
vase delà Vattina, publicate de Milleker şi cari continua o tradire orna
mentala veche încà din bronzul II.—Pentru Donja Dolina, v. Truhelka /. c.
la p. 4, nota 4, pi. XXV, no. 9.
3) Pentru documentala ce urmeazà, vezi izvoarele la mine în Getica,
p. 235.
www.cimec.ro
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In adevar, casini dincolo de Marea de Mannara la gura
ràului Askanios, in Mysia (thracicăîncă din neolitic, dejji
nu pi-in Mysi, cari vin mai tfirziu, ci prin alţi Thraoţi)
Kiec, ca in ţinutul getic din Scythia Minor, iar in Bithynia
(thracică iarăş din neolitic), la solfili astacenic, numelle
oarecum senzaţional de Δακίβνζα; forma acestui nume e
veche si pur thracică si a fost desigur data de aborigeEiii
tliraci sudici unei loealităţi fumiate de Dadi imigraţi acolo
ìntr'o epoca destul de indepărtată, nedatabihl mai pre»3Ìs
cronologie dar, in orice caz, vit ìnainte de anni 1000.Dealtl'el dubletele geto bithynice sunl destul de multe ;
mai adăogăm aici: Gapora pe Tyras (carpodacic) şi Cepora
in Bithynia; cf. si Capidava, Capisturia, Capustoros: forme
getice. CaiK'oiics in Bithynia; Caueoènses in Dacia. Abrìittm
in Getta crobyzicu; Άβρεττηνή, regnine in Mysia. Ardesie*
(numele Argeşului) in Dacia: Argesis ìn Mysia. Tiaranlos,
r. geto-seythic, are de corespondent Τύραντος, r. Δίφανδος, în
Bithynia. Suiig-idara in Dacia; Sangìa, Sangasin Phrygia
nordica. Sala, "'Sale, în regiuni dacice; Sala, Salon, Sahmia
ìn Bithynia şi Phrygia. Setidava pe Warthe ; Sete, Setae,
Seti in Bithynia. Crdoiua ìn Dacia; Kydoniae, ìn Mysia la
golful Adramyttion. ^μόρνη in Craina sârbeasoă şi SmyrHa
in Asia Mica. Careium ìn Gè ti a dobrogeană ; ΚΌρσέαι în
Mysia. Germi· in Dacia, la Dentheleţi, ori ìn Dalmati a gotica,
şi de alta parte ìn Mysia, Phrygia şi (ialatia. Si nu se
poate spune că aceste identităţi do nume s'ar putea explicà
numai prin ìnrudirile generale linguietice ìntre ThracoPhrygi. Căciiatăşi argumentul negativ : numele de localitâţi
formate cu -para privesc exclusiv Thracia şi nu se găsesc
nici ìn Dacia, nici in Bithynia.
VI. Dar se va spune că, éventuel, Thracii nordici, din
regiunile carpato-danul)iane ujunseseră in Mysia si Bithynia
înea delà începuturile, neolitice, ale marilor migraţii thrace
spre Asia Mica, şi deci nu sunt post-mycenieni la Troia.
Aici din non toponimia (care ne arata Mysi la Dunăre: .şi
ştim din Strabo că sunt aeelaş popor cuGeţii, — şi Mysi ìn
colţul de NV al Asiei Mici, — şi Homer, Iliada XIII 5,
îi cunoaşte la Dunàre, împreună cu diferiti nomati ai stepei,
cari se hrônesc cu lapte de iapă !) ia in sprijinul ei archeologia:
www.cimec.ro
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fa-rmele de vase şi de securi din Troia VII, aduse, sigfur
dim Dacia, sunl din anii 1000 şi oei urmatori. Le-a adus
(loci la Troia un popor care a ìnceput stt §e miste din Dacia
kitr'acolo delà acca data ìnainte. Ori acel popor e chiar
cţ)l cunoscut apoi subì nuinele de Duci (v. Δακίβιιζα), mânat
in coace de necazul ce-1 avuse întăi cu Cimmerienii si apoi
cu Scytliii, cari ìi iuvadaseră tara şi cu cari îinpreiină năνή lea si cl acum atàt înspre Miazăzi eût si ìnspre Apus.
Astfel darà poj-uinole cetăţii myceniene, in care poetul
càntase pe Hector eroul şi pe Audromache cea trista, Dacii
năyalnici ridicaseră din non, la càteva secole dupa grozava
cadere o alta cetate; si făurarii Nordului carpatic turnau
acum arme de bronz şi olarii gotici modelau vase în pământ
ars, ale căror modèle fuseseră odinioară create în văgăunile
mun,ţilor nostri şi pe malurile roditoare ale Dunării si Tisei.
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