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Concursul Lupul Dacic 

Lupul dacic, denumit și dracon, este un artefact cunoscut ca steag 

de luptă, utilizat în bătălii de strămoșii noștri, vitejii geto-daci. Draco (în 

limba latină), respectiv drakon (în limba greacă), însemnând șarpe sau 

dragon, sunt denumirile sub care este descris stindardul dacic în cărțile de 

istorie. Rădăcinile acestor cuvinte fac trimitere, din punct de vedere 

semantic, la sintagmele a privi sau a păzi cu un ochi ager și reflectă rolul 

pe care totemul lupului îl are în civilizația geto-dacă. Steagul de luptă era 

reprezentat sub forma unui lup, care avea fălcile deschise și mai multe 

limbi de metal. Capul stindardului era montat pe un stâlp, probabil de 

lemn, iar coada dragonului era făcută din material textil. Draco era purtat 

în bătălie cu această coadă fluturând în vânt, deasupra capului unui călăreț, 

lăsând impresia că este viu, iar vântul care trecea prin el îl făcea să scoată 

sunete ciudate, înfricoșătoare, astfel încât luptătorii din tabăra adversă erau 

speriați de imaginea fioroasă a acestuia. De asemenea, caii adversarilor, neobișnuiți cu astfel de zgomote 

puternice și bizare erau dezorientați de sunetele emise de lupul dacic și se manifestau haotic pe câmpul 

de bătălie, ceea ce nu putea aduce decât avantaje dacilor și dezavantaje inamicilor, conducându-i adesea 

pe daci spre victorie. 

Concursul de desen organizat de Școala Gimnazială Grigore Moisil, având ca temă Lupul dacic, 

se dorește a fi un omagiu adus bravilor noștri înaintași, care au luptat până la decimare împotriva celor 

care au vrut să le răpească țara și să le altereze identitatea națională.  

Rezultatele concursului au fost peste așteptări, desenele elevilor fiind în unele cazuri desăvârșit 

realizate, astfel încât comisia de evaluare a avut un rol 

extrem de greu în încercarea de a alege câștigătorii probei 

finale. Dintre elevii școlii s-a distins Ilie Andreea, al cărei 

desen a fost selectat pentru acordarea Marelui Premiu și 

pentru reprezentarea lui pe coperta principală a revistei 

Mlădițe, ediția a X-a, 2019.     

 Datorită succesului pe care l-a avut concursul, 

realizatorii acestuia și-au propus popularizarea 

evenimentului la nivel local, în anul școlar următor, astfel 

încât să se obțină creșterea numărului de participanți și 

extinderea concursului, pentru ca mai multe școli din 

localitate să poată participa, dar și transformarea sa într-o 

activitate transdisciplinară care să vizeze domenii precum 

istoria sau stimularea exprimării creative în limba română.   
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