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Românilor născuți după 22 decembrie 1989

Eu unul am aderat la principiul atât de sănătos  
al Junimii: Patriotism în limitele adevărului.  
Să-mi iubesc țara și poporul, dar să nu le ascund  
niciodată defectele.

Florin constantiniu, 2010

Condiția aceasta de frontieră (a României) a avut  
o dublă consecință, cu totul contradictorie. O accen-
tuată închidere și o tot atât de accentuată deschidere. 
(…) Rezultatul a fost, pe de o parte, o civilizație 
rurală – conservatoare și persistentă – dar și recepti-
vitatea, cel puțin a unei elite, în fața unei diversități 
de influențe externe.

lucian Boia, De ce este România altfel?, 2012 

Un popor care nu-și cunoaște istoria devine un popor 
fără identitate, adică fără personalitate. Un popor 
fără cunoașterea și experiența trecutului său este 
mort, este anonim, este masă amorfă.

ioan-aurel pop, octombrie 2016
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Partea I

de ce o „mereu nerostită istorie  
a luptelor românilor”?

Cine vrea să afle adevărul să se întoarcă 
spre trecut. 

Mihai eminescu

au fost publicate numeroase și valoroase sinteze de istorie a româ-
nilor. unele sunt considerate clasice, fiind semnate de academicieni 
sau de reputați istorici, altele de autori mai puțin titrați, unii români, 
alții străini. sunt disponibile, lună de lună, reviste de istorie cu o bună 
distribuție națională și accesibilitate pentru publicul larg. cu toate 
acestea, cred că puțini dintre românii zilelor noastre cunosc istoria 
neamului lor. Și mai puțini sunt cei care au citit în ultimele decenii o 
lucrare de istorie a românilor. cei mai mulți sunt convinși că știu su-
ficient despre trecutul strămoșilor, doar repetând obsesiv cele câteva 
clișee gratifiante induse de manualele de istorie comunistă (unicele 
de care au avut parte în școala generală sau liceu) sau amintindu-și 
secvențe din filmele istorice, croite tot pe calapod ceaușist, ale lui ser-
giu nicolaescu sau Mircea drăgan. toate acestea au mistificat grosolan 
istoria românilor în scop ideologic. chiar și istoriografia românească 
de dinainte de cel de-al doilea război Mondial a fost benevol tribu-
tară unor imperative politice ale momentului, legate fie de cucerirea 
independenței sau unității naționale, fie de presiunea naționalistă ce 
se făcea simțită în interiorul și exteriorul țării. 

începând de la Școala ardeleană, istoricii români au simțit că 
datoria lor patriotică era de a pune accentul doar pe acele elemente 
din trecutul românilor care serveau intereselor și obiectivelor politice 
majore ale statului. triumfalismele și exaltările istorice, simultan cu 
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estomparea până la eludare sau justificarea tendențios binevoitoa-
re a personajelor, acțiunilor sau deznodămintelor mai puțin faste 
sau chiar negative din trecutul românilor, s-au coagulat în atitudini 
considerate firești în epoca respectivă. Florin constantiniu, cu a sa 
Istorie sinceră a poporului român, și lucian Boia, cu a sa Istorie și 
mit în conștiința românească (ambele volume apărute în 1997), au 
meritul de a fi deschis calea unei noi perspective, lucide și dezin-
hibate, critice și fără prejudecăți sau obligații morale asupra istori-
ei naționale, cuprinzând și cele bune, și cele rele. îndeosebi odată 
cu anii 2000-2010, în librăriile românești au început să apară am-
ple și serioase monografii sau sinteze de istorie românească (unele 
aparținând chiar și unor solizi autori străini), care au cuprins acele 
date, fapte și aspecte ce nu au putut fi publicate până atunci, nici pe 
vremea lui ceaușescu și nici a regilor. în acest context, subscriu fără 
rezerve la următoarea aserțiune a regretatului istoric academician 
Florin constantiniu, care a stat la baza redactării majorității pagini-
lor acestei cărți: „există la noi părerea veche, încă din secolul trecut, 
consolidată în anii comunismului național și persistentă și astăzi 
că nimic din ceea ce nu este convenabil imaginii exaltat-pozitive a 
neamului românesc și a trecutului său nu trebuie lăsat să pătrundă 
în manuale și școală. ocultarea, cenzurarea, exagerarea au făcut ca 
prezentarea standard a istoriei noastre să fie o succesiune de victorii 
și acte de eroism săvârșite de viteji și de înțelepți fără cusur. parti-
ciparea româniei la primul război Mondial – pentru a da doar un 
exemplu – înseamnă Mărăști, Mărășești, oituz, dar nu și turtucaia! 
pentru înfrângeri există întotdeauna „alibiuri perfecte”: superiori-
tatea dușmanului sau complotul forțelor ostile nouă. răspunderile 
interne, carențele, calculele meschine ale politicienilor, lașitățile lor, 
acestea nu sunt niciodată dezvăluite și analizate. cine îndrăznește să 
o facă este privit și denunțat public drept un adversar și denigrator al 
nației!”. cât de dureros de actuale rămân aceste gânduri.

așa cum se poate observa din bibliografie, această carte nu a fost 
scrisă pe baza unor studii de arhivă sau cercetări exhaustive, ci prin 
lectura critică și comparativă a mai multor studii, sinteze, monografii 
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și articole de istorie a românilor, îndeobște 
dintre cele mai recente. de aceea această 
carte se numește „mereu nerostita istorie”, 
pentru că ea conține adevăruri deja știute 
și publicate de mulți istorici, dar rămase 
într-o echivocă penumbră, nefiind neros-
tite clar și limpede, fără echivoc, fiind ade-
sea acoperite de triumfalisme convenabile. 
cred cu tărie că simpla juxtapunere selec-
tivă doar a faptelor, datelor personajelor de 
bine, eroice, pozitive din istoria noastră nu 
poate fi convingătoare, credibilă fără a fi 
pusă în balanță cu cele negative, jenante, 
uneori mult mai numeroase și mai grave, 
și care de obicei rămân ocultate, nerostite, 
cum spuneam înainte. nu am menționat 
în text sursele bibliografice, pentru a facili-
ta lectura și pentru a nu-i pune într-o anti-
teză nedorită pe atâția istorici români, care 
se contrazic, se suprapun, se înlocuiesc sau 
alunecă unul pe lângă altul, cu mai mult 
sau mai puțin aplomb. lor, istoricilor români – de azi, de ieri sau de 
alaltăieri a căror listă este lungă – pe care i-am citit cât am putut de 
mult și de serios (uneori, cu creionul în mână), le mulțumesc pen-
tru cât de mult am învățat de la ei și pentru câte povești frumoase, 
palpitante și adevărate mi-au oferit prin truda lor. datorită lor, pot 
înțelege mai bine cine și de ce sunt așa cum sunt.

nu mă pot opri în a menționa cu bucurie numele unor prie-
teni sinceri, care, citindu-mi critic anumite capitole asupra cărora 
aveau competențe speciale (nefiind toți istorici, dar fiecare contri-
buind pertinent privitor la capitolele unde aveau o competență sau o 
experiență personală solidă), m-au corectat și completat cu aplomb 
și căldură sau mi-au oferit lucrările lor plastice sau fotografice spre 
ilustrarea cuvintelor mele: Vlad ardeleanu, ion Barbu, cornel con-

Secvență din manifestațiile 
#rezist din Piața Victoriei 
din București, februarie 
2017. (foto: Călin Hentea)
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stantin ilie, daniel nicolescu, iordache olaru, horia c. Matei, eugen 
Mihai, petrică Mihalache, Marian Mihăilescu, Marilena Murariu, 
cătălin ovreiu, alexandru purcăruș, adrian popescu, Valentin Voi-
cilă. un cuvânt special de mulțumire se cuvine referentului științific 
al acestei lucrări, Florin Șperlea, care, aidoma mentorului său Florin 
constantiniu, lăudă mereu cu glas tare, dar critică doar în șoaptă. 
tuturor acestor prieteni le mulțumesc sincer, din toată inima.

pe cât mi-a stat în putință, m-am străduit să ocolesc cele trei pă-
cate ale istoricului, așa cum au fost ele sintetizate de Jean sévillia 
astfel: „anacronismul, adică trecutul judecat după criteriile morale, 
mentale și culturale de astăzi; maniheismul, adică istoria concepută 
ca lupta dintre bine și rău definite potrivit normelor dominante în 
momentul de față; spiritul reducționist, adică complexitatea trecutu-
lui fiind ștearsă în folosul câtorva factori explicativi, care (…) falsifi-
că interpretarea realității”. nu sunt sigur că am reușit de fiecare dată.

dennis showalter, fost președinte al asociației americane de is-
torie Militară, prefațatorul volumului Brief Romanian Military His-
tory (apărut în 2007 la editura scarecrow press din Maryland, sua, 
editor Martin Gordon) și care reprezenta varianta americană a cărții 
Armata și luptele românilor (apărută în 2004 la editura nemira), a 
sesizat corect că în acele pagini eu prezentam istoria militară a româ-
nilor așa cum le-ar plăcea acestora să fie cunoscută de străini. într-
adevăr, răsfoindu-mi cartea scrisă atunci, nu pot să nu recunosc un 
ton adesea prea entuziast, precum și o prezentare mult prea corectă 
politic, epurată de subiectele incomode și temele delicate din istoria 
românilor. tocmai aceste lucruri am încercat să le ocolesc. de data 
aceasta, nu am mai resimțit vreo obligație morală de a scrie doar de 
bine despre români și armata lor sau despre politicienii care i-au con-
dus și ieri, și alaltăieri. totodată, mi-am permis să scriu exact ceea ce 
gândesc și simt în secvențele controversate ale istoriei noastre, inclu-
siv cele mai recente, asumându-mi faptul că aceste opinii și evaluări 
ar putea să nu fie nici impecabile politic și nici total nepartizane.

a nu se înțelege că această carte caută să denigreze (un verb 
intens utilizat de cei ce se consideră unicii și adevărații patrioți și 
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moraliști ai neamului) glorioasele tradiții de luptă pentru libertate și 
neatârnare ale poporului român, să găsească nod în papură marilor 
personaje ale istoriei naționale, să descurajeze sentimentele sincer 
patriotice sau de legitimă mândrie ale românilor pentru trecutul lor. 
dimpotrivă. recunoașterea controverselor istorice – privind perso-
naje și evenimente ce păreau imuabile pe soclul unde fuseseră ridica-
te din considerente politice specifice unei epoci anume – cred că va 
stimula un patriotism autentic și responsabil, bazat pe o mândrie și o 
încredere națională profunde, mult mai solide decât cele de paradă. 
totodată, poziționarea momentelor de istorie națională în contextul 
politic european și mondial sper să contribuie la eradicarea excese-
lor xenofobe și naționaliste deopotrivă primitive și păguboase, spre 
asumarea, în scop curativ, a unor limite firești ale nației și spre mai 
corecta autopoziționare a românilor în marea poveste a lumii.

istoria a demonstrat cât de scump a fost plătită, cu sudoare și 
sânge, de către întregul popor român și nu doar de soldații săi, su-
praevaluarea armatei, menajarea clasei politice de critici prea vehe-
mente, acoperirea petelor negre și rușinoase sub eterna justificare 
a securității și interesului național și nu în ultimul rând tămâierea 
orgolioșilor comandanți și lideri cu laude patriotarde și onoruri, în 
mare parte nemeritate. Fie și în momentul aniversar al centenaru-
lui româniei, este cazul să privim cu luciditate și curaj spre trecutul 
nostru, pentru a nu mai repeta tot ceea ce ne-a durut atât de tare și 
am plătit atât de scump.
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din antichitate  
până la înteMeierea  

statelor Feudale

Eu, Zenovie, am pus acest dar.
inscripție creștină, în latină,  
pe donariul de la Biertan,  
din secolul al iV-lea d.hr.

acest prim capitol încearcă să 
acopere aproape două milenii de 
istorie a spațiului numit carpa-
to-dunăreano-pontic: din secolul 
al Vi-lea î.hr. și până în secolul al 
xiV-lea. un timp de trei ori mai 
lung decât tot ceea ce a urmat de 
atunci încoace. este vorba despre o 
perioadă fundamentală în destinul 
poporului român, deoarece în de-
cursul acestor secole i s-au conturat 
hotarele, i s-a închegat structura 
etnică, i s-a format limba. cumpli-
te războaie și multe drame politice 
s-au petrecut pe aceste tărâmuri. 
timp de două mii de ani avem 
puține mărturii scrise (inscripția 
votivă creștină de la Biertan, din 
secolul al iV-lea, este un exemplu) 
realizate cert de autohtonii acestui 
pământ. Fac excepție inscripțiile 
latine din timpul daciei Felix sau a 
celor grecești din Moesia inferioa-
ră/ sciția Minor. ca urmare, suntem 
nevoiți să reconstituim întâmplă-
rile – multe eroice –, dar și viețile –  
adesea remarcabile – petrecute pe 

teritoriul româniei actuale doar 
pe baza scrierilor istoricilor antici 
greci și romani (herodot, strabon, 
dio cassius, iordanes etc.), precum 
și pe baza altor documente străi-
ne (Gesta Hungarorum, Diploma 
Cavalerilor Ioaniți, Cronica picta-
tă de la Viena). primul document 
de cancelarie românească păstrat 
datează din 1374, din vremea lui 
Vlaicu-Vodă. concret, avem doar 
mărturii arheologice. ne susținem 
istoria din aceste două milenii nu 
prin izvoare scrise directe, ci prin 
interpretarea descoperirilor arheo-
logice, fiind nevoiți să citim istoria 
primelor noastre două milenii doar 
prin scrierile altora. cel mai con-
vingător „document” – izvor istoric, 
provenind chiar din epoca în care 
s-au desfășurat faptele, cu referință 
directă la strămoșii noștri, care ne 
certifică indubitabil o cutezătoare 
intrare în istorie – rămâne columna 
lui traian de la roma, inaugurată în 
113 d.hr., alături de Monumentul 
tropaeum traiani de la adamclisi. 
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nu știm cum arăta marele și 
unicul zeu zalmoxe și cu atât mai 
puțin Burebista, iar profilul lui de-
cebal îl datorăm meșterilor romani 
ce au trudit la columna lui traian. 
se aproximează nu numai locul 
și data tuturor bătăliilor impor-
tante din această perioadă (tapae,  
posada și, mai apoi, rovine), dar și 

condițiile geopolitice în care aces-
tea s-au desfășurat. ne lipsesc date 
esențiale, definitorii pentru desti-
nul unor personaje marcante pen-
tru istoria noastră (dromichete, 
Burebista, decebal, Gelu, litovoi, 
Basarab, dragoș), care au trăit și 
au luptat în decursul acestor două 
milenii. 
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luptele geto-dacilor cu eroii antichității

Geții însă, fiindcă s-au purtat nechibzuit, 
au fost îndată înrobiți, măcar că ei au 
fost cei mai viteji și mai drepți dintre 
traci.

 herodot, Istorii, despre războiul  
 geților cu perșii lui darius i 

continuă să se agite, cu o tonifiantă voluptate, prin imaginarul 
colectiv al românilor, așezarea trecutului lor alături de cel al unor 
personaje sau evenimente celebre ale istoriei. este perfect de înțeles 
și deloc blamabilă această tendință a românilor, la fel ca și a altor 
popoare (inclusiv coloniștii americani se mândresc cu victoriile lor 
asupra armatei imperiale britanice), care simt nevoia să se raporteze 
la cei ce au făurit și au dominat istoria lumii. în cazul pământenilor 
actualei românii, aceste întâlniri referențiale încep cu darius, îm-
păratul perșilor. 

două mari civilizații au înflorit și au dominat succesiv spațiul eu-
ropean în ultimele secole dinaintea erei creștine: mai întâi cea greacă 
și apoi cea romană. Grecii antici i-au numit pe locuitorii din câmpia 
română și dobrogea „geți”, iar romanii le-au spus „daci” celor ce 
locuiau pe teritoriul transilvaniei. în timp ce grecii din Milet făceau 
deja istorie întemeind colonii pe malul Mării negre (cetatea histria, 
în 657 î.hr., urmată de tomis), geto-dacii de pe teritoriul româniei 
actuale se aflau încă, potrivit istoricului Mihai Bărbulescu, timp de 
secole, în preistorie, trăind sub forma unor uniuni tribale. 

informațiile scrise despre strămoșii antici ai românilor, geto-da-
cii, și despre faptele lor, aparțin exclusiv unor autori greci și romani. 
relatările antice privind existența și faptele locuitorilor de la nord de 
dunăre sunt în legătură cu conducătorii celebri și marile puteri ale 
antichității. Majoritatea acestor relatări au fost scrise de istoricii an-
tici la câteva secole după producerea evenimentelor respective, ceea 
ce presupune o doză consistentă de exagerări și subiectivism privind 
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adevărul istoric. exceptând puținele texte grecești și romane păstra-
te, istoria întregii perioade referitoare la evenimentele și personajele 
antice notabile din spațiul geto-dac a fost construită pe baza unor 
diferite interpretări și deducții pornite din descoperirile arheologice.

prima mențiune scrisă despre strămoșii noștri provine de la pă-
rintele istoriei, herodot: împăratul persan darius i (552-486 î.hr.) a 
întreprins prin 514-512 î.hr. o campanie militară pe coastele Mării 
negre împotriva sciților, a căror putere ajunsese la apogeu și care 
atacau hotarele imperiului. singurii care s-au opus și au fost biruiți, 
undeva în dobrogea, de marea armată persană (ale cărei efective – 
700 000 de luptători și 600 de corăbii – erau, probabil, exagerate de 
herodot) au fost geții. „înainte de a ajunge la istru, birui mai întâi pe 
geți, care se cred nemuritori (…)”, a scris grecul herodot în 93 î.hr., 
în ale sale Istorii. 

în aceeași perioadă, în secolul al V-lea î.hr., în Grecia antică s-au 
desfășurat aprigele războaie medice dintre greci și persani (cu marile 
bătălii greco-persane de la Maraton, termopile și salamina), urmate 
de confruntările dintre sparta și atena și aliaţii lor, prezentate de tu-
cidide în Războiul peloponesiac, iar în republica romană a avut loc 
conflictul dintre plebei și patricieni. de fapt, secolul al V-lea î.hr., nu-
mit al lui pericle, strategul ales al atenei, a fost marcat de tragedianul 
eschil, de părintele istoriei, herodot, și de cel al medicinei, hipocrat. 
tot cam pe atunci, potrivit istoricului atenian tucidide (460-395 î.hr.), 
în 429 î.hr. regatul odrizilor (format de un trib tracic) îi supusese pe 
geții din dobrogea, dominând astfel și polisurile grecești de pe litoral. 

următorul secol, al iV-lea î.hr., a fost al lui alexandru Macedon 
(356-323 î.hr.), cuceritorul unui întins imperiu, dar și al marilor filo-
zofi greci socrate, democrit, platon, aristotel. în același secol al iV-
lea î.hr., după ce i-au înfrânt pe romani, triburile celtice au pătruns 
pe calea armelor și în transilvania, iar uniunile tribale getice din sud 
au cunoscut o mai pronunțată tendință de unificare. această unifica-
re a permis geților dobrogeni, adesea în alianță cu cetățile grecești de 
la Marea neagră, să se opună atât invaziei sciților în dobrogea, cât și 
tendințelor hegemonice traco-macedonene. 
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prezența geților în istoria scrisă o datorăm lui alexandru Mace-
don. pentru a descuraja agresiunile tribalilor traci din sudul dunării 
conduși de regele syrmos, alexandru a organizat o expediție în anul 
335 î.hr. în cursul căreia a purtat trei bătălii. ultima a fost împotriva 
oștii geților de la nord de dunăre, alexandru trimițând peste fluviu 
1500 de călăreți și 4000 de pedestrași, folosind bărcile localnicilor. 
potrivit istoricului grec arrian din nicomedia, „geții n-au rezistat 
nici măcar celui dintâi atac al cavaleriei, îndrăzneala lui alexandru, 
care trecuse cu atâta ușurință și într-o singură noapte istrosul, cel 
mai mare dintre fluvii, fără să aibă nevoie de vreun pod peste vadul 
apei, li se părea nemaipomenită; masivitatea falangei îi făcu să intre 
în panică, iar cavaleria lovise puternic în ei”.

conflictului dintre regele macedonean lisimah (c. 360-281 î.hr.)  
și conducătorul uniunii tribale getice din câmpia română, dromi-
chete, i-au fost atribuite valențe moralizatoare, ulterior exploatate 
propagandistic de comuniști, pentru a evidenția superioritatea etică 
a românilor încă din cele mai vechi timpuri: dromichete a fost, în 
anii ’70, erou de benzi desenate în revista Cutezătorii și personaj de 
povestiri istorice. cauza conflictului geto-macedonean a fost ajuto-
rul dat de geți cetăților grecești ce respingeau tendințele hegemonice 
ale lui lisimah, precum și dorința lui dromichete de a-și impune 

Ruinele cetății Callatis din Mangalia, sec. VI î.Hr. Carte poștală din anii ’70
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Coif de argint cu decorații din aur placat, descoperit în Peretu,  
jud. Teleorman, sec. IV î.Hr.
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Coif princiar de aur, descoperit în Poiana Coțofenești, jud. Prahova, sec. IV î.Hr. 
Contrar adevărului istoric, un coif similar a fost purtat de personajul Decebal, inter-
pretat de Amza Pellea, în filmul Dacii, regizat de Sergiu Nicolaescu în 1967, a cărui 
acțiune se petrecea în secolul I d.Hr.
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propria supremație. prima confruntare armată s-a petrecut în jurul 
anului 297 î.hr., când agathocles, fiul lui lisimah, a fost făcut pri-
zonier de către geți, dar a fost eliberat de dromichete, care, pentru a 
pecetlui pacea, s-a căsătorit cu fiica regelui macedonean. aproxima-
tiv în 292 î.hr., lisimah a reluat războiul împotriva lui dromichete, 
dar a fost nevoit să capituleze în condiții neclare, probabil ca urmare 
a aplicării de către geți a tacticii pământului pârjolit în fața inami-
cului. strabon și diodor din sicilia relatează cum dromichete l-a 
invitat pe prizonierul său la un ospăț foarte bogat, cu veselă de aur, 
corespunzător cutumelor macedoneene, în timp ce el stătea alături la 
o masă modestă, cu blide de lemn, după obiceiul get: în fața mirării 
lui lisimah, dromichete l-a întrebat, cu tâlc, de ce pornise război, să 
cucerească sărăcia din țara sa, atâta timp cât dispunea acasă la el de 
bogăția macedoneană. 

în cursul aceluiași secol, al iii-lea î.hr., după ce scipio africanul 
a eliminat, prin ultimul război punic, amenințarea armatelor nord-
africane cartagineze conduse de hannibal, roma a început expansi-
unea în regiunea Balcanilor, transformând în decursul secolului al 
ii-lea î.hr. Grecia și Macedonia în provincie romană.

în toată această perioadă, civilizația geto-dacă, deși s-a aflat în 
proximitatea influențelor grecești exercitate prin cetățile histria, to-
mis și callatis de la Marea neagră, nu a depășit stadiul unor uniuni 
tribale din ce în ce mai puternice și centralizate și nu a dezvoltat 
o cultură (scrieri, sculpturi, arhitectură) comparabilă cu cea grea-
că sau romană. pe de altă parte, în spațiul geto-dac sclavagismul, ce 
constituia baza economică a imperiului roman, a fost aproape in-
existent, geto-dacii fiind oameni liberi, chiar dacă nu egali unii cu 
alții. cu toate acestea, geto-dacii au dovedit o evoluție considerabilă 
în plan militar, uniunile tribale purtând mai multe lupte, în special 
cu sciții, pentru controlul și dominația bogatelor cetăți grecești de la 
Marea neagră. totuși, îndeosebi cele trei conflicte (cu darius i, cu 
alexandru Macedon și cu lisimah), consemnate de istoricii antici, 
sunt menționate în cărțile de istorie (deși au mai fost și altele) datori-
tă faimei acelor eroi, primii adversari ai geto-dacilor.
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campaniile lui Burebista  
și războaiele lui traian cu decebal

Neamul geților, care se înălțase atât de 
mult sub Burebista, a decăzut apoi cu 
totul din pricina dezbinărilor lăuntrice  
și din pricina romanilor.

strabon, Geografia

la începutul mileniului al iii-lea, teoriile de tip conspiraționist 
despre strămoșii noștri daci au început să concureze în imaginarul 
mioritic cu cele referitoare la „adevărul” despre cele întâmplate în 
decembrie 1989. scenarii flamboaiante, de tip hollywoodian, sunt 
propuse pentru lămurirea, desigur „incorectă politic”, a ambelor ca-
pitole – deosebit de sensibile – din istoria noastră. comun acestor 
povești despre fapte despărțite de două mii de ani nu este doar ima-
ginarul, speculația, senzaționalismul, ci pretinsa intervenție ostilă, 
perfidă, covârșitoare a unor forțe străine asupra vieții locuitorilor te-
ritoriului numit astăzi românia. în ambele situații, se insinuează că 
forțe și interese oculte, malefice (sugerate, dar nenumite) ar fi fost și 
sunt interesate să ascundă „adevăruri tulburătoare” despre poporul 
român. Și totuși, lucrurile nu stau deloc așa.

între secolul i î.hr. și secolul al iii-lea d.hr. istoria europei a fost 
marcată de apogeul puterii romei, devenită – din republică – impe-
riu, dar fără a-și înceta expansiunea. civilizația romană a cunoscut 
atunci o maximă înflorire (poeții Virgiliu, horațiu, ovidiu (cel exilat 
la pontus euxinus), filozofii plutarh și seneca, istoricii tacitus și stra-
bon, arhitectul apolodor din damasc), ce a marcat toate teritoriile și 
populațiile cucerite. ultimul secol înainte de punctul de cotitură al 
nașterii lui iisus hristos a fost caracterizat la roma de o succesiune 
de războaie civile, soldate cu instaurarea unor dictaturi (sylla/sulla, 
apoi cezar), încheiate prin asasinarea respectivilor dictatori și insti-
tuirea unor triumvirate (pompeius, crassus și cezar, iar apoi, după 
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idele lui Marte, octavian augustus, Marc antoniu și lepidus). aces-
te noi și temporare soluții politice de compromis nu au rezistat prea 
mult, roma îndreptându-se spre formula imperială, sub îndelungata 
conducere a lui octavian augustus (27 î.hr. – 14 d.hr). totuși, eveni-
mentele din acest ultim secol precreștin reținute de cultura populară 
a secolului al xx-lea au rămas răscoala sclavilor condusă de sparta-
cus (73-71 î.hr.) și campaniile militare ale lui cezar, îndeosebi cuce-
rirea Galiei și victoria asupra lui Vercingetorix (58-52 î.hr.). 

simultan, alte centre de putere s-au dezvoltat amenințător la 
adresa supremației romane: mai întâi, regatul pontului, format în 
asia Mică și pe coastele nord-estice ale Mării negre, sub conduce-
rea lui Mitridate cel Mare (eupator) (120-63 î.hr.). apoi, din Munții 
orăștiei, în transilvania, până în Boemia și pe litoralul vestic al Mă-
rii negre, s-a extind puterea geto-dacă a lui Burebista (80-44 î.hr.). 
acesta a izbutit, după cum scria strabon, prin „exerciții, abținerea de 
la vin și ascultarea de porunci”, să închege o structură prestatală (nu 
sunt mărturii asupra unei administrații și structuri de putere statale) 
puternică. astfel, se poate spune că Burebista a pregătit calea pentru 
dacia lui decebal, cel „priceput în ale războiului și iscusit la faptă” 
(dio cas sius), un stat mai mic, dar mai bine coagulat politic și social. 

datorăm tot istoricilor antici (pe care-i citează toți istoricii con-
temporani) principalele informații despre civilizația geto-dacă din 
această perioadă, care nu a lăsat urme scrise. cu toate acestea, ioan-
aurel pop susține că „trebuie admis că regele, șefii triburilor aliate, 
preoții și anturajul curții știau să scrie – trebuie să fi existat la curte 
chiar o cancelarie – dar restul poporului nu avea astfel de cunoștințe și 
nici nu simțea atunci nevoia lor”. de aceea, noi trebuie să ne mulțumim 
cu informațiile despre geto-daci pescuite din scrierile altora, deși nici 
măcar o scrisoare din acea cancelarie a lui Burebista, ce trebuie să 
fi existat, neajungând până în zilele noastre. astfel din lucrările lui 
strabon aflăm despre Burebista, în dio cassius citim despre războa-
iele dintre traian și decebal, iar la iordanes găsim informații despre 
dacia romană. totuși, nici măcar strabon nu a lăsat lămuriri privind 
ascensiunea lui Burebista „în fruntea neamului său care era istovit de 
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războaie dese”, pentru a deveni „cel dintâi și cel mai mare dintre re-
gii care au domnit peste tracia”, precum este caracterizat acesta în 
inscripția din dionysopolis. totuși, acțiunile sale expansioniste „pline 
de îndrăzneală”, mai întâi în sudul dunării, până în Macedonia și ili-
ria, apoi prin anul 60 î.hr. spre vest, în panonia până în Moravia, îm-
potriva celților, boilor și tauriscilor, iar în cele din urmă, prin anul 55 
î.hr., spre est, încheiate prin cucerirea cetăților grecești de la pontul 
euxin (Marea neagră), justifică presupunerea existenței unor însem-
nate resurse militare, provenind din circa douăzeci de triburi dacice 
(potrivit lui ioan Bulei), și a unei anumite stratificări politico-sociale: 
o cavalerie asigurată de tarabostes (sau pileati, adică nobilimea care 
purta căciuli), o pedestrime alcătuită din oameni liberi – comati sau 

Impăratul Traian conducând un atac împotriva dacilor.  
Scenă de pe Columna lui Traian
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capillati (pletoși) – și un sistem de fortificații, alcătuite din palisade 
de lemn, la șes, și din piatră, la munte. potrivit lui strabon, regii daci 
își asociau un mare preot drept „tălmaci ai voinței zeilor”, pentru ca 
deciziile lor să capete în ochii supușilor o aură divină.

așa-zisul stat centralizat dac, glorificat de protocronismul ceau-
șist, este foarte probabil că se deosebea destul de mult din punct de 
vedere politico-administrativ de cel roman, și era total diferit de 
înțelesul actual al conceptului de stat, fiind mai mult o confederație 
de triburi. în lipsa unor reguli scrise acceptate sau impuse prin inter-
mediul unui aparat administrativ și de forță, capabil să acționeze pe 
întreg teritoriul, stabilirea autorității supreme era probabil determi-
nată de valoarea raporturilor de putere și de supunere circumstanțială 
dintre diferitele triburi dacice. 

armata lui Burebista (exagerat evaluată de strabon la 200 000 
de oșteni) și, mai apoi, a lui decebal erau formate doar din bărbații 
valizi, a căror vitejie în luptă se explică și prin credința lor în sufletul 
nemuritor, după moarte, ei urmând a începe o nouă viață lângă zeul 
lor unic, zalmoxis (zamolxe). nu se cunoaște să fi rămas din acele 
vremuri vreo reprezentare a lui Burebista și nici a marelui zeu zal-
moxis. tot așa, lipsește orice urmă scrisă în limba dacă, iar singurul 
chip al lui decebal este cel lăsat de romani pe columna lui traian. 
Foarte buni călăreți, capabili a trage cu arcul din trap, dacii erau 
înarmați cu sabia încovoiată specifică (sica) și scutul rotund, dar și 
cu lănci și sulițe, topoare și măciuci sau prăștii. Memorabil a rămas 
însemnul-stindard al dacilor – draco, în formă de balaur, având cap 
de lup, cu gura deschisă, din metal și un trup ondulat, ca al șarpelui, 
care, purtat în goană, prin pătrunderea aerului producea un șuierat 
cu efect înspăimântător asupra dușmanilor. cu toate acestea, din 
punctul de vedere al nivelului de cunoștințe militare, armata dacilor 
(adică luptătorii triburilor ce se reuneau pentru luptă) era inferioa-
ră celei romane, din moment ce decebal îi solicitase lui domițian 
specialiști romani în fortificații și armament.

intervenția lui Burebista în războiul civil de la roma de partea 
lui pompeius, rivalul lui cezar, a fost la fel de neinspirată ca și cea 



29

a unuia dintre urmașii săi, dicomes, care l-a sprijinit pe Marc an-
toniu împotriva viitorului împărat octavian augustus. cert este că 
înainte de inevitabilul conflict daco-roman ce ar fi survenit între Bu-
rebista și cezar, ambii conducători au fost asasinați în anul 44 î.hr., 
victime ale unui complot intern, cel împotriva regelui dac fiind com-
plet ne-elucidat. dispariția bruscă a lui Burebista (pare-se în urma 
primului act de înaltă trădare și asasinare a propriului conducător 
din istoria noastră) și fărâmițarea rapidă a „marii sale stăpâniri” au 
arătat volatilitatea supremației bazate pe forță, de natură tribală, pe 
care o instaurase prin autoritatea sa de lider. se crede că urmașul lui 
Burebista ar fi fost marele preot deceneu, dar supremația acestuia 
ar fi fost doar una spirituală, teritoriile controlate de Burebista fiind 
împărțite în cinci. tot iordanes este cel care ne informează că după 
moartea lui deceneu a venit comosicus, care a fost și rege, și preot, 
iar după acesta a venit coryllus, care a stăpânit timp de patruzeci de 
ani neamurile din dacia.

deoarece imperiul roman a cucerit treptat în secolele ii-i î.hr. 
peninsula Balcanică, dunărea a devenit frontieră între romani și 

Dacii cer pace la sfârșitul primului război din 102. Scenă de pe Columna lui Traian
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populațiile de la nord de fluviu. conflictele erau inevitabile. scrii-
torul roman Florus (citat de profesorul c.c. petolescu) scrie: „dacii 
trăiesc nedezlipiți de munți. de acolo, sub conducerea regelui coti-
so, obișnuiau să coboare și să pustiască ținuturile vecine, ori de câte 
ori dunărea, înghețată de ger, unea malurile. împăratul augustus a 
hotărât să îndepărteze această populație de care era foarte greu să te 
apropii. astfel, a trimis pe lentulus și i-a alungat pe malul de din-
colo; dincoace au fost așezate garnizoane”. aceste acțiuni explică, 
probabil, aprecierea lui tacitus despre daci ca fiind „un neam care 
niciodată nu era de bună-credință”. tacitus scrie despre incursiunile 
la sud de dunăre ale dacilor pe fondul războiului civil izbucnit după 
moartea lui nero în 68 d.hr.: „ei observară liniștiți aceste eveni-
mente; dar când aflară că italia arde în focul războiului și că toți se 
dușmănesc între ei, luară cu asalt taberele de iarnă ale cohortelor și 
cavaleriei auxiliare și se făcură stăpâni pe ambele maluri ale dună-
rii”. în iarna anului 85/86 d.hr. au fost reluate cu violență ostilitățile 
daco-romane, însuși împăratul domițian venind la dunăre. rege-
le dac duras i-a cedat de bunăvoie tronul lui decebal durpaneus. 
acesta controla efectiv doar o mică parte din teritoriul asupra că-
ruia Burebista își exercitase, cândva, autoritatea. îi datorăm istori-
cului roman de origine greacă dio cassius remarcabilul laudatio al 
regelui dac, preluat, cu emfază, de toate manualele românești: „ager 
în înțelegerea artei războiului și în executarea ei, priceput în alege-
rea clipei potrivite pentru năvala asupra dușmanului, știind când 
trebuie să se retragă, meșter în întinderea curselor, viteaz în luptă, 
putând cu dibăcie să se folosească de izbândă, să scape de urmările 
unei înfrângeri, însușiri care l-au făcut un potrivnic de temut pen-
tru romani”. acest text reprezintă cam tot ceea ce știm mai sigur 
despre regele dac, deoarece chiar și semnificația celebrei inscripții 
„decebal per scorillo” este controversată printre istorici. cu toate 
acestea, șirul de calități războinice ale lui decebal au fost apoi trans-
ferate, conștient sau nu, direct sau mai discret, de cronicari, istorici, 
scriitori și poeți asupra aproape tuturor marilor noștri voievozi în 
luptele acestora cu turcii.
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în urma unei ambuscade reușite în munți, probabil în defileul de 
la turnul roșu, prin care a anulat superioritatea numerică a armatei 
romane, decebal a obținut o importantă victorie asupra generalu-
lui cornelius Fuscus, capturând chiar și stindardul legiunii a V-a 
alaudae. după această înfrângere, poetul iuvenal scria în Satiricele 
sale că vulturii din dacia sfâșiaseră măruntaiele lui Fuscus. în anul 
următor, 88 d.hr., decebal a fost înfrânt la tapae (în poarta de Fier 
a transilvaniei) de cei 50 000 de soldați romani comandați de mult 
mai prudentul general tettius iulianus. potrivit lui dio cassius, aces-
ta însă a fost indus în eroare de decebal, generalul roman hotărând 
retragerea înainte de a se apropia de sarmisegetuza, în urma iluziei 
unei oștiri gata de atac, care era alcătuită în realitate din trunchiuri 
de copaci tăiați, pe care erau puse arme și, probabil, haine dace. con-
textul internațional defavorabil romanilor (armata romană în frunte 
cu împăratul fusese înfrântă de marcomani) i-a permis lui decebal să 
încheie o pace avantajoasă cu domițian, dacia devenind un „stat cli-
entelar” al romei: dacii se obligau să garanteze liniștea imperiului la 
frontiere, în schimbul acordării unor importante subsidii și „meșteri 
pricepuți la felurite lucrări folositoare în timp de pace sau război” (un 
fel de know-how roman corespunzător vremurilor antice).

dacă despre trecutul lui decebal (la fel ca și al lui Burebista) nu 
se știu prea multe, din cauza absenței unor izvoare scrise dace, des-
pre traian, informațiile abundă: primul împărat roman nenăscut în 
italia a văzut lumina zilei în hispania, la Baetica, pe 18 septembrie 53 
d.hr., tatăl său fiind guvernatorul provinciei romane. traian a urmat 
apoi o strălucită carieră militară, obținând în urma victoriilor sale 
titlurile de Germanicus, dacicus și parthicus. despre războaiele da-
co-romane, deși s-a scris mult în antichitate, s-a păstrat puțin până 
în prezent, dispărând mai ales cartea scrisă de însuși traian. 

condițiile păcii dintre domițian și decebal au fost considerate 
umilitoare de împăratul traian (98-117 d.hr.) – optimus princeps, 
cum era numit de istoricii antici –, care, „văzând cum odată cu întă-
rirea forțelor militare sporea și trufia dacilor” (dio cassius), a atacat 
dacia în fruntea a treisprezece legiuni. după ce a traversat dunărea 
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(istrul) pe un pod de vase, în primăvara lui 101, traian a obținut o 
primă victorie, parțială, tot la tapae. luptele au fost foarte violente, 
înregistrându-se și detaliul semnificativ al împăratului traian care-
și sacrifică hainele pentru a confecționa bandaje pentru multele răni 
ale soldaților romani. în fața evidentei superiorități militare romane, 
decebal a încercat o diversiune pe timpul iernii 101-102, atacând, în 
alianță cu sarmații și burii, castrele romane din Moesia (dobrogea), 
pentru a-l obliga pe traian să-și oprească înaintarea spre capitala 
sarmisegetuza din Munții orăștiei. cu prețul unor mari pierderi 
umane, romanii au reușit să învingă în dobrogea forțele dacilor și 
aliaților acestora, succes celebrat apoi, în 109, printr-un monument 
triumfal, Tropaeum Traiani, ridicat la adamclisi. după aproape 
două milenii, monumentul Tropaeum Traiani a fost exploatat propa-
gandistic fără rușine, atât ca simbol pentru susținerea unei retorici 
naționalist-comuniste, de către nicolae ceaușescu, în mai 1977, cât 
și ca decor electoral cu valențe naționaliste, de către ion iliescu, în 
1992, adrian năstase, în 2004, traian Băsescu, în 2007, și Mircea 
Geoană, în 2009.

înfrânt și epuizat militar, pentru a salva statul dac, decebal a tre-
buit să ceară pace lui traian în condiții foarte grele. chiar și traian 
și-a dat seama că forțele militare de care dispunea în acel moment 
erau insuficiente pentru a-i zdrobi definitiv pe daci, cucerindu-le 
cetățile din munți. ambii conducători erau conștienți că bătălia 
decisivă abia urma și s-au pregătit în consecință. traian a ridicat la 
drobeta un pod peste dunăre, proiectat de arhitectul apolodor din 
damasc pentru transferul rapid al trupelor, iar decebal, contrar pre-
vederilor acordului de pace, și-a întărit fortificațiile și a încercat, în 
van, să organizeze o coaliție antiromană. 

atacul roman a început în vara lui 105, legiunile romane sub co-
manda lui traian înaintând pe mai multe direcții și cucerind una 
după alta fortificațiile și cetățile dacilor. decebal a încercat deschide-
rea unor tratative de pace pentru a stopa înaintarea romană sau chiar 
asasinarea lui traian înainte ca acesta să traverseze dunărea. Me-
morabil a rămas și episodul longinus, generalul comandant de legi-
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une romană aflat în puterea dacilor, care a preferat să se sinucidă cu 
otravă decât să fie folosit de decebal ca instrument de constrângere a 
împăratului său. în această campanie, decebal a fost nu doar părăsit 
de foștii aliați, dar și trădat de o parte din nobilii săi, care au trecut 
de partea romanilor. după o eroică rezistență, ilustrată pe columna 
lui traian, capitala sarmisegetuza a fost cucerită de romani în 106, 
iar decebal, pe punctul de a fi capturat de tiberius claudius Maxi-
mus, pentru a evita umilința sclaviei și a triumfului dușmanului său 
la roma, s-a sinucis și a intrat astfel în legendă. dacii au reprezentat 
un adversar redutabil pentru cea mai puternică mașină de război a 
timpului, așa încât, după victoria obținută atât de greu, învingătorul 
traian a primit titlul de Dacicus. potrivit lui dio cassius, victoria 
lui traian asupra lui decebal s-a datorat faptului că „a purtat războ-
iul cu mai multă chibzuință decât cu înfocare”, biruind doar „după 
îndelungi și grele strădanii”. romanii, potrivit lui iordanes, au cap-
turat din dacia (la început, a fost o provincie condusă de împărat 

Profilul atribuit lui Decebal pe Columna lui Traian. În total, pe Columnă, lui Dece-
bal îi sunt atribuite opt reprezentări.
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printr-un Legatus Augusti pro praetore) o cantitate impresionantă de 
aur și argint, inclusiv tezaurul ascuns sub albia râului sargetia, a că-
rui taină a fost dezvăluită de trădătorul Bicilis. această uriașă pradă 
de război a permis, printre altele, redresarea finanțelor secătuite ale 
imperiului, dar și 123 de zile de spectacole publice cu gladiatori și 
fiare sălbatice. tot apolodor din damasc a ridicat, în perioada 106-

112, Forul lui traian de la roma (unul din 
cele mai impresionante din toată antichi-
tatea, astăzi o dezolantă ruină), dominat 
de columna de 40 de metri, ce înfățișa în 
basorelief cronica războiului daco-roman, 
probabil așa cum fusese descris de împă-
rat în cartea sa, De Bello Dacico, din păca-
te pierdută. odată cu columna lui traian, 
ce poate fi privită și ca o cronică de răz-
boi sculptată, dar și ca un precertificat de 
naștere al poporului român, dacii intrau și 
ei în istoria europei. 

cercetătorul leonard Velcescu a stu-
diat pentru teza sa de doctorat, susținută 
la sorbona, peste 200 de statui de daci 
care ar fi provenit din Forul lui traian și 
care au fost ulterior răspândite prin toa-
tă europa, remarcându-se numărul mare, 
atitudinea demnă, înălțimea neobișnuită 
și materialul scump din care fuseseră 
sculptate. tot din Forul lui traian au fost 
luați și dacii ce pot fi zăriți astăzi pe arcul 
lui constantin, din vecinătatea colosse-
umului, probabil în memoria vitejiei tru-
pelor auxiliare dace. Velcescu recunoaște 
că nu a găsit încă o explicație științifică, 
construită prin dovezi puternice, pentru 
enigma statuilor de daci. o analiză perti-

Statuia unui dac aflată în 
Muze ul Vaticanului. Dacii 
amplasați pe Arcul lui Con-
stantin, aflat în vecinătatea 
Colosseumului, provin tot 
din Forul lui Traian, ridicat 
în 106-113 d.Hr.
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nentă și amănunțită a reprezentărilor de pe columnă, dar și a altor 
inscripții și urme antice privind războaiele daco-romane a realizat și 
profesorul c.c. petolescu. doar dacopații (și niciun istoric veritabil), 
mari consumatori de teorii ale conspirației difuzate cu nonșalanță 
pe unele canale de televiziune, acceptă fantasmagoricele speculații 
protocroniste și patriotarde conform cărora geto-dacii ar fi creat o 
civilizație anterioară, mai mare și mai puternică decât cea a romei, 
care nu ar fi, de fapt, decât urmașa învingătoare a daciei. 

dacia romană, cu capitala la ulpia traiana sarmisegetuza 
(având rang de colonie), a intrat pentru 165 de ani sub stăpâni-
re romană, limba latină s-a răspândit pe 
teritoriul provinciei. teritoriul daciei  
controlat de romani a fost restructurat 
administrativ de mai multe ori, până la 
retragerea legiunilor și administrației ro-
mane în jurul anului 270, sub presiunea 
cvasipermanentă a atacurilor neamurilor 
barbare din sciția – așa-numitul Bellum 
Scythicum (împărații romani decius și Va-
lens au murit în luptele cu goții din 251, re-
spectiv, 378). există o controversă printre 
istorici, când anume a fost pierdută dacia 
de către romani: la sfârșitul domniei îm-
păratului Gallienus (anii 267-268) sau în 
timpul împăratului aurelian, care ar fi fost 
nevoit să accepte o situație de facto. nu 
toată dacia (aproximativ suprafața româ-
niei actuale) a fost încorporată în imperiu, 
ci doar vestul olteniei, Banatul și cea mai 
mare parte a transilvaniei, restul terito-
riului – adică crișana, Maramureș, nordul 
și centrul Moldovei – rămânând dacilor 
liberi și altor populații, precum sarmații. 
ioan-aurel pop și ioan Bolovan propun 

O viziune plastică din zorii 
mileniului al III-lea (2012), a 
sculptorului Vasile Gorduz, 
asupra simbolurilor 
fondatoare ale poporului 
român: împăratul Traian 
și lupoaica capitolină, pe 
treptele Muzeului Național 
de Istorie din București. 
(foto: Călin Hentea)
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drept explicație a romanizării rapide (în mai puțin de două secole)  
faptul că romanii instalați în dacia după 106 (armată romană, 
administrație, dar mai ales coloniști – veterani ai armatei imperiale) 
au fost cel puțin egali ca număr cu populația dacă supraviețuitoare 
a războiului (mai ales femei, copii, bătrâni, o bună parte din bărbați 
fiind uciși sau luați în sclavie), care a fost nevoită să conviețuiască 
îndeaproape cu o civilizație net superioară. 

pe teritoriul daciei au staționat legiunea a xiii-a Gemina (în 
permanență), cu sediul la apulum (alba iulia), și, începând din 167, 
legiunea a V-a Macedonica, cu sediul la potaissa (turda). aceste în-
semnate forțe militare (două legiuni – din cele 33 de care dispunea 
imperiul roman la acea dată – care împreună cu trupele auxiliare 
însumau, potrivit estimărilor profesorului c.c. petolescu, circa 35-
40 000 de militari) au avut de înfruntat pe toată durata prezenței lor 
în dacia atacurile de la vest, nord și răsărit ale agresivelor triburi de 
iazigi, daco-geți liberi, costoboci, carpi, roxolani, iar de la mijlocul 
secolului al iii-lea, pe cele mult mai puternice ale goților. de obicei, 
după înfrângerea unor grupuri de barbari și încheierea unei păci, 
conflictele se reluau. pentru apărarea granițelor daciei Felix, încă 
din vremea lui traian, romanii au construit un întreg sistem de cas-
tre și fortificații, conectate între ele printr-o rețea de drumuri menite 
a facilita desfășurarea rapidă a trupelor în caz de atac. noua societa-
te daco-romană, aflată în continuă transformare, era structurată în 
honestiores (cetățenii romani, peregrinii – străinii – bogați, o parte 
din foștii sclavi – liberții și sclavii imperiali) și humiliores (masa de 
oameni liberi, dar de condiție modestă, liberții și sclavii obișnuiți). 
chiar dacă existau mari diferențe între retribuția unui procurator 
(100 000-200 000 de sesterți anual) sau solda unui centurion (20 000 
de sesterți anual) și stipendiumul unui simplu soldat legionar (2800 
de sesterți anual), membrii corpului militar al administrației roma-
ne erau bine plătiți, unii permițându-și chiar și acte filantropice, pe 
atunci numite evergentism, ei fiind numiți „binefăcători ai cetății”. 
tot istoricul Mihai Bărbulescu notează că „pentru a putea avansa, 
militarii trebuiau să știe carte, ceea ce explică efortul lor de a se al-
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Forul, statuia și Columna lui Traian de la 
Roma, ruine dezolante care nu reușesc 
să transmită prea mult din măreția im-
perială de altădată. (foto: Călin Hentea, 
septembrie 2012)
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fabetiza”, așa încât procentajul știutorilor de carte, al celor instruiți 
din rândul administrației romane, inclusiv al sclavilor aparținând 
anumitor particulari, era destul de mare în dacia Felix. de aceea, 
retragerea administrației și al legiunilor romane din dacia, la sud de 
dunăre, a însemnat o decisivă pierdere în rândul știutorilor de carte,  
al oamenilor cu educație rămași după 273 pe teritoriul româniei ac-
tuale.

războaiele daco-romane nu s-au încheiat în 106 d.hr., ci au 
continuat până în zilele noastre, fiind purtate între cei ce susțin 
preponderența moștenirii dacice (autohtone) sau a celei romane (la-
tine) în cultura și profilul românilor. istoricul adrian cioroianu 
constata într-un dosar „dilema” din 2015 că dacofilii, pornind de la 
„romanul fantastic” (etichetat astfel de savantul Vasile pârvan) cu 
pretenții știinţifice, „dacia preistorică”, scris de nicolae densușianu și 
apărut postum în 1913, au fost și rămân adepți ai naționalismului, au-
tohtonismului și ai politicii de stânga, cu accente xenofobe. profesorul 
lucian Boia o spune răspicat: mitul dacic (cu zamolxe) a fost și mitul 
fondator al legionarilor. după 1975, dacii au servit protocronismului 
și național-comunismului promovat de nicolae ceaușescu, susținute 
și de iosif constantin drăgan. în prezent, dacii și tracii sunt folosiți 
pentru a alimenta pseudoteoriile fantast-mesianice, cu adresă antioc-
cidentală, susținute de personaje dacopate, ultranaționaliste, fanatice 
și gălăgioase (sau poate doar comercial interesate), precum Gheorghe 
Funar (politician), daniel roxin (jurnalist), napoleon săvescu (me-
dic), Mircea chelaru (general), Florin zamfirescu (actor) sau dan pu-
ric (mim și publicist). dimpotrivă, pentru a se distanța și diferenția 
de lumea (și amenințarea) slavă sau cea maghiară, prin evidențierea 
sorginții latine a poporului român și pentru a marca orientarea pro-
occidentală, începând de la Școala ardeleană (care a negat existența 
elementului dac) și continuând cu retorica din timpul regelui carol i,  
latinofilii au accentuat moștenirea romei antice în limba și cultura 
română, integrând astfel spațiul românesc în cel european. 
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incertitudinile întunecatului mileniu

Torna, torna, fratre!
expresie datând din anul 587, consem-
nată de bizantini și considerată a fi cea 
mai veche mostră de limbă romanică 
vorbită în spațiul carpato-balcanic.

despre niciuna dintre perioadele trecutului istoric al românilor 
nu s-a scris atât de mult doar pe baza unor deducții logice și raționa-
mente izvorâte din foarte puținele urme arheologice disponibile cum 
este perioada dintre secolul al iV-lea și al xiii-lea. în mare, această 
perioadă corespunde, în occident, evului Mediu. la noi, corespunde 
unor mari semne de întrebare, pe care încercăm mereu să le clarifi-
căm din fragmente sporadice.

Florin constantiniu a recunoscut fără echivoc: „este adevărat că 
timp de aproape un mileniu – secolele iii-xiii – informațiile des-
pre autohtonii din spațiul carpato-danubian sunt cu totul sporadice”. 
același istoric se grăbește să vină și cu o justificare: ieșind de sub stă-
pânirea romană, spațiul carpato-dunărean nu mai prezenta interes 
pentru istorici. de asemenea, evidenta rămânere în urmă a dezvol-
tării populației din acest teritoriu a fost explicată de reputatul istoric 
prin reacția firească a poporului român, aflat în plină etnogeneză, de 
refugiere din fața invaziilor succesivelor valuri migratoare din orașele 
de sorginte romană, care atrăgeau năvălitorii prin bunurile adăposti-
te, în zonele rurale, în păduri, pe dealuri. aici au supraviețuit românii 
în vremuri de restriște în așa-numitele „obști sătești”, cu proprietatea 
folosită „în devălmășie”, potrivit unui „obicei al pământului”. nicolae 
iorga a numit aceste forme de organizare agro-pastorală „romanii 
populare”, iar Șerban papacostea, „autonomii”, ele fiind formate din-
tr-un număr de sate sau cătune vecine, conduse de „oameni buni și 
bătrâni”, în fruntea cărora se afla un „jude” sau „cneaz” cu atribuții 
justițiare și administrative.
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raționamentele lui Florin constantiniu fac parte dintre puținele 
explicații de bun-simț, care oferă un răspuns parțial și plauzibil asupra 
cauzelor întârzierii civilizaționale a poporului român aflat în plin pro-
ces de coagulare. absența, timp de aproape un mileniu, atât a mărtu-
riilor scrise provenind din spațiul carpato-dunăreano-pontic, cât și a 
unor forme de organizare statală, bazate pe legi sau norme scrise, poate 
fi pusă și pe seama retragerii din dacia, pe lângă legiunile romane (cu 
ofițerii acestora știutori de carte), și a personalului tehnic, cel care a 
însoțit pretutindeni administrația romană, adică prototehnocrații ace-
lor vremuri. Bazându-se pe relatările lui dio cassius, istoricul Mihai 
Bărbulescu afirmă limpede: „o minoritate foarte firavă a societății da-
cice (preoțimea, funcționarii cancelariei, constructorii, șefii de ateliere) 
cunoștea scrierea”. la aceștia se adăugau militarii romani cu grade su-
perioare, adică tocmai cei ce s-au retras în sudul dunării. Mai trebuie 
adăugat că cea mai mare parte dintre coloniștii romani aduși de traian 
în dacia fuseseră oameni simpli (agricultori, păstori, câțiva meșteri, 
mineri), culeși de prin părțile italiei sau din alte colțuri ale imperiului. 
așadar, se poate spune că, după replierea imperiului la sud de dună-
re, în dacia a rămas grosul populației daco-romane care era legată de 
pământ și de viața rurală, adică păstorii și agricultorii, reprezentând 
o masă iliterată aproape în totalitate. din rândul acestor neștiutori de 
carte, needucați și neinstruiți, practicanți ai unor îndeletniciri prima-
re (agricultori, păstori), nu puteau să se desprindă lideri militari sau 
politici, oricât de „buni și bătrâni” ar fi fost aceștia. charlemagne nu a 
știut să scrie, dar a beneficiat de o educație și instrucție regală; asemă-
nătoare va fi fost și instrucția altui mare conducător din epocă, Gingis-
han. cine dintre locuitori rămași pe teritoriul fostei dacii ar fi putut 
fi preocupat de scrieri, de politică și artă militară sau chiar de arte, 
de filozofie, de pictură sau arhitectură? cu alte cuvinte, dintre cine se 
putea ridica un conducător cu viziune politică, capabil să coaguleze 
un stat, prin concentrarea puterii politice și militare? cu toate acestea, 
în limba română s-a transmis, aproape aidoma, verbul latin scriber „a 
scrie”, citare a dat verbul „a citi”, iar substantivul charta a dat româ-
nescu carte, cu sens de scrisoare. semnificativ este și detaliul că abia 
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în 1030 a fost atestată documentar prima 
școală de pe întreg teritoriul românesc, cea 
funcționând pe lângă episcopia cenadului, 
în timp ce prima școală în limba română, 
potrivit profesorilor ioan-aurel pop și ioan 
Bolovan, a fost cea din Șcheii Brașovului, pe 
lângă Biserica sfântul nicolae, atestată în 
1399. aceste școli au apărut deci la multe, 
prea multe secole după retragerea aureliană.

abia în vremea lui Ștefan cel Mare 
(1457-1504), din porunca domnitorului, s-a 
scris un Letopiseț de când s-a început, cu 
voia lui Dumnezeu, Țara Moldovei, prețios 
și rarisim izvor istoric, din care s-a păstrat 
doar o formă ulterioară. pentru existența 
unei administrații și a unei forțe armate ca-
pabile să se opună năvălirilor barbare spre a 
proteja dezvoltarea respectivei populaţii ar 
fi fost nevoie de o organizare statală, având 
o conducere politică susținută de o struc-
tură militară și de o anumită capacitate de 
a mobiliza forțe umane, de a colecta taxe 
și impozite și de a produce sau a cumpăra 
arme. Fostele mari castre potaissa sau apu-
lum, nu au mai putut păstra forța militară 
și vitalitatea administrativă, comercială și 
chiar culturală din timpul stăpânirii roma-
ne, ele intrând începând din secolul al iV-
lea într-un proces de decă dere. populația 
daco-romană și apoi protoromână de la 
nord de dunăre a moștenit o cultură orală de nivel tribal (neexistând 
urme scrise dacice din vremea lui decebal și Burebista), peste care a 
venit influența directă a civilizației romane, dar a cărei administrație 
a fost retrasă odată cu puterea armată protectoare.

Columna lui Traian, inau-
gurată la Roma în anul 113 
d.Hr., reprezintă o cronică 
sculptată în basorelief a 
războaielor daco-romane. 
(foto: Călin Hentea, 2012)
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în aceste condiții, civilizația protoromână a preluat de la bun în-
ceput modelul roman, dar a rămas cu multe secole în afara și în urma 
civilizației occidentale. în timp ce la noi abia se coagulau primele 
formațiuni statale în secolul al xii-lea și al xiii-lea, în occident se 
centraliza puterea politică și explodau energii creatoare și explorato-
rii: Marco polo pleca în descoperirea chinei, toma d’aquino își scria 
opera filozofică, se întemeiau universități la paris, Bologna, padova, 
neapole, oxford, cambridge, salamanca, Montpellier și toulouse, 
roger Bacon făcea cercetări științifice, Giotto „picta sentimente uma-
ne” și, alături de toate acestea, se înălțau minunatele catedrale. aceste 
catedrale și universități au fost, așadar, ridicate câteva secole înainte 
ca otomanii să se năpustească peste europa, care, vezi doamne, po-
trivit unor teorii românești, ultranaționaliste și antioccidentale, ar fi 
fost apărată de micuțele voievodate carpatine abia închegate. această 
rămânere în urmă, acumulată secole de-a rândul pe timpul „întuneca-
tului mileniu”, despre care se discută în românia destul de puțin, nu a 
fost decât parțial recuperată de români și se resimte, din plin, chiar și 
în prezent. cauzele acesteia nu pot fi comod transferate doar pe seama 
valurilor de năvăliri migratoare (altcineva, străinii sunt cei mereu de 
vină), ci și în profilul departe de cultură și educație al populației răma-
se în dacia în urma retragerii aureliene. o explicație plauzibilă poate 
fi și faptul că premergătoarea civilizație geto-dacă a fost una tribală,  
nescrisă, orală, oricât s-ar agita dacopații pe tema primordialității 
scrierii, nedescifrate încă, pe tăblițele de la tărtăria. 

despre perioada dintre retragerea legiunilor și a administrației ro-
mane din jurul anului 270 și marea invazie mongolă din 1241 se știu 
sigur puține lucruri, majoritatea provenind din mențiuni colaterale în 
documente străine. au fost deduse însă foarte multe evoluții în urma 
investigațiilor arheologice, ceea ce a lăsat loc pentru multe speculații 
tendențioase, cu iz politic. astfel, pe teritoriul româniei s-au succe-
dat, în drum spre bogățiile Bizanțului sau cele ale romei, următoarele 
valuri migratoare: goții (cu cele două ramuri, vizigoții și ostrogoții), 
hunii lui attila, gepizii, avarii, vandalii, slavii, ungurii, bulgarii, pe-
cenegii, cumanii și, în sfârșit, pustiitorii mongoli, urmași ai lui Gin-
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gis-han. o parte dintre aceste neamuri au fost asimilate de populația 
locală, contribuind la etnogeneza poporului român (îndeosebi slavii), 
alții s-au dus mai departe, spre vestul sau spre sudul europei.

occidentul nu a fost deloc ferit de devastatoarele raiduri ale bar-
barilor veniți din răsărit. incapabil de a-și mai menține unitatea 
frontierelor, imperiul roman s-a împărțit, în 395, în cel de răsărit, 
cu capitala la constantinopol (imperiul Bizantin), și cel de apus, cu 
capitala la ravenna, și nu la roma, care a rămas pradă devastărilor 
și jafurilor ostrogoților (410) și vandalilor (455). doar împăratul ro-
man iustinian a reușit să recucerească parțial, pentru scurt timp, în 
secolul al Vi-lea, teritoriile dintre fostele granițe imperiale romane. 
în 476 a dispărut imperiul roman de apus, perioadă în care terito-

Tropaeum Traiani, ridicat, probabil, între 106 și 109 d.Hr. pe locul victoriei romane 
împotriva dacilor de la Adamclisi, în Dobrogea, monument restaurat cu fonduri 
europene. Originea antică și semnificația monumentului rămân totuși în zona 
controverselor istorice.
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riul actualei transilvanii a intrat timp de un secol sub ocupația gepi-
zilor. în timp ce în occident s-au constituit mai multe „state barba-
re” (regatul gepid pe Valea tisei, regatul vizigot în spania, regatul 
ostrogot în italia, regatul franc al lui clovis în Franța, regatul lui 
arthur în anglia etc.), peste teritoriile de la nord și sud de dunăre au 
trecut hunii în secolele iV-V, urmați de gepizi, avari, bulgari, masiva 
invazie slavă, pecenegi și cumani.

în tot decursul acestor secole (iii-xiii), civilizația europei occi-
dentale a mers înainte, chiar dacă și occidentul a suportat atât șocul 
năvălirilor barbare din răsărit, cât și invazia arabă în peninsula 
iberică. astfel, generalul roman aetius, în fruntea unei coaliții, pe 
care astăzi am numi-o multinațională, i-a învins în 451 pe hunii lui 
attila în bătălia din câmpiile catalaunice. tot așa, regele franc ca-
rol Martel a stăvilit, prin victoria de la poitiers, din 732, înaintarea 
arabilor prin peninsula iberică, spre inima europei occidentale, și a 
deschis calea încoronării pe 25 decembrie 800, la roma, a lui carol 
cel Mare ca împărat al sfântului imperiu roman. așa analfabet cum 
era, carol/charlemagne l-a chemat la curtea sa de la aix-la-chapelle 
pe învățatul anglo-saxon alcuin, care a inventat scrierea carolină.

în aceste condiții, obștile sătești – „romaniile” – lipsite de oameni 
cu știința armelor și a conducerii, capabili a coagula o formațiune 
de rezistență, nu au avut altă șansă pentru a supraviețui decât refu-
giul de urgență în pădure. abia în secolul al Viii-lea au fost datate 
primele fortificații sub forma cetăților de pământ. istoricii aprecia-
ză că limba română s-a format în decursul secolelor V-Viii, iar et-
nogeneza noului popor român neolatin (alcătuit, potrivit lui Florin 
constantiniu, din substrat geto-dac, strat roman, suprastrat slav) s-a 
încheiat în secolele Viii-ix. „începând cu secolul al ix-lea se poa-
te vorbi despre poporul român și limba română”, afirmă profesorul 
c.c. petolescu. acesta preia aserțiunea din 1976 a lui alexandru 
Graur din „dicționarul de istorie veche a româniei”, conform căreia 
limba română poate fi socotită formată atunci când s-a ajuns ca „un 
român să nu mai înțeleagă limba latină, iar cineva care știa latinește 
să nu înțeleagă româna”.
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abia atunci, în secolul al ix-lea, după 
ce au reușit să se închege în câteva for-
mațiuni prestatale (ducate, voievodate), 
„vlahii”, „valahii”, „volonii” sau „blachii” 
au reintrat în istorie. cele mai vechi in-
formații scrise despre românii de la nord 
de dunăre datează din jurul anului 1000, 
spune p.p. panaitescu. consemnarea cea 
mai amplă (din nou un izvor istoric străin)  
privind existenţa și faptele vlahilor este 
cuprinsă în Gesta Hungarorum („Faptele 
ungurilor”), controversata cronică scrisă 
de un notar anonim, presupus a fi al re-
gelui Bela al iii-lea (1173-1196). istoricii 
români o consideră drept autentică, iar cei 
unguri o contestă din răsputeri (drept o ficțiune) pentru că le dizolvă 
complet pretențiile de întâietate în spațiul transilvan. Gesta Hunga-
rorum spune că în jurul anului 900, după ce fuseseră respinși în ex-
pansiunea lor vestică de regele german henric i păsărarul, ungurii 
dintre tisa și dunărea mijlocie au pătruns pe teritoriul transilva niei. 
aici ei au găsit trei ducate românești conduse de Menumoruth, în 
crișana-Bihor, de Glad, în sud-vestul Banatului, și de dominus Gelu 
(Gelou quidam Blacus – „Gelu, un anumit român”), în zona cluj-să-
laj, care stăpânea mai multe ocne de sare, foarte valoroase în epocă. 
anonimul notar povestește cum conducătorul ungur tuhutum l-a 
atacat pe Gelu în Munții Meseșului, la râul almaș, unde, potrivit is-
toricului alexandru Madgearu, oastea românilor și slavilor, formată 
doar din arcași pedeștri, a fost înfrântă din cauza superiorității mili-
tare maghiare (călăreți înarmați cu săbii), iar Gelu a fost prins și ucis. 
tot în secolul al x-lea, în dobrogea, teritoriu aflat sub o puternică 
influență bizantină, o inscripție îl menționează pe un anumit „jupan 
dimitrie”, drept conducător al unei formațiuni prestatale.

Marile evenimente petrecute în europa occidentală la confluența 
celor două milenii au început să afecteze, indirect și abia după secole, 

Cavaler trac. Basorelief în 
marmură din secolul II d.Hr.
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firava dezvoltare a formațiunilor prestatale românești formate înlă-
untrul și în afara arcului carpatic. în 1054 s-a produs Marea schismă 
între Biserica catolică (universală) apuseană, condusă de papa de la 
roma, și Biserica ortodoxă (drept-credincioasă) răsăriteană, condu-
să de patriarhul de la constantinopol. anatemizarea reciprocă a ca-
pilor celor două biserici a fost resimțită de creștinii români abia după 
două secole, atunci când au fost puși în fața unor decizii politice: su-
punere în față agresivității catolice ungare sau față de mai îndepărtata 
putere bizantină. un alt eveniment important în occident, dar fără 
ecouri directe în răsărit, a fost lansarea, în 1095, de papa urban al ii-
lea, la clermont, pe teritoriul actual al Franței, a primei cruciade (zisă 
și „a săracilor”) împotriva necredincioșilor care stăpâneau locurile 
sfinte ale creștinismului din ierusalim. cete sau alte formațiuni mili-
tare distincte de luptători vlahi/valahi din transilvania au făcut parte 
din oștile cruciate ale împăratului Frederic Barbă-roșie, au luptat în 
oastea regelui ungariei în 1217, în a V-a cruciadă ori s-au aflat în frun-
tea cruciadei regatului ungar împotriva tătarilor. desigur, cea mai 
cunoscută implicare în cruciadele conduse de nobilimea occidentală 
rămâne cea a contingentului valah condus de Mircea cel Bătrân în 
așa-numita „cruciadă de la nicopole”, din 1396, împotriva armatei 
otomane a sultanului Baiazid ilderim, zis „Fulgerul”.

spre deosebire de alte neamuri, care se creștinaseră în masă de 
sus în jos (rușii, la 989, în urma creștinării cneazului Kievului, Vla-
dimir; ungurii, la 1000, în urma creștinării regelui Ștefan i), românii 
s-au creștinat în secolele iV-Vi, de jos în sus, prin convertire popu-
lară și proximitate bizantină, fără intervenția factorilor politici, care, 
de altfel, nici nu existau, după cum nota istoricul ioan Bulei, sau nu 
aveau o prea mare autoritate. creștinarea daco-romanilor s-a intensi-
ficat, probabil, după edictul de la Milano din 313, prin care împăratul 
constantin cel Mare a acordat creștinilor libertatea de cult. o dovadă 
este și „donariul” inscripționat în latină și cu monograma lui iisus 
hristos, descoperit la Biertan și datat în secolul al iV-lea. datorită 
proximității bizantine și filtrului slav de la sud de dunăre, îndeosebi 
prin influența Marelui Țarat Bulgar din secolul Vii, dar și ca reacție 
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de apărare față de agresivitatea prozelitis-
mului catolic al ungurilor, românii (care 
aveau și o componentă slavă) s-au orientat, 
în pofida originilor latine, spre ortodoxie și 
alfabetul chirilic, cel născocit de frații chi-
ril și Metodiu în secolul al ix-lea.

primul impact al Marii schisme și al 
cruciadelor în spațiul românesc s-a pro-
dus abia în secolul al xii-lea la sud de du-
năre. în 1185, frații români petru și asan, 
nemulțumiți de neacordarea unor privilegii 
feudale, s-au răsculat împotriva basileului 
isaac al ii-lea, ridicându-i la luptă atât pe 
bulgarii, cât și pe românii împovărați de po-
litica fiscală a împăratului de la constantin-
opol. povestea fraților petru, asan și ioniță 
o știm de la cronicarul grec nicetas choni-
ates. înfrânți inițial de armata bizantină, în 
1186, răsculații au întors sorții războiului 
prin alianța lor cu războinicii cumani de la 
nord de dunăre. Victorioși în fața bizantinilor, frații petru și asan au 
pus, în 1188, bazele celui de-al doilea Țarat Bulgar, cu capitala la târ-
novo, întemeind o dinastie a noului stat româno-bulgar, ce a devenit, 
în opinia istoricului alexandru Madgearu, principala putere în zona 
Balcanilor. asan a pierit în 1196, în urma complotului unei rude tră-
dătoare; la fel și petru, fratele și succesorul său. Mezinul asăneștilor, 
ioniță, zis Kaloianul, a continuat lupta antibizantină, cucerind Varna 
în 1201 printr-un asediu cu mașinile de luptă ale timpului (catapulte,  
berbeci pe roți, turnuri de asalt). puțin timp apoi, constantinopo-
lul bizantin și ortodox avea să fie cucerit, jefuit și supus unor oribile 
atrocități în 1204 de cruciații catolici, ceea ce a adâncit prăpastia dintre 
cele două biserici creștine. ambițiile imperiale în Balcani ale lui ioniță 
au intrat în conflict cu cele ale conducătorilor noului imperiu latin 
de răsărit instalați în Bizanț. de aceea, ioniță a acceptat supremația 

Biserica ortodoxă Sfântul 
Nicolae din Densuș, județul 
Hunedoara, datând din 
secolul al XIII-lea (foto: Ioan 
Scumpu, 2017)
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spirituală a romei, iar papa innocențiu al iii-lea l-a recunoscut drept 
rege al vlahilor și bulgarilor. la 14 aprilie 1205, armata româno-bul-
garo-cumană a lui ioniță a atacat forțele apusene la adrianopole și a 
obținut o victorie zdrobitoare; împăratul Balduin de Flandra a fost luat 
prizonier și apoi ucis la târnovo. la fel ca și frații săi mai mari, ioniță a 
căzut victimă unui complot instigat de o rudă apropiată. 

în tot acest timp, regii arpadieni ai ungariei au înfrânt rezistența 
locală a succesorilor lui Gelu și Glad și au desfășurat o intensă politică 
de colonizare (obișnuită în epocă) a transilvaniei (devenită voievodat 
autonom în cadrul regatului ungar) în scopul apărării fruntariilor și 
valorificării resurselor sale. primii coloniști au fost războinicii secui, 
înrudiți cu ungurii, așezați în cele din urmă, în scop defensiv, la cur-
bura munților carpați. alături de secui, au fost aduși, în secolul al 
xii-lea, și coloniști germani din părțile Flandrei, rinului și saxoniei, 
pricepuți în meșteșuguri, comerț, exploatarea minereurilor și acțiuni 
de apărare. numele de Siebenbürgen, sub care a fost cunoscută tran-
silvania în evul Mediu, provine de la cele șapte orașe-cetăți construite 
de sași (hermannstadt, Kronstadt, schässburg, Bistriz, Klausenburg, 
Mediasch, Broos), care ulterior au trecut de la catolicism la protestan-
tismul lui Martin luther. la 1211, în scop de apărare și prozelitism 
catolic, regele andrei al ii-lea i-a chemat în transilvania și i-a așezat, 
până în 1255, în Țara Bârsei pe cavalerii teutoni, de la care ne-au 
rămas cetățile din Feldioara și codlea.

în 1241 a survenit, împărțită pe mai multe direcții, pustiitoarea 
mare invazie mongolă, urmată de cele, mai puțin ample, din 1260 și 
1292. rezistențele armate ale sașilor la rodna, Bistrița, sibiu au fost 
spulberate, la fel cele ale românilor din oltenia și severin, iar forțele 
regelui ungar au fost și ele înfrânte de Batu-han. doar retragerea pre-
cipitată a hoardelor spre stepele Mongoliei pentru alegerea unui nou 
Mare han, succesor al lui odogai, a ferit occidentul de uriașele pier-
deri umane și materiale produse în răsăritul europei. cam în aceeași 
perioadă, nobilii englezi i-au impus regelui ioan fără de Țară Magna 
Carta Libertatum (1215), iar ultima cruciadă s-a stins, și ea, în 1270.

„diploma ioaniților”, acordată la 2 iunie 1247 de regele maghiar 
Béla al iV-lea cavalerilor ioaniți, prin care-i chema de la ierusalim 




