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Abstract. The misconception of the creation of a Dacian state or even empire by the so 
called “Dacian king Burebista” having its centre in “Sarmizegetusa” became pseudo-
historical but is a popular part of the Romanian national history in as much as the idea 
of a “Dacian” or “Geto-Dacian” people as a homogeneous ethnic unit being a basic no-
tion of the axiomatic conception of autochthony and continuity of the Romanian people 
within the territories of modern Romania. However, there is no scientific basis for these 
conceptions. Instead, science is replaced by the dogmata of Romanian ethno-national-
ism. In archaeology, the all over dominant ethnic labelling “Dacian” of material cul-
tures of even of single objects or relicts leads to disastrous misunderstandings. The 
same is true for the for the dogmatic historical fiction that “Burebista” (i. e. Byrebistas!) 
should be the founder of a Pan-Dacian centre in Sarmizegetusa and that the core of his 
realm should be in South-Western Transylvania. His rule should have changed the ma-
terial culture in Transylvania and beyond creating the so called “classical Dacian cul-
ture”, and even the currecies used in the whole region. Thus his reign, which should 
have started 80 BC, became a fixed point in the chronology of Romanian archaeology 
and numismatics with disastrous consequences. All these pseudohistorical but pop-
ular dogmatic speculations and scientific misinterpreations in ethnic and historical 
labelling are not only to find in modern Dacism, but also in scientific historiography 
and Romanian national history, and in archaeological and numismatic practice, even 
in latest literature. 

At the beginning, the name “Dacians” was a socionym, the self-denomination 
of the warrior-elite in the South-Western part of Romania and in Oltenia, being part 
of the Padea-Panagjuriski Kolonii social and cultural group south of the Danube. Lat-
er, the name “Dacians” developed into a summarizing exonym, a pseudo-ethnicity, 
used by the Romans for all population groups north of the Lower Danube who were 
neither Germans nor Sarmatians. In the Greek traition, all the people north of the Thra-
cians and the Haemus mountains in the wider hinterland of the Black Sea coast up to 
the Scythians and later to the Sarmatians were Getae, also a summarizing exonym. 
The numerous real ethnic names ware hidden behind these exonyms. The Getic king 
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Byrebistas had built a short-living rule in the West-Pontic area, based on an overlordship 
over different Getic groups and tribes in the fifties of the 1st c. BC. In the west, the 
Triballi and Scordisci were his allies. His domination never expanded over Transyl-
vania or the Carpathian Basin or into Slovakia. His power centre was in the eastern 
part of Moesia in the hinterland of Dionysopolis. During the Roman Civil war 48‒45 
BC he expanded his power into northern Thrace and over the Greek coastal cities which 
had been already under Roman domination. When Byrebistas died, in an internal revolt 
in 44 BC, his personal regime and its regional dominance collapsed. There was never 
a succession to his kingship nor a continuity of his realm, core-theories of the conti-
nuity-dogma, but only based on a false interpretation of Jordanes and fictious histori-
cal constructs. 

The topics of the last section of the paper are the development of pre-Roman 
coinage and currency and the question of the gold and silver Kosōn-coinage. 
 
Keywords: “Dacians” as a pseudo-ethnos, denomination “Dacians” and “Getae” in 
Antiquity, modern Dacism, Byregistas, Dekaineos, Akornion, Cotiso, Strabo, Jordanes, 
pre-Roman coinage and currency of the Middle and Lower Danube area, Kosōn-
coinage, construction of axiomatic chronologies in archaeology and historiography, 
ethno-nationalism in Romanian national history. 
 
 

1. Introducere 
Problema cronologiei emisiei monedei preromane în spațiul dunărean este un 

exemplu clasic cu privire la rolul catastrofal al dogmelor istoriografice, susținute de 
scrierea istorică etno-națională din secolele XIX și XX, de doctrina istorică naționalis-
tă sau de "papii" științei, ale căror concepte axiomatice nu s-a permis să fie contrazise 
sau care au fost recunoscute într-un anumit mod ca ultimul adevăr. Pentru cazul din 
urmă, tezele lui Robert GÖBL și Gerhard DOBESCH despre începutul și sfârșitul emi-
siunii monedei preromane în spațiul dunărean și sud-est alpin sunt chiar un exemplu 
clasic1. O teză centrală "sprijinindu-se" reciproc a ambilor autori susține că boii, după 
ce au atacat fără succes “Noreia” pe la 60 îHr, s-ar fi stabilit în Slovacia vestică și ar 
fi fondat regatul “boilor mari”, ca și oppidum-ul Bratislava2, care ar fi fost distrus prin 
campania “regelui dac Burebista” de pe la 40 îHr, fapt care ar fi însemnat sfârșitul emi-
siunii monetare a boilor. La fel de problematic este vechiul clișeu al “antropologiei 
barbare”, cu consecințe îndepărtate și orientată în sensul morfologic cultural, răspân-

                                                      
Traducător: dr. Emilian TELEAGA, Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti. 
Minore modificări au fost aduse în cursul pregătirii pentru publicare de către editor. 
Studiul a fost publicat în limba germană în Arheologia Moldovei (ISSN 0066-7358, 2501-
5893), XLII (2019), pp. 21‒66. 
 
1 Göbl, 1994; Dobesch, 2001, p. 781-811, 813-822. În legătură cu aceasta deja în detaliu Strobel, 
2014; Strobel, 2015a. 
2 Göbl, 1994; Dobesch, 2001, p. 775-780. 
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dit de G. Dobesch într-o serie de lucrări3, care este influențată puternic de antropologia 
culturală susținută de profesorul său Fritz SCHACHERMEYR după 1945, în continu-
area lui Oswald SPENGLER. Pentru Schachermeyr aceasta era calea "filosofic isto-
rică" de a menține mai departe reprezentările susținute de el înainte de 1945, marcate 
de concepția sa național-socialistă și rasial-biologică, în principal în forma unui rasism al 
culturii în sensul unei concepții istorice cultural-morfologică și biologic-rasiale4. În 
ciuda respingerii începutului baterii monedelor pe la 60 îHr, acum unanim accep-
tate, care a fost afirmată de către R. Göbl, Eva KOLNIKOVÁ susține, sprijinindu-se pe 
reconstrucția istorică a lui G. Dobesch, că un “conflict între boii și daci” s-ar data la 
sfârșitul anilor '40 ai secolului întâi îHr, care însă nu a atins Bratislava; ea crede că se 
poate sprijini pe tezaurul de la Gerlitzen în Carinthia5, pentru că acesta conținea un 
quinar din anii 43/42 îHr (normal doar un terminus post quem!)6. Războiul dintre boii 
și daci ar fi însemnat o cotitură economică importantă și ar fi dus la sfârșitul baterii 
tetradrahmelor boilor (numite în literatura mai veche hexadrachme). Atunci când dacii, a 
căror prezență ar fi dovedită de un denar republican imitat dintr-un tezaur de la Devin7, 
s-ar fi retras după moartea lui “Burebista” de pe la 40 îHr din zona Dunării mijlocii, 
noricii ar fi preluat supremația în locul lor, ceea ce ar rezulta din prezența sporită a 
monedelor norice8. Prin aceasta Kolniková urmează, pe de o parte, o datare timpurie 
axiomatică a numismatici române, aceea a copiilor denarilor romani republicani în spa-
țiul României (printre alții Constantin PREDA), care este legată de afirmația unei 
monetarizări intenționate ca urmare a introducerii noii monede principale denarul în 
“statul lui Burebista”. Pe de altă parte, aceasta se bazează pe imaginea pseudoistorică, 
difuzată de G. Dobesch, a unui regat noric în Carinthia, care deja a fost deconstruită 
în altă parte9. Pe această bază îndoielnică și pe punerea sub semnul parității a regatu-
                                                      
3 mai ales în Dobesch, 1995, parțial susținut polemic în Dobesch, 2004. 
4 Vezi Pesditschek, 2009, mai ales p. 641-652, 735. 
5 Kolniková, 2015, mai ales 264 și urm. Așa numitul tezaur Gerlitzen a fost găsit în 1903 și 1904 
ca descoperire monetară împrăștiată de 38 de monede de argint, împreună cu două brățări La 
Tène târzii din argint într-o depunere de pietriș alunecat lângă Niederdorf; 20 tetradrachme 
ADNAMATI, NEMET, ATTA, SUICCA (toate în Muzeul orășenesc Villach) și 8 NONNOS 
(3 ebd.), 8 BIATEC (3 ebd.), 1 DEVIL (ebd.), 1 Quinar RRC 498/3 (ebd.). Determinant Luschin 
von Ebengreuth, 1904, p. 73-102; necesită corectură Die Fundmünzen der römischen Zeit in 
Österreich II/3, 6/14 (3), monedele nr. 1 (Phlius) și 3 (Vârteju-Bucureşti) nu aparțin descope-
ririi, nr. 2 (Kugelreiter) nu există. 
6 Quinarul deja uzat reprezintă un terminus post quem; depunerea tezaurului pe axa de comuni-
cație tradițională șaua Neumarkt – St. Veit – Feldkirchen – bazinul Villach, la vărsarea pârâ-
ului Afritz în fostul capăt de vest al lacului Ossiach, a putut să se petreacă în contextul războ-
iului noric la ocuparea regatului noric, vasal până atunci, cu nucleul în Slovenia de nord (centrul 
Celeia/Celje) în anul 16 îHr sau e vorba de o depunere votivă din 30/20 îHr. Faptul că în zona 
Dunării mijlocii, cu prilejul unui război daco-boic, s-a ajuns la ascunderea unui tezaur la 
marginea bazinului Villach, depășește orice credibilitate. DEVIL-varianta 2 este datat acum 
în perioada augusteică timpurie. 
7 Kolniková, 2005, conține de asemenea monede eravisce. 
8 Kolniková, 1996. 
9 Strobel, 2015a. 
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lui noric (care cu zona sa principală din Slovenia nordică și centrală nu a depășit nicio-
dată culmea principală Tauern) cu provincia romană mai târzie este legat și materialul 
din această zonă, până în zilele noastre, de către arheologia cehă și slovacă cu o presu-
pusă expansiune a puterii politice și teritoriale a regatului noric în zona de vest a Dună-
rii mijlocii10. Chiar și în 2015 Jiří MILITKÝ datează încă începutul emiterii hexadrah-
melor după Göbl și Dobesch “probabil în anii 60 ai secolului 1. îHr”, “sfârșitul mone-
tăriei de la Bratislava” la sfârșitul anilor 40 îHr, “atunci când boii și tauriscii au fost 
decimați de către regele dac Burebista”. Militký a repetat ultima dată această interpre-
tare a sfârșitului monetăriei “boilor” la cea de-a opta Conferință a numismaților austri-
eci din 2018 de la Klagenfurt. 

La aceasta se adaugă orientarea naționalist - ideologică a arheologiei române, 
care chiar și în zilele noastre abia începe să fie pusă sub semnul întrebării11. Astfel, Ion 
Horațiu CRIȘAN12 a inventat, în anul 1955, așa-numita ceașcă "dacică", un tip funcți-
onal lucrat cu mâna, răspândit încă din secolul VI îHr (opaiț), ca fiind trăsătura etnică 
definitorie pentru daci și ca urmare arheologia română declară toată ceramica pre-
romană de la nord de Dunăre până în Carpații de nord, începând cu sfârșitul primei 
epoci a fierului în secolele VI respectiv V îHr, ca fiind dacică sau geto-dacică. Este clar 
că aceasta este o continuare directă și clară a axiomei greșite a lui Gustaf KOSSINNA, 
a susținătorilor și epigonilor săi13. Această ethnic labelling pentru creațiile culturii 
materiale și alegerea selectivă a tipurilor ceramice ca semne etnice a fost preluată fără 
critică în arheologiile statelor blocului estic și este până astăzi redată nu doar în lucră-
rile colegelor și colegilor mai bătrâni. Tocmai în cercetarea slovacă și poloneză sunt 
folosite până astăzi axiomele etnice dacice în interpretarea culturii materiale și duc în 
Slovacia la construcții nefondate ale expansiunii sau migrației dacice. Referitor la 
aceasta, metoda unei interpretări entice a grupelor culturale materiale, definite arheo-
logic, sau doar a unor elemente selectate, valorificate greșit ca semne etnice ale mate-
rialului arheologic, mai ales atunci când este vorba de tipuri funcționale de lungă dura-
tă, trebuie să aparțină definitiv trecutului, după lucrările fundamentale ale lui Sebastian 
BRATHER14. Respingerea unei întoarceri de la interpretările etnice, observată deseori 
în Europa de sud-est, este legată constant cu istoriile naționale corespunzătoare15. Un 
ethnos dacic nu a existat, așa cum nu a existat unul getic sau tracic. Toate aceste ethne 
sunt doar tradiții nominative sumare și exonime din partea observatorilor antici și a 
etnografiei antice, însăși denumirea exonimă “daci” se dovedește a fi o construcție a 
                                                      
10 Astfel Čambal, 2004, p. 77; Čambal et alii, 2016 (tipuri de vase din sud-vestul Slovaciei, 
Austria inferioară și Stiria ca “marfă norică”; monede de tip Karlstein și importuri sudice dec-
larate “norice”). 
11 Vezi Strobel, 1998; Strobel, 2005-2007; Strobel, 2019b, p. 111-112, 142-143; Niculescu, 2004-
2005; Henţ, 2018. Naţionalismul etnic în lingvistică românească vezi Kramer, 1999-2000. 
12 Crişan, 1955; Crişan, 1968; Crişan, 1969a; Crişan, 1969b; Crişan, 1970; etno-naționalist și 
relevant ideologic același Crişan, 1986. 
13 Vezi Grünert, 2002; contra etnomaniei lui Kossinna deja Wahle, 1941 era critic. 
14 Brather, 2000; Brather, 2002; Brather, 2004; Brather, 2007; Brather, 2009a; Brather, 2009b; 
Brather, 2011. Numeroase contribuții publicate din nou în: Spinei, Rubel, 2008. 
15 Vezi chiar Boia, 2017. 
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tradiției romane16. În acest context este de amintit doar problematica conceptului de 
celți17. Deoarece, fie vorbim despre cultură arheologică și specificitățile ei referitoare 
la purtătorii unei forme a orizontului cultural La Tène, fie însă urmăm o definiție ling-
vistică în sensul vorbitorilor unei limbi sau unui dialect din interiorul familiei de limbi 
și dialecte definite lingvistic ca celtice, însă e de ținut seama de faptul că limbile vor-
bite deseori nu pot fi percepute, iar valorificarea onomasticii pentru determinarea spa-
țiului originar lingvistic-cultural sau chiar etnic al persoanelor este permisă doar după 
o critică corespunzătoare18. Referitor la aceasta, este de mult cunoscut faptul că cul-
tura La Tène și spațiul lingvistic celtic nu se suprapun în nici un fel. Varianta a treia 
explică aceasta prin faptul că geografia și etnografia antică a împărțit mai întâi zona 
de nord a oicumenei în keltiké în vest și skythiké în est, iar din a doua jumătate a seco-
lului I îHr în zona celților și galilor în vest și a germanilor și sarmaților în est19. Însă 
în mod normal celții și germanii au fost ancorați în memoria culturală a Europei din 
secolul XIX ca prezențe pseudoetnice. Referitor la aceasta trebuie mereu subliniat că 
germanic, celtic și roman sunt de folosit și de considerat astăzi dincolo de construc-
țiile istorice naționale, ca simple convenții nominale ale tradiției științifice moderne20. 
Aceasta este valabil desigur și pentru conceptul sumar al monetăriei est-celtice. 

Noua ediție a Istoriei Românilor (ed. A. Vulpe/M. Petrescu-Dîmboviţa, Bucu-
rești, 2001, vol. I; a doua ediție revăzută în 2010) este în continuare marcată de nume-
roase postulate și construcții, dar și parțial de prescripții ideologice. Reprezentarea des-
pre “Burebista”, perioada post 44 îHr și “Civilizația geto-dacă” de Ioan GLODARIU și 
Constantin C. PETOLESCU sunt foarte problematice (mai ales p. 667‒843; în mare 
parte încărcată de postulate și construcții cunoscute). Dacismul răspândit în spațiul 
public românesc, dar și în părți largi ale științei dominante de acolo, stăpânește nu doar 
discursul public și mediatic, așa cum este cultura politică, ci găsește de asemenea adepți 
convinși din generația tânără de arheologi și istorici. Şi oameni de știință, care se ex-
primau anterior critic și diferențiat, se întorc tot mai mult la vechile dogme ale dacilor. 
Exemplară pentru imaginea istorică română a "epocii lui Burebista", stabilită între 80 
și 40 îHr și devenită dogmă prin exagerare (întemeierea primului stat unitar, indepen-
dent și centralizat pe teritoriul românesc etc.), este reprezentarea influentă, concepută 
de I. H. Crișan21. I. Glodariu vorbește în introducerea sa, concepută pentru învățămân-

                                                      
16 Vezi Pliniu, Naturalis historia 4, 80. În curând pe larg Strobel, 2019a; Strobel, 2019b, p. 131-
143, 171-207; Strobel, 2019c, p. 498-524. 
17 Strobel, 2017. 
18 De amintit este aici preluarea numelor celtice cu rezonanță ca Boiorix de către neamul condu-
cător al cimbrilor în cursul migrației lor sau de faptul că medicii și poate și arhitecții din lumea 
romană alegeau un nume grec, care practic era un atribut calificativ. În Egiptul roman egiptenii 
autohtoni primeau la intrarea în legiunile de garnizoană de la ofițerii care-i recrutau nume roma-
ne după plac, astfel că numele gentilic Iulius nu trebuie să indice acordarea cetățeniei în epoca 
iulio-claudică. Materialul onomastic din cariere de piatră imperiale din Egipt arată "romani", 
care foloseau doar limba greacă, și "greci", care comunicau doar în latină. 
19 Strobel, 2015b. 
20 Vezi contribuțiile corespunzătoare din Burmeister, Müller-Scheeßel, 2011. 
21 Crişan, 1975; Crişan, 1978; caracteristic Crişan, 1979 “Statul dac centralizat şi independent 
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tul academic, mereu despre stat dac organizat cu instituții și ierarhii clare; cetatea de la 
Costești ar fi fost reședința lui Burebista din toată perioada stăpânirii sale, Grădiștea 
Muncelului sfântul munte Kogaionon al dacilor și reședința lui Decaeneus (Dekaineos) 
și așa mai departe22. Statalitatea dacă, creată de Burebista, a fost continuată fără între-
rupere până la Decebalus și de-a dreptul până la cucerirea romană din 106 dHr. Mai 
mult, Burebista și ajutorul său Decaeneus trebuie să fi conceput o nouă ordine socială 
și religioasă și să fi introdus o viață economică monetară, în care acum denarul roman 
ar fi fost preluat ca monedă23. Încărcate cu ideologii etno-naționale și pseudoistorice, 
așa cum sunt dogmele autohtoniei și continuității, sunt ultimele lucrări ale lui C. C. 
Petolescu, foarte influent în mediul academic, despre Dacia milenară, despre o “sinteză 
arheologică şi istorică” a genezei poporului român și despre Decebalus24. Pentru decon-
strucția acestor imagini istorice și a schemelor cronologice izvorâte din acestea trebuie 
acum urmate două direcții: pe de o parte, în primul rând, o analiză a afirmațiilor izvoa-
relor despre perioada regelui get Byrebistas și a presupușilor săi urmași de pe “tronul 
regal dacic”, iar pe de altă parte printr-o schiță a dezvoltării emisiunii monetare și a 
curentelor monetare la Dunărea de Jos. 

2. Apariția numelui dacilor25 
În numirea oficială a dușmanilor Romei, dacii apar mereu ca o populație de la 

nord de Dunăre, așa cum formulează Augustus însuși în a sa Res Gestae (RGDA 30,2): 
“Citra quod Dacorum transgressus exercitus meis auspiciis victus profligatusque est, 
et postea trans Danuvium ductus exercitus meus Dacorum gentes imperia populi Ro-
mani perferre coegit”. Horațiu urmează acest mod de exprimare oficial din partea 
romană încă din vremea războiului iliric al fiului lui Cezar (în Carmina1,35,9; scrisă 
la 33/31 îHr; în orice caz înainte de Actium) și-i face să apară deja pe la 30 îHr în cea 
de-a doua carte satirică (Satire 2,6,53) ca dușmani importanți ai Romei26, anume că 
ei ar fi provocat aproape căderea Romei în vremea războiului civil (Carmina 3,6,14 
scrisă la 28 îHr), acum însă s-ar teme de cohortele Romei, ceea ce înseamnă după în-
frângerea bandelor dacice și distrugerea lui Cotiso din 29/28 îHr (Carmina 3,8,18; scrie-
să 1.3.25, compară rândul 23 Cantaber sera domitus catena)27. Prima mențiune a nu-
melui de “daci” se găsește în descrierea munților pădurilor hercinice la Caesar (De bello 

                                                                                                                                         
condus de Burebista”. 
22 Glodariu, 2001. 
23 Încă, de exemplu, Şerbănescu, 2017. Complet exagerat din punct de vedere al dezvoltării co-
merțului și economiei autohtone ca presupusa monetarizare a vieții Glodariu, 1971; Glodariu, 
1974; Glodariu, 1976. 
24 Petolescu, 2010; Petolescu, 2016; Petolescu, 2017. Tot aşa problematic şi speculativ Petolescu, 
2018 (“Le substrat méso-géto-Dace”, “La romanité daco-mésienne”). 
25 Strobel, 2016b; despre dezvoltările istorice și cultural-istorice vezi în curând Strobel, 2019a; 
Strobel, 2019b, p. 188-202. 
26 Vezi Vergiliu, Georgica, 2, 497 (30/29 v. Chr.): “coniurato descendens Dacus ab Histro”. 
27 Vezi Günther, 2013, mai ales p. 212 și urm., 402. Deja în anul 29 îHr daci luați prizonieri au 
fost arătați la jocurile de gladiatori din Roma cu ocazia consacrării templului lui Divus Iulius 
(18.08.29 îHr). Crassus a înfrânt, la începutul anului 28 îHr, noua pătrundere a dacilor aliați cu 
bastarnii peste Dunărea înghețată în iarna 29/28 îHr, care a ajuns până în zona Strumei superioare. 
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Gallico 6,25,2 și urm.) – aceștia încep la helveti, nemeti și rauraci – evident este vala-
bil aici începutul Pădurii Negre – și se întinde în direcție dreaptă paralel cu Dunărea 
până în zonele dacilor și anarților, însă Caesar vede cursul fluviului urmând imagi-
nea geografică de atunci (vezi Strabon 7,1,1), ca linie dreaptă orientată de la vest spre 
est până la Marea Neagră. De acolo, adică din zona dacilor și anarților, se separă spre 
stânga, adică spre nord, în diferite direcții îndepărtându-se de Dunăre, și atinge, dato-
rită întinderii sale mari, ținuturile numeroaselor popoare. Stadiul cunoștințelor lui 
Caesar pornește de la un curs în linie dreaptă vest‒est a direcției munților până în Car-
pații vestici din Transilvania, unde informațiile sale numesc o parte din populația zone-
lor marginale estice ale bazinului carpatic ca anarți, altă parte ca daci, așa cum face 
pentru cei din urmă și Pliniu cel Bătrân (Naturalis Historia 4,80). Puternica grupă 
tribală a anarților la rândul ei este de localizat în nord-vestul României28. De aceea nu 
trebuie considerate contemporane dovezile mai vechi ale numelor de daci, mai ales 
Frontinus (Stratagema 2, 4, 3), referitor la luptele lui M. Minucius Rufus, consul în 110 
și guvernator al Macedoniei în 109‒107/106 îHr, contra scordiscilor și “dacilor”. Denu-
mirea exactă a triumfului sărbătorit de Minucius Rufus în anul 106 îHr s-a pierdut în 
fastele triumfale, însă nicăieri în celelalte surse dacii nu apar ca adversarii săi29. Inscrip-
țiile onorifice de la Delphi și Europos, care reprezintă dovada decisivă, numesc vic-
toria în războiul contra scordiscilor galateni, bessilor și celorlalți traci30. Frontinus nu 
folosește de loc numele de geți și urmează în mod evident uzanța lingvistică din epo-
ca flaviană31. 

Pentru lumea greacă, numele de geți era, din vremea colonizării spațiului Mării 
Negre, un termen stabil și de încredere, care denumea, din punctul de vedere grecesc, 
uniunile tribale de pe ambele maluri ale Dunării inferioare, dintre Carpații sudici și 
Munții Balcani (Haemus) ca și hinterland-ul orașelor de coastă grecești până la Olbia 
și le separa de “zona scitică” (Strabon 7,3,2; 7,3,10). Dion Cocceianus Chrysostomos 
din Prusa, care a călătorit el însuși în anii 90 ai secolului I dHr în părțile Daciei și în 
regiunile nord-vest pontice, vorbește bineînțeles doar de geți și țara getică (Orationes 
12,16‒20; or. 36,1), așa cum își intitulează și opera sa istorică pierdută Getiká (FrGrHist 
707). La fel, Arrian numește în înșiruirea sa actuală a Dunării de nord pe marcomani, 
pe quazi, pe iazigii sarmați, pe geți, “care se consideră nemuritori”, și la sfârșit masa 
principală a sarmaților (Anabasis 1,3,1-2). Numele de daci este legat doar de modul 
de privire vestic și era legat la origine de o grupă de populație din vestul României. 
Doar partea romană l-a folosit și retrospectiv de la mijlocul anilor 30 ai secolului I îHr 
pentru denumirea sumară pseudo-etnică a tuturor grupelor de la nord de Dunăre și de 
la est de Tisa. Complet corespunzător spune Plinius (Naturalis historia 4,80): Getae 

                                                      
28 Pentru aceasta Strobel, 2016a; Strobel, 2018. 
29 InscrIt XIII 1, ad a. 106; Velleius Paterculus 2,83 numește pe scordiscii gali, pe bessi și pe cei-
lalți traci, Titus Liviusperiochae 65 numește pe traci, Florus 1,39,5 pe scordiscii numiți traci, 
Eutropiu 4,27,5 pe scordisci și pe tribali. 
30 Două inscripții onorifice de la Delfi: Syll.3 710 A-C = ILS 8887 = CIL I², 2, 692 = HD 065139 
și 022784; inscripția onorifică de la Europos (Macedonia): SEG 41, 570 = HD 053853. 
31 Vezi Frontinius, Stratagema, 1,10,4. 
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Daci Romanis dicti (“geții, care sunt numiți daci de către romani”). Analog cu aceasta 
este notița pe care Appian o dă la definirea întinderii stăpânirii romane (Appian prooem. 
4,15): “geții, care sunt dincolo de Dunăre, care se numesc daci”. Şi termenul geogra-
fic de Dacia a fost creat evident abia în perioada de după Augustus de către partea 
romană, abia o dată cu cucerirea țării; harta oicumenei a lui Agrippa nu-l cunoștea 
nici ea32. 

Grupele de populații din Oltenia (mai ales Oltenia de vest), sudvestul și vestul 
Transilvaniei, ca și pe cursul mijlociu a Mureșului până în Banat erau marcate prin apa-
riția elitei războinicilor și nobililor grupei Padea-Panagjurski Kolonii33; cu uniunile 
lor de războinici era legat inițial numele de daci (lupi) ca socionim și de aceea a mar-
cat perspectiva vestică. Orizontul de înmormântări al grupei Padea-Panagjurski Kolo-
nii este un orizont de diferite formațiuni etnic-politice al unei aristocrații războinice 
a unei elite militare cu forme comune de reprezentare și de armament, care se orienta 
foarte mult spre elitele contemporane La Tène și avea locul de pornire și zona cea mai 
densă de răspândire în Bugaria vestică34. Ultimii reprezentanți ai acestei tradiții provin 
din Transilvania, recognoscibili inițial după dotarea cu pumnal curb, dintr-un mic cimi-
tir elitar de la Piatra Craivii de la sfârșitul secolului I îHr35. Din această elită militară 
și socială nou stabilită s-a dezvoltat în Transilvania vestică un șir de centre conducă-
toare dinastice regionale (Cozia, Hunedoara, Costeşti, Cucuiş, Cugir, Miercurea Sibi-
ului, dar și Pecica, Vărădia de Mureş) și centrul politic și economic dominant de la 
Piatra Craivii, anticul Apulon, așezarea puternicei uniuni tribale a apulilor cu controlul 
drumului Mureșului și a comerțului cu sare și cu accesul spre zonele aurifere, a căror 
putere a fost distrusă prin înfrângerea decisivă de către M. Vinicius din 10 îHr36. 

3. “Regele dac Burebista”, omul, care aşa n-a trăit vreodată 
Contrar modului de scriere folosit în general “Burebista”, forma numelui este 

clară Byrebistas, cu formele epigrafice Byrebista(s)37; cu aceasta cad și toate interpre-

                                                      
32 Strobel, 2016a. C. Scribonius Curio, consul în 76 și proconsulul Macedoniei în 75‒73 îHr, a 
fost primul roman care a ajuns la Dunăre în cursul operațiilor sale contra dardanilor și moesi-
lor (Festus 7,5; Eutropius 6,2; Iordanes, Romana 216); după Florus (1, 39, 6) el ar fi ajuns până 
la granițele Daciei însă a fost înfricoșat de munții împăduriți întunecați să treacă în Dacia. Denu-
mirea geografică Dacia este aici pentru autor cea luată din uzul lingvistic contemporan roman 
pentru zona de dincolo de Dunărea inferioară. 
33 Łuczkiewicz, Schönfelder, 2008; Torbov, Anastassov, 2008; Rustoiu, 2005a; Rustoiu, 2012a; 
Rustoiu, 2015a; Teleaga, 2016. Această pătură superioară aristocratic-militară întreținea în se-
colul I îHr legături cu elitele din zona Tisei superioare, așa cum arată morminte izolate sau cel 
puțin ofrande funerare de la Zemplín (tumulul 3) și Mala Kopanja. Ar fi greșit ca acestea să 
fie legate cu presupusa “expansiune dacică” până în Slovacia de sub “Burebista”. 
34 În ținutul tribalilor dintre Timok și Osam/Iantra cu o concentrare sudică în spațiul de la Sofia 
la Panagiurište și pe cursul superior al Strumei; la aceasta se adaugă o răspândire pe Tundža 
superioară și în marginea de nord a Balcanilor. 
35 Rustoiu, Gheorghiu, 2010; Plantos, Ciută, 2015. Popeşti, tumulul 2 conține un tip de fibulă 
din a doua jumătate a secolului I îHr. 
36 Strobel, 2018. 
37 Forma corectă Byrebistas la Strabon 7, 3 9 C 298 și 16, 2, 39 C 762 în codice; vezi detaliat 
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tările etimologice cu silaba de început lungă būr-. Despre Byrebistas suntem informați 
doar prin informațiile și excerptele din excursul despre geți din opera istorică a lui 
Timagenes, preluate de Strabon, și prin inscripția pentru Akornion de la Dionysopolis, 
ca și prin dedicațiile strategilor de la Mesambria. El apare mereu ca get în atestarea 
lui Strabon, bazată pe excursul corespunzător din Timagenes (Strabon, 7, 3, 5; 7, 3, 
11) și trebuie văzut cu argumente suficiente la început ca fiind conducător al unei 
uniuni a geților din hinterlandul întins al Dionysopolisului (Balcic) din Bulgaria de 
Nord. În preluarea prescurtată a excursului lui Timaios despre istoria mai recentă a 
geților, Strabon (7,3,11; istoria mai veche a geților voia să o redea Strabon însuși) 
relatează că Byrebistas, un bărbat get, a obținut conducerea neamului său, care era 
greu lovit de numeroase războaie, despre care fără îndoială este de gândit la campa-
niile lui C. Scribonius Curio (proconsulul Macedoniei în 75‒73 îHr) și M. Terentius 
Varro Lucullus (proconsul în 73/72‒71 îHr) ca și la C. Antonius Hybrida (proconsul 
în 62‒60 îHr). Byrebistas i-a readus pe oamenii săi, prin exerciții, disciplină, asculta-
rea poruncilor sale și abținerea de la vin, la vechea putere și a realizat în puțini ani un 
mare regat, astfel încât el a adus majoritatea populațiilor vecine sub dominația geților. 
Pentru a face poporul ascultător s-a folosit de un șarlatan, anume de Dekaineos, care 
a învățat în Egipt anumite prevestiri și care curând ar fi fost proclamat zeu. Cazul din 
urmă este o polemică tipică pentru Timagenes. Acest Dekaineos ar fi obținut ca geții 
să distrugă vița de vie și ar fi continuat să trăiască fără vin (un topos, contrazis de evi-
dența arheologică a unei pronunțate culturi a băuturii). Byrebistas ar fi devenit o ame-
nințare pentru romani, pentru că el trecea Istrosul nepedepsit38 și ar fi jefuit Tracia pâ-
nă la granițele Macedoniei și ținuturile ilire (adică zonele de la sud de Dunăre!), unde 
i-ar fi distrus complet pe boi și pe taurisci. Istrosul este aici la Strabon retroproiectat 
ca graniță a sferei de putere și interese romane. El ar fi fost însă, înainte ca romanii 
să pornească campania contra lui, alungat de la putere și regatul său împărțit între ur-

                                                                                                                                         
Radt, Strabons Geographiká, vol. 6, p. 262. Mărturiile epigrafice contemporane arată Βυρεβιστα 
(IGBulg² 1, 13, 22; 1, 323, 5) și evident scris greșit Βυραβε[ι]/[σ]τα (IGBulg² 1, 13, 33); Bro-
dersen, 2013 greșește atunci când vrea să considere forma de nume corectă Boirebista(s), care 
apare evident prin citirea pentru scrib cu greșeala târzie de sunet și de scriere ü/oi din paragra-
fele alăturate 7, 3, 11.12 din atestarea Codices. În Iordanes, Getica 11,67 (ed. Th. Mommsen, 
MGHAA V1; ed. F. Giunta/A. Grillone 1991), scris greșit buruista, burusista, borusista, boro-
ista și ca byrruisia în Codex Ambrosianus, care stă cel mai aproape de archetip. Forma nume-
lui Burebista nu este atestată nicăieri în surse. Numele populare dacice Dekinais/Dekaineus, 
Decebalus/Dekibalos, Diurpanais, Scorilo și variantele lor sunt între timp epigrafic bine ates-
tate, nu în ultimul rând la dacii recrutați în armata romană începând cu epoca lui Nero (Dana, 
2003; Dana, 2007; Dana, Matei-Popescu, 2009; Année Épigraphique, 2006, 1833). Numele 
Byrebistas (cu prima silabă scurtă!) nu se potrivește în schema așa-numitelor nume obișnuite 
moesic-dacice (vezi materialul la Georgiev, 1983) și e de considerat în totalitate și în sens res-
trâns ca tracic; la fel D. Dana, Onomasticon Thracicum, p. 74. 
38 Clar este aici experiența contemporană și modul de a privi din epoca augusteică, în care năvă-
lirile în Tracia puteau să vină doar de dincolo de Dunăre și fiecare trecere a Dunării primea 
răspuns militar nemijlocit din partea Romei. Pasajul nu arată nimic despre punctul de plecare 
a expansiunii puterii lui Byrebistas. 
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mașii săi în mai multe părți. Această relatare este completată de nota lui Strabon (7,3,5), 
că funcția de prevestitor și sfătuitor al regelui este îndeplinită de Dekaineos, într-o 
tradiție care coboară în timp până la Zalmoxis, atunci când Byrebistas domnea asupra 
geților și Divus Iulius (Caesar) pregătea o campanie contra lui. 

Teza că în inscripția pusă de poporul și de sfatul din Dionysopolis, nemijlocit 
înainte de lupta de la Pharsalos (9.08.48 îHr), în onoarea lui Akornion, care în repe-
tate rânduri a slujit orașul (Syll³ 762 = IGBulg² I 13 cu fig. 13/1-3 = Sherk 84), ar apă-
rea localitatea Argedava, ca reședință a tatălui lui Byreistas, nu este corectă, ca și pre-
supunerea, că aceasta ar fi de identificat cu vicusul Argidava39, atestat într-o inscripție 
latină din vremea lui Marcus Aurelius, și Byrebistas ar fi fost un conducător al unei 
uniuni getice din hinterlandul coloniei Istros/Histria40. În rândul 6 al decretului în onoa-
rea lui Akornion este o primă misiune diplomatică mai timpurie, încununată cu succes, 
din însărcinarea Dionysopolisului, la tatăl unei personalități numite în textul al cărui 
început s-a pierdut, care l-a dus la ARGEDA[.]ON, adică Argedaion41. Argedaion este 
de interpretat ca unul dintre centrele dinastice getice regionale de la sud de Dunăre. 
Deoarece însă Byrebistas este introdus abia în rândul 22 și următorul, cu sublinierea 
înălțării sale ca primul și cel mai mare dintre regii din Tracia, este de exclus o legă-
tură dintre localitatea Argedaion și el, ca și presupunerea numirii tatălui său în rândul 6. 

4. Ridicarea la putere a regelui geților Byrebistas 
Hotărârea poporului și sfatului orașului Dionysopolis pentru onorurile câști-

gate de cetățeanul Akornion în mai multe funcții s-a luat după misiunea, încununată 
de succes și pentru orașul său natal, pe lângă Pompeius în 48 îHr, în orice caz înainte 
de victoria lui Caesar din bătălia de la Pharsalos. Afirmația este clară în decret (rându-
rile 22‒25). Apoi, Byrebistas a devenit recent primul și cel mai mare dintre regii dom-
nind în Tracia (rândul 22 și următorul)42 și el a pus stăpânire pe tot ținutul de pe ambele 
maluri ale Dunării. La aceasta se adaugă inscripția strategilor din Mesambria (IGBulg², 

                                                      
39 IScM, I, 358 cu Lupa 21231. În ultimul rând, distrus la marginea de jos, se recunoaște clar 
începutul lui G și nu al lui C. 
40 Suceveanu, 1975; Suceveanu, 1983, Suceveanu, 1998, în legătură cu “Argedava“; nici apro-
pierea de mormântul princiar de la Agighiol nu conduce la ceva. 
41 În locul distrus nu putea să fi fost Y și nici P (așa cum presupune Kalinka, 1906, p. 95). Așa 
cum corect s-a observat de către V. Latyšev în prima publicație, par să se vadă capetele infe-
rioare ale două bare verticale. Însă ordonarea literelor în rânduri nu este regulată, iar distanța 
dintre A foarte larg și O permite doar o literă. La aceasta se adaugă faptul că tocmai aici este 
o distrugere a pietrei, care evident este răspunzătoare pentru a doua bară presupusă. La două 
bare paralele ar fi de gândit doar la Π, însă această literă este în inscripție în rest mai lată și ar 
trebui să se recunoască la capete bara transversală. Şi doi iota nu sunt probabili. Rămâne doar 
un iota, a cărui poziționare corespunde și începutului literei din alte rânduri. De aceea numele 
locului nu e de citit ca ΑΡΓΕΔΑΥΟΝ (astfel Syll.³ 762), ci ca ΑΡΓΕΔΑIΟΝ. Completarea in-
corectă -davon provine din strădania de a interpreta înăuntru un loc găsit la Ptolemaios sau în 
Tabula Peutingeriana. 
42 S-a speculat mult cu privire la această formulare, ca de exemplu o modificare a titlului regal 
al regilor etc. Mai degrabă se exprimă faptul că el s-a ridicat deasupra celorlalți regi și dinaști 
din Tracia. 
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I, 323), care amintește un război contra lui Byrebistas; prin păstrarea sa fragmentară 
nu este clar dacă el este denumit rege al geților sau rege al tracilor. Deja prin formu-
larea din decretul pentru Akornion devine clar că el n-a împins din cale sau înlăturat 
în nici un fel un alt conducător, ci în trecutul recent a fost ridicat ca stăpânitor asupra 
diferitelor uniuni tribale și unități politice și că pretindea întâietatea în Tracia. Pentru 
cetățenii din Dionysopolis, Byrebistas era un conducător trac, ceea ce permite locali-
zarea sa inițială în zona nord-estică a Haemusului. Extinderea puterii sale asupra ambe-
lor maluri ale Dunării apare aici abia ca rezultat al politicii sale de putere. Nici Akornion 
nu poate fi privit ca un om de încredere pe durată îndelungată a domniei regelui geților, 
așa cum s-a presupus pe baza falsei interpretări a primei sale misiuni amintite; însă el a 
câștigat, după informațiile inscripției, în acești ultimi ani încrederea sa și prin aceasta a 
dobândit mult pentru orașul său. Este probabil prin aceasta faptul că o serie de orașe 
pontice aveau contacte diplomatice cu Byrebistas deja mai devreme. Deoarece însă 
Cicero, în invectivele sale contra lui Calpurnius Piso din anul 55 îHr, nu amintește nici 
pe Byrebistas, nici pierderea supremației romane, respectiv a controlului asupra orașe-
lor de pe țărmul pontic, care i se imputau guvernării consulului Macedoniei, această 
dată este cu siguranță un terminus post quem pentru expansiunea regelui geților spre 
orașele grecești de pe coastă. 

Akornion s-a întâlnit pentru negocieri cu Pompeius, ca trimis al lui Byrebistas, 
în Herakleia Lynkestis și a putut transmite regelui întărirea bunăvoinței potentatului 
roman; nici în această vreme Byrebistas încă nu atacase protectoratul roman asupra 
țărmului43 și nici nu trecuse de Haemus în sfera nemijlocită a intereselor romane. Aceas-
ta ar fi făcut imposibilă o cooperare a lui Pompeius cu Byrebistas. Data întâlnirii se 
poate situa doar la începutul anului 48 îHr, atunci când Pompeius, după debarcarea 
lui Caesar, a plecat din cartierul său general de la Beroia (Verria), la 60 km spre vest 
de Thessalonic, unde se adunase contra-senatul, pe Via Egnatia spre Dyrrhachium. 
Probabil că Akornion trebuia inițial să-l caute pe Pompeius în cartierul său general. 
Referitor la aceasta este de conceput că Pompeius i-a făcut lui Byrebistas concesii refe-
ritoare la o influență politică și economică asupra zonei de coastă, atunci când el, deja 
după debarcarea sa în Grecia în 49 îHr, a luat legătura cu geții, respectiv cu Byrebistas 
(Cicero, Epistulae ad Atticum 9,11(10),3 din 18.03.49 îHr) și i-a acordat acestuia sta-
tutul de amicus populi Romani44. Se înțelege că aceasta este de văzut în contextul răz-
boiului civil cu Caesar, pentru care Pompeius avea nevoie de sprijin și mai ales de asi-
gurarea flancurilor și spatelui. Cicero explică, în scrisorile sale către Atticus referitoa-
re la despărțirea sa de Pompeius, că el nu voia să conducă hoardele de geți, armeni și 
kolchi contra Romei și el critică puternic legătura strânsă dintre Pompeius și partidul 
său cu popoarele străine (tanta cum barbaris gentibus coniunctio), referindu-se, desigur 
nu în ultimul rând, la legătura făcută între Pompeius și Byrebistas (Epistulae ad Atticum 
9,10(11), 3; 11,7(6), 2). 

                                                      
43 Callatis aparținea deja din ultimul deceniu al secolului II îHr. Ca civitas foederata printre socii 
Romei (CIL I² 2676; ISM III 1 (A. Avram); Ferrary, 2017, p. 136-137). 
44 Toate discuțiile ipotetice (“contractul regelui” etc.) la Lica, 2000, p. 73 și urm. sunt prea puțin 
de folos și fără nici o bază în izvoare.  
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Cucerirea orașului Olbia, însoțită de distrugeri grele, supunerea orașelor de 
coastă până la Apollonia (Dion Chrysostomus, Orationes, 36, 4-6) și extinderea puterii 
sale asupra regiunii Pontului și Traciei (Suetoniu, Gaius Iulius Cesar 44,3), fără reac-
ția romană, sunt posibile abia în anii războiului civil de după Pharsalos, 48‒45 îHr. 
Supunerea orașelor de coastă sub stăpânirea lui Byrebistas a fost, cel puțin în cazul 
Mesambriei, legată de confruntări de mai mulți ani, așa cum arată ofrandele strate-
gilor și taxiarhilor, închinate lui Dionysos Eleutheros, Athena Sotereia și Aphrodita 
(Pontia?) (IGBulg, I², 324-326). Extinderea de scurtă durată a puterii lui Byrebistas 
asupra orașelor grecești din Marea Neagră este de datat în anii 48/47‒44 îHr. Caesar 
era ocupat din punct de vedere militar cu continuarea războiului civil, mai întâi în Egipt, 
apoi în Africa și în final în Spania până în 45 îHr; Roma era paralizată în politica ei 
externă. Expansiunea rapidă anterioară a stăpânirii lui Byrebistas pe ambele maluri ale 
Dunării inferioare poate fi privită doar în condițiile unui vacuum de putere, creat de 
prăbușirea regatului lui Mithridates VI Eupator din Pontos în cel de-al treilea război 
mithridatic și de retragerea lui Pompeius din est în anul 62 îHr, ca și consecință a 
înfrângerii lui Antonius Hybrida în 62/61 îHr în Dobrogea. Campania acestuia ar fi 
putut desigur constitui un prilej ca dinaștii geți și uniunile tribale s-au unit sub o con-
ducere unitară, după ce mai înainte bastarnii au trebuit să fie aduși în ajutor. Acestei 
uniunii i s-au adăugat alte grupe din zona dintre Carpați și Prut, ca tyrageții din așa-
numitul pustiu getic până în zona Tyras (Nistru) și până la Olbia – fie prin mijloace 
diplomatice și cu aur, fie prin constrângere militară. În nici un loc din izvoare Byre-
bistas nu este menționat ca rege al dacilor sau pus în legătură doar cu numele de daci 
– acest fapt trebuie subliniat clar. "Regele dac Burebista" n-a trăit vreodată. 

5. Sfârșitul stăpânirii lui Byrebistas 
Campania planificată de Caesar pentru anul 44 îHr contra lui Byrebistas apare 

doar la Suetonius ca fiind orientată contra dacilor, care ar fi inundat Pontus și Tracia45. 
Dimpotrivă, Appian (Bellum civile 2, 459) vorbește, spre deosebire de Suetoniu, doar 
de geți: planul unei mari campanii mai întâi contra geților, apoi contra parților; trupe 
aduse în Macedonia pentru campania planificată de Caesar contra geților (Bellum ci-
vile 3,93); zvonul că geții ar fi năvălit ca urmare a veștii morții lui Caesar în provincia 
Macedonia (Bellum civile 3,93), ceea ce o comisie romană de cercetare stabilește ca 
nefiind corect, dar confirmă un pericol pornind din partea geților (Bellum civile 3, 96). 
Deoarece Appian s-a bazat aici ca sursă pe lucrarea contemporană a istoriilor lui Gaius 
Asinius Pollio (coleg de partid al lui Caesar, general al triumvirului, triumf contra Par-
thini în 39 ca proconsul al Macedoniei, mecena și literat), această mențiune e cu atât 
mai valoroasă. Evident că acolo Byrebistas era doar rege al geților și aceștia erau denu-
miți agresori amenințători. Bazându-se pe aceeași tradiție a surselor latine, Velleius 
Paterculus îi numește pe geți ca fiind ținta campaniei balcanice, planificate de Caesar 
(2, 59, 4). La fel Strabon (7, 3, 5) menționează în cadrul tratării geților că Caesar, zeul, 
a pregătit o campanie contra lui Byrebistas, în vremea în care acesta domnea asupra 
                                                      
45 Suetoniu, Iul., 44,3: “Dacos, qui se in Pontum et Thraciam effuderant, coercere; mox Parthis 
inferre bellum”; Suetoniu, Aug. 8,2: “Caesare … expeditionem in Dacos et deinde in Parthos 
destinante”. 
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geților. La rândul său Suetoniu pornește de la expresia sa contemporană a războaie-
lor dacice ale lui Domițian și Traian, referitoare la dușmanii Romei de la Dunărea de 
jos, pe care o găsim și la Frontinus și Tacitus. Hotărâtor pentru planul lui Caesar (la 
fel Strabon 7, 3, 5.11) de a purta o campanie contra construcției de putere a lui Byre-
bistas în anul 44 îHr este, fără îndoială, pe de o parte amestecul său în războiul civil 
de partea lui Pompeius, pe de altă parte expansiunea regelui dincolo de munții Haemus 
spre sud în Tracia, în zona pretinsă de Roma de siguranța a provinciei Macedonia, și 
pe coasta Mării Negre (Suetoniu, Caius Iulius Caesar 44,3), ale cărei orașe, de la cuce-
rirea de către M. Terentius Lucullus în anul 72 îHr, aparțineau zonei de putere romane 
(62/61 îHr atestați ca socii romani; Cassius Dio, 38,10,3). Prin aceasta apăruse, cu for-
marea regatului de scurtă durată a lui Burebista, o amenințare de luat în serios în spa-
tele războiului planificat contra parților. Campania nu a mai fost realizată din pricina 
uciderii dictatorului, totuși în primăvara anului 44 îHr erau deja mutate șase legiuni 
și un mare număr de unități auxiliare în provincia Macedonia (Appian, Bellum civile 
3, 92), deci o armată de circa 45000 de oameni. 

Stăpânirea lui Byrebistas și-a găsit la rândul ei sfârșitul printr-o revoltă internă 
(Strabon, 7, 3, 11), provocată probabil de rezistența nobilimii diferitelor uniuni tribale 
la întărirea conducerii regale, după modelul elenistic, fără îndoială prin uciderea rege-
lui. Toate încercările de a data acest eveniment după 44 îHr au eșuat46. Căci după Tima-
genes-Strabon (7,3,11, 304 C, rândul 12 și urm.), sursa principală referitoare la aceas-
ta, căderea regelui s-a petrecut înainte ca romanii să fi pregătit armata pentru luptă, 
ceea ce indică primele luni ale anului 44 îHr, atunci când adunarea armatei abia înce-
puse. Prăbușirea puterii sale încă nu era cunoscută la Roma în vara anului 44 îHr, a-
tunci când se răspândi zvonul că geții ar fi năvălit, ca urmare a veștii morții lui Caesar, 
jefuind în provincia Macedonia (Appian, Bellum civile 3, 93.96). Comisia de cerce-
tare trimisă de la Roma în Macedonia nu a confirmat acest zvon, și-a exprimat însă 
teama că o astfel de năvălire ar fi posibilă în cazul unei retrageri a trupelor romane. 
În octombrie 44 îHr armata provinciei era redusă la o legiune, un pericol al geților nu a 
mai fost adus în discuție în această lună; sfârșitul construcției de putere, care s-a for-
mat în vremea lui Byrebistas, era acum evident cunoscut. Ea s-a spart în mai multe 
părți (Strabon, 7, 3, 11): poporul, ridicat de Byrebistas la asemenea înălțime, și-a pier-
dut complet puterea prin conflicte interne și atacul romanilor (se referă foarte probabil 
la campaniile lui M. Licinius Crassus din 30‒28 îHr), totuși putea încă să pregătească 
de luptă o armată de 40000 de oameni (Strabon, 7, 3, 12), fapt care se referă cu sigu-
ranță la luptele din anul 10 îHr. Strabon actualizează istoria sa getică recentă cu menți-
unea că în vremea contemporană, atunci când Augustus trimitea o armată contra aces-
tor regate succesoare – fapt care se referă cu anumită siguranță la trimiterea lui Cn. Cor-
nelius Lentulus Augur în 10 îHr, existau cinci formații politice la nord de Dunăre; îna-
inte erau doar patru. 
 

                                                      
46 Astfel mai ales Dobesch, 2001, sprijinit pe propunerile de datare dovedite greșite ale lui R. 
Göbls pentru emisiunile monetare ale boilor și teza depășită a unei distrugeri a oppidumului de 
la Bratislava de către dacii lui Burebista. 
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6. Ficțiunea statului lui Burebista și a continuității regatului dac 
până la cucerirea romană 
Uniunea de scurtă durată a formațiunilor politice ale geților de pe ambele ma-

luri ale Dunării inferioare, inclusiv din Moesia-vest, până pe coasta vest-pontică sub 
regele geților Byrebistas (grecesc: archē personal) a permis acesteia o extindere de scur-
tă durată, în vremea războaielor civile romane, asupra orașelor de pe coasta pontică, 
de la Apollonia până la Olbia, dar și dincolo de Haemus în Thracia, până la granița stă-
pânirii romane47. Nu poate fi vorba nici de un stat, nici de o construcție regală organi-
zată; este vorba doar de o construcție de conducere, care avea la bază inițiativa și pute-
rea militară a acestui conducător al geților și a clicii sale. Cu atât mai puțin era vorba 
de un stat centralizat și modelat administrativ în sensul statelor elenistice, cu care apoi 
ar începe și o statalitate dacică cu centru de conducere la Sarmizegetusa în Munții Orăș-
tiei din Transilvania sud-vestică și s-ar continua de la Burebista până în 106 dHr48. 
Toate acestea sunt ficțiune, ca și toate problemele cronologice ale arheologiei, care afir-
mă nefondat construirea unui sistem de fortificații în Dacia, la mijlocul secolului I îHr. 
Pentru aceasta se folosește în istoriografia română presupusa listă a regilor daci a lui 
Iordanes, cu multe interpolări arbitrare și conjecturi, pentru postularea unei continui-
tăți a unui regat dacic și a unei regalități dacice centrale în Sarmizegetusa de la Bure-
bista până la Decebalus49. Byrebistas nu avea nimic de-a face cu complexul de la Sar-
mizegetusa, care începe nu înainte de sfârșitul secolului I îHr și cunoaște construcția 
sa completă abia în a doua jumătate a secolului I dHr; cele două case-turn cu două ni-
vele, fără nici un fel de confort, de la Costești nu era desigur reședința sa. Concentra-
rea dintr-o dată a populației în și în jurul Munților Orăștie, care ofereau protecție, din 
sud-vestul Transilvaniei, a fost fără îndoială o urmare a mișcărilor de fugă din câmpia 
Munteniei50 și din Banat, ca și din părți din Crișana, înaintea campaniilor romane și 
operațiilor de curățare din epoca augusteică mijlocie. În afară de asta, înfrângerea catas-
trofală a apulilor de către M. Vinicius a mutat decisiv relațiile de putere din Transilva-
nia vestică. Complexele de terase din Culmea Grădiștei, identificate axiomatic cu 
Sarmizegetusa Regia, încep nu înainte de sfârșitul secolului I îHr, iar construcția 
fortificației moderne de la Blidaru, orientată după modele elenistice, se datează de ase-

                                                      
47 Lica, 2000, p. 62-92, 230-250, oferă o poveste fictivă despre Burebista, căreia îi lipsește orice 
bază, ca și biografiei lui Dekaineus construită de el; incorectă deja interpretarea frazei introduc-
tive la Strabon 7, 3,11; același lucru este valabil pentru istoria sa inventată despre Oroles cu afir-
mația că Oroles și Burebista ar fi fost contemporani, că Pompeius ar fi făcut pe Oroles amicus 
et socius, și că aceasta ar fi fondat astfel relațiile internaționale dintre daci și Roma. Oroles ar 
fi fost pe atunci unul dintre dinaștii importanți din zona și ar fi fost inclus de Pompeius în “sis-
temul său de siguranța de la Marea Neagră”. După Lica și profesorul său N. Gostar, Oroles ar 
fi fost acel rege de localizat în sudul Moldovei, la care ar fi dus prima misiune a lui Akornion 
din Dionysopolis. 
48 Vezi mai sus; Strobel, 2019a; Strobel, 2019b. 
49 Petolescu, 2010; Petolescu, 2017, caracterizat prin ideologii etno-naționale până la falsificarea 
situațiilor și izvoarelor citate. 
50 Vezi Bărbulescu, 2014. 
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menea abia în secolul I dHr51. 
Iordanes construia, în scrierea sa din 551/552 dHr, De origine et actibus Geta-

rum (Iordanes, Getica 1-3), prin identificarea geților cu goții, o istorie geto-gotă tran-
scriind în mod evident notițe fragmentare din istoria goților a lui Cassiodor în mod gre-
șit și adesea inventând povești52. Dacii nu apar în această scriere, spre deosebire de 
Iordanes Romana. 217 și 267. Iordanes oferă aici un alt mănunchi de mărturii falsi-
ficate cronologic și istoric despre Byrebistas53 și presupușii lui urmași (Getica 67-
78)54. 

Această istorie geto-gotică, care fragmentează puternic cursul istoric, oferă, 
după o invenție istorică a unei preistorii geto-gotice (Getica 10, 61-66), informația 
(Getica 11,67 și urm.), că “Dicineus” (identic cu Dekaineos) ar fi sosit în vremea dom-
niei lui Byrebistas în “Gothia”, iar acesta i-ar fi dat puteri aproape regale55, în vremea 
în care era la putere Sulla, dar Iordanes enumeră aici doar trei conducători romani, anu-
me Sulla, Caesar și explicit pe cel de-al treilea Gaius (sic!) Tiberius, realizând astfel 
o succesiune continuă neistorică a conducătorilor romani; totuși el oferă în istoria roma-
nă pe scurt, scrisă de el în aceeași vreme, De summa temporum vel origine actibus-
que gentis Romanorum, un rezumat corect în liniile sale principale ale istoriei romane 
începând cu Sulla. Getica era evident concepută pentru un alt public, cu un alt nivel 
de cunoștințe. De aceea este și presupusa datare-Sulla pentru începuturile lui Byrebista 
fără valoare. La sfatul lui Dicineus “goții” ar fi pustiit teritoriile Germaniei, ocupate 
acum de franci. Caesar, care a pus stăpânire aproape pe întreaga lume și a supus toate 
regatele, care a cucerit chiar și insulele îndepărtate din Ocean și i-a făcut să plătească 
tribut pe cei care nu cunoșteau numele romane, acest Caesar nu ar fi putut să-i supună 
doar pe “goți” în ciuda încercărilor repetate (sic!). “Goții” ar fi rezistat cu bine și sub 
conducerea lui “Gaius Tiberius”, cel de-al treilea conducător roman, deoarece ar fi res-
pectat toate poruncile lui Dicineus. Acesta i-a învățat pe “goți” filosofie, etică, teolo-
gie, fizică, logică și astronomie și prin aceasta i-a ridicat din cercul barbarilor (Getica 
10, 69-72). Cu Tiberius se termină aici intervalul de timp dat de Iordanes (Getica 11, 

                                                      
51 Vezi Strobel, 2019c. 
52 Iordanes, Getica, 58; pentru egalitatea răspândită pe la 400 dHr dintre goți și geți vezi Claudian, 
28,123.179 și altele; HA Maximini Duo 4,4; Orosius 1,16,2. Despre Istoria goților de Cassio-
dorus, pierdută, în 12 volume, și legătura cu Iordanes vezi Christensen, 2002, mai ales p. 62 și 
urm., 84-123; despre Iordanes însuși Christensen, 2002, p. 101-103. Iordanes a putut să vadă 
scurt în Constantinopol Istoria goților de Cassiodor, a cărei construcție se bazează pe reprezen-
tarea, răspândită, că sciții, goții și geții ar fi același popor, el însuși folosește însă mereu numele 
de goți; el a lucrat pentru Getica sa evident cu notițe mai mult sau mai puțin detaliate și cu pasaje 
copiate, pe care le-a găsit de interes, însă a prelucrat și alt material din alte surse. Ediția lui F. 
Giunta și A. Grillione (1991) oferă o serie problematică de conjuncturi, astfel falsificând Coryllus 
> Scorylus în § 12, 73. Vezi Strobel, 2019b, p. 104-109. 
53 Despre scrierea greșită a numelui în mărturia codicelui vezi mai sus nota 37. 
54 Despre aceasta și analiza critică a lui Broderson, 2013, care argumentează parțial asemănător, 
dar a cărui realizare însă parțial nu convinge. 
55 Ca figură carismatică de preot cu cinstire aproape zeiască și prim sfătuitor al lui Byrebistas, 
ca stăpân al geților la Strabon, 7, 3, 5, rând 9-11; 16, 239 (“la geți”). 
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67-12, 73) pentru activitatea lui Dekaineos, în date reale 81/79 îHr până la 14/37 dHr, 
cu adevărat un "get nemuritor"! Iordanes oferă imaginea fictivă, preluată evident de 
la Cassiodor, a lui Dekaineos ca "Aristotel gotic", care i-a învățat pe goți teologie, 
filosofie, etică, știință, modul de viață corect etc. Normal că și împărțirea socială în 
elita aristocratică a pileati, recognoscibili prin purtarea pileus și însărcinați cu funcții 
preoțești, și a războinicilor liberi capillati, respectiv comati este o inovație introdusă 
de Dicineus/Dekaineos. Dicineus ar fi fost recunoscut de către “goți” ca autoritatea cea 
mai înaltă, care ar fi putut să poruncească chiar și regilor (Getica 11, 71): immo et regi-
bus imperaret; despre o demnitate regală a lui Dekaineus/Dicineus însuși nu e vorba 
nici aici și nici în tradiția izvoarelor lui Strabon! La Strabon el este prezicătorul foarte 
respectat al lui Byrebistas (16, 2, 39), sfătuitorul regelui, care anunță voința zeilor (7, 
3, 5). Iordanes (Getica 12, 73) oferă următorul raport despre perioada de după moar-
tea lui Dicineus/Dekaineos: mai întâi îi urmează un Comosicus (Comosacus), care, 
datorită capacităților sale deloc diferite, ar fi avut aproape aceeași cinstire și care dato-
rită peritia sale ar fi avut pentru geți-goți valoare de rex et pontifex, iar pentru popoare 
ar fi fost cea mai înaltă instanță de judecată. Succesorul său este numit un rex Gothorum 
Coryllus (Corill(i)us, Chorillus în cod. A), care a stăpânit 40 de ani asupra gentes sale, 
și anume in Dacia. În mențiunea celor 40 de ani de domnie se recunoaște clar un topos 
vechi și sinonim pentru o stăpânire îndelungată. Abia cu Coryllus este vorba de un teri-
toriu stăpânit în Dacia, deci la nord de Dunăre, însă Iordanes înțelege prin aceasta pro-
vincia romană mai timpurie Dacia antiqua, pe care o stăpânesc acum gepizii (Getica 
74). Însă, rex Gothorum numai însemnă rex/regulus Geticus. Apoi Iordanes întrerupe 
acest curs narativ și trece la teme geografice (Getica 74-75), începând cu descrierea 
Daciei (in conspectu Moesiae sita trans Danubium corona montium cingitur, adică măr-
ginindu-se la vechea Dacie din Transilvania). 

Apoi Iordanes (Getica 13, 76) reia istoria evenimentelor cu Dorpaneus, adică 
Diurpaneus, dușman al romanilor din perioada lui Domitian, îl separă însă printr-o rup-
tură clar marcată de perioada celor doi urmași ai lui Dekaineos (longum namque post 
intervallum), caracterizați în mod total diferit, deși el cu cel de-al 40-lea an de domnie 
al lui Coryllus ar fi ajuns în epoca lui Domitian. Contradicțiile sunt evidente. Relata-
rea lui Iordanes apoi se mărginește doar la înfrângerile lui Oppius Sabinus și Corne-
lius Fuscus (85 și 86 dHr); nici Decebalus nici predecesorul său și nici cucerirea roma-
nă nu sunt amintite (spre deosebire de Romana 217). O linie conducătoare continuă, 
care să-i urmeze lui Byrebistas chiar în sensul unui regat dacic central, mai mult, cu 
reședința în Sarmizegetusa Regia, nu poate fi obținută din Iordanes, în contra dogmei 
tradiționale a istoriografiei române. Complet dimpotrivă Dicineus/Dekaineos nu apare 
deloc ca conducător și abia stăpânirea lui Coryllus este localizată in Dacia antiqua. Alți 
conducători contemporani ai spațiului nu apar la Iordanes, nici Coso și nici Dikomes; 
primul este denumit ca rex Getarum în legătură cu participarea la partida fiului lui Cesar 
în războiul civil (Suetoniu, Aug. 63, 2 după Codd. M G V X) și numele său dinastic 
este de legat, în mod evident, de neamul Kosoi (vezi mai jos); al doilea este adversa-
rul său de partea lui Antonius, care apare la Plutarch și el ca rege al geților (Plutarh, 
Ant. 63,4). Lipsesc de asemenea regii geți din anii 30‒28 îhr, Roles, Dapyx și Zyraxes 
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(Cassius Dio, 51, 24-26). Regele Cotiso56, care și-a găsit sfârșitul în cursul unui atac 
peste Dunăre, foarte probabil în 28 îHr, datorită lui M. Licinius Crassus, ca unul din 
cei trei duces dacorum (Suetoniu, Augustus 21,1), distruși în vremea lui Augustus 
împreună cu armatele lor, este de considerat rege al unei uniuni conducătoare nord-
dunărene. Al doilea dux dacorum, rămas anonim, era cu siguranță conducătorul invaziei 
din iarna începutului anului 10 îHr, pe care l-a înfrânt Lentulus; cel de-al treilea era 
conducătorul acelei armate de daci apuli și bastarni, care a fost complet nimicită de 
M. Vinicius în anul 10 îHr în Subcarpații din vestul României57. Denumirea de dux 
este de considerat în sensul conducerii unei armate; nu este atestat nimic referitor la 
poziția ei politică și socială. Scorylo, dimpotrivă, nu este de localizat mai precis; el 
apare la Frontinus (Stratagema 1,10,4) ca dacorum dux și a putut să oprească oamenii 
săi, care voiau să folosească starea de război civil din Imperiu, de la un atac. Episodul 
aparține perioadei unui război civil, deci fie 31/30 îHr, fie mai degrabă 69 dHr, atunci 
când alte uniuni ale dacilor, gens numquam fida, așa cum formulează Tacitus (Histo-
riae 3, 46, 2-3), au rupt păcile și au năvălit peste Dunăre, la început cu unele succese; 
acolo i-a întâmpinat, în noiembrie 69 dHr, Mucianus cu corpul său expediționar, care a 
oprit invazia (Tacitus, Historiae 3, 46). Scorylo, purtătorul unui nume de persoană 
bine atestat, nu poate fi pus în nici un fel în legătură cu tatăl lui Decebal sau chiar să 
fie identificat cu Coryllus, așa cum se presupune mereu. La fel de greșită este și afirma-
ția fără bază că deja Scorylo ar fi unit din nou pe daci sub conducerea sa58. 

7. Războiul contra boilor și tauriscilor și teză extinderii puterii lui 
Byrebistas spre vest59 

În excursul lui Timagenes, folosit de Strabon ca sursă pentru istoria geților, 
așa cum s-a menționat mai sus, este amintit războiul dintre Byrebistas și popoarele 
învecinate ale boilor, conduși de Kritasiros/Ekretosiros, și ale tauriscilor, ambele din 
Ilyria, adică locuind la sud de Dunăre, pe care el le-a nimicit complet (7, 3, 11). A doua 
versiune a acestui război a preluat-o Strabon desigur din excursul detaliat despre Ilyria 
din opera lui Timagenes, completat cu excursul mare despre gali al lui Timagenes, în 
care erau tratate triburile celtice din Galia cisalpină60. Aici Byrebistas nu mai apare ca 
dușman al boilor și tauriscilor, el nu mai este menționat în aceste pasaje ale lui Strabon, 
mai mult este prezentat un conflict dintre popoare învecinate: boii, înfrânți de romani 
(193 îHr), ar fi migrat din Italia în zona Istrosului, unde ei locuiau împreună cu tau-
riscii și se luptau cu dacii, până când tot poporul lor ar fi dispărut, iar pământul lor, 

                                                      
56 Horațiu, Carmina, 3, 8, 18: occidit Daci Cotisonis agmen; Florus, 2, 28, 18: Daci montibus in-
haerend. Inde Cotisonis regis imperio. 
57 Despre aceasta Strobel, 2018; Strobel, 2019b, p. 245-247, 254-258. Înşelător Rustoiu, 2021, 
Fig. 8: “Dacian kingdom from Burebista to Decebalus”. 
58 Astfel pentru identificarea Coryllus-Scorylo Gostar, 1984; Lica, 2000, mai ales p. 163, 165 
(Scorylo ca “one Dacorum rex”) și construcția unei dinastii Cotiso, Comosicus, Scorylo (presu-
pus 29‒69 dHr!), Duras, Diurpaneus-Decebalus, la fel și cu identificarea de mult învechită a lui 
Diurpaneus cu Decebalus. 
59 Despre aceasta Strobel, 2015c; Strobel, 2019b, p. 231-232; de asemenea Trebsche, 2015. 
60 Vezi nota 15, 9, 2; Sordi, 1982. 
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aparținând Iliriei, ar fi rămas vecinilor ca pășune de oi (Strabon, 5, 1, 6). Aceeași for-
mulare exagerată o folosește Strabon (7, 5, 5) referitoare la nucleul pământului dal-
maților, care ar fi fost transformat de Scipio Nasica în pășune de oi; fără îndoială aces-
tea trebuie considerate caracteristice pentru stilul dramatizant și exagerările retorice 
ale lui Timagenes. Se înțelege că formularea nu trebuie luată ca atare sau să fie consi-
derată bază pentru construcția teoriei istorice respectiv arheologice61. În cel de-al doi-
lea pasaj, Strabon spune referitor la Iliria, menționată aici, că dacii ar fi pustiit o parte 
din această țară, atunci când au înfrânt pe boi și pe taurisci, popoare conduse de Ekre-
tosiros (7, 5, 2). Prilejul războiului era după Timagenes-Strabon pretenția dacilor asu-
pra ținutului de dincolo de râul Marisos (Mureș cu cursul inferior al Tisei), care curge 
din munți și se varsă în Istros, de cealaltă parte a galatienilor numiți scordisci și care 
ar forma granița lor; scordiscii la rândul lor ar fi fost adesea aliații dacilor (7, 5, 2). Stra-
bon folosește etnonimul de daci, urmând uzanța limbii actuale romane, apoi, încă de 
două ori, în legătură cu orașul Segestiké (romanul Siscia), pe care-l descrie ca bază im-
portantă (logistică) pentru războiul contra dacilor (4, 6, 10; 7, 5, 2) și în înșiruirea ținu-
turilor deja menționate Italia, Alpi, germani, daci și geți (7, 5, 1). Excursul lui Tima-
genes despre Iliria, care conținea foarte probabil migrația boilor italici în Iliria, dedusă 
din identitatea numelor, și istoria scordiscilor a fost o sursă importantă pentru in excessu 
dictae res Illyricae din cartea 32 a lucrării istorice a lui Pompeius Trogus (Pompeius 
Trogus, Prolegomena 32; Pompeius Trogus-Iustin 32, 3, 8) și de asemenea aici pentru 
Strabon. Este foarte probabil că Timagenes, spre deosebire de contraistoria scrisă de 
el mai devreme, a introdus aici, urmând modul de folosire a limbii actuale din Roma, 
pedacii urmașii (apogonoi) geților62, numiți astfel de romani, și i-a reprezentat ca duș-
mani ai celților boi și taurisci trăind în Iliria. 

La sfârșitul istoriei recente a geților din vremea lui Byrebistas, Strabon (7, 3, 
11) a introdus, actualizând, într-un pasaj pus nepotrivit, denumirea de daci în uz la Roma 
ca o împărțire alternativă a țării geților (7, 3, 1: cuprinsă de la germani până la Marea 
Neagră; 7, 3, 2: geții locuiau pe ambele maluri ale Istrosului) și a dat și o explicație pro-
prie pentru numele de daci (7, 3, 12, 304C, rândurile 16-27): locuitorii țării sunt denu-
miți unii ca geți, alții ca daci; geți se numesc cei dinspre est spre Marea Neagră63, daci 
cei din cealaltă direcție spre Germania și spre izvoarele Istrosului; mai demult s-ar fi 
numit dai. Ultimul paragraf din 7, 3, 12 urma la origine fără îndoială direct după 7, 3, 11. 
De asemeni, foarte neorganizat și în contradicție fața de ce era înainte (dacii se întind 
spre izvoarele Istrosului) și ce urmează (7, 5, 2: Marisos se varsă în Istros), este intro-
dus în 7, 3, 13, 304C, rânduri 30–305C, rând 2 actualizând numele fluviului Danuvius 

                                                      
61 La fel de exagerat 7, 5, 6, boii, scordiscii, autariați, ardieii, dardanii și tribalii ar fi complet 
decăzuți și dispăruți. 
62 Definiție preluată de Pompeius Trogus; Pompeius Trogus-Iustin 32, 3, 16 Daci quoque suboles 
Getarum sunt; următoarea propoziție relativă qui cum rege Orole... se referă, între altele, cu 
siguranță la geți și nu la daci. 
63 În mod corespunzător Aelius Catus, după Strabon 7,3,10, deportează în perioada augusteică 
mijlocie 50000 de geți din partea sudică a Câmpiei Române în Moesia, bineînțeles pentru a rea-
liza o egalizare de populație. 
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și silit cu denumirea Marisos atârnată de ceea ce era înainte: Marisos (Mureș și cur-
sul inferior al Tisei) curge prin țara lor și se varsă în Dunăre, acesta a fost folosit de 
romani ca o cale de transport a logisticii armatei în războiul contra dacilor (7, 3, 13, 
304C 30 urm.; ultimul referindu-se fără îndoială la cel din 10/9 îHr). Partea superioară 
a fluviului, care curge mai ales prin țara dacilor (aici devine clar imaginea geografică 
insuficientă a lui Strabon64), este numită Danuvius până la cataracte (Porțile de Fier), 
partea inferioară, care trece de-a lungul geților, Istros. În 7,3,13 devine deosebit de clară 
lipsa redacției finală a lucrării și introducerea repetată a notițelor. Astfel, urmează intro-
ducerii numelui Danuvius, informația fără legătură, că dacii și geții au aceeași limbă. 
Iar în contradicție clară cu descrierile anterioare privind țara geților se afirmă acum, 
dintr-o dată, că geții și-ar schimba locuințele de pe un mal al Istrosului pe celălalt și 
de aceea ar fi mai bine cunoscuți de către greci, urmat de un pasaj despre tribali, cu 
care se petrec lucruri asemănătoare ‒ și această notiță în contradicție cu alte pasaje 
despre tribali. La sfârșitul cap. 7, 3, 13 Strabon dă un dublet a sfârșitului cap. 7, 3, 12, 
doar că el, după introducerea dacilor și ca urmare a rolului lor de dușmani ai romani-
lor, vorbește de faptul că geții și dacii pe vremuri ar fi fost așa de puternici încât ar fi 
putut echipa o armată de 200000 de oameni, însă acum doar 40000, și că se apropie de 
statutul de supuși ai romanilor, dar că n-ar fi încă complet supuși, deoarece și-ar pune 
speranța în dușmănia germanilor față de Roma – o concluzie care face impresie la 
Strabon. 

Vecinii care apar aici ca aliați, boii și tauriscii, sunt de localizat în zona Savei 
mijlocii și a Dravei, ca și pe Murul inferior65. Granița dintre sferele de putere a tauris-
cilor și scordiscilor, care se luptau pentru supremație, se afla în secolele II‒I îHr în 
Syrmia și Slavonia estică la Mons Claudius (Pliniu, Naturalis historia 3, 148), care 
este de identificat cu dealurile Pozega-Papuk-Psunj dintre Drava și Sava. Pe specula-
ție nefondată se bazează ficțiunea, răspândită până astăzi, cu consecințe dezastruoase 
pentru înțelegerea și datarea descoperirilor arheologice și numismatice, a unei campa-
nii a lui Byrebistas până în Slovacia de sud, în care ar fi fost distrus marele oppidum 
de la Bratislava66, care, după stadiul cercetărilor actuale, există încă în epoca augusteică. 
Aceleași speculații sunt valabile pentru un presupus val de așezări dacice din vremea 
stăpânirii lui Byrebistas în partea de nord și de nord-vest a bazinului carpatic, fapt pen-

                                                      
64Vezi Strobel, 2015c, p. 47-49. 
65 Strobel, 2015a, p. 30-35; Strobel, 2015c. 
66 Vrtel, 2015 poate reconstrui clar două orizonturi de distrugere. Primul orizont a atins construc-
țiile La Tène târzii și pe cele romane de pe acropolă cu paralele în orizontul mai vechi de la 
Magdalensberg cu importuri și material din orizonturile 60/50‒40 respectiv 40‒20/10 îHr (pa-
ralele acum în așezarea La Tène târzie de la Vindobona, Adler-Wölfl, Mosser, 2018), ca și 
fortificațiile orașului de sus. Fortificația este ulterior suprapusă de o clădire romană, noi con-
strucții, parțial cu mai multe faze în tradiție constructivă romano-italică sunt înălțate și în orașul 
de jos și la mal. Apoi urmează o distrugere finală, care este legată de un orizont de masacru (dea-
lul fortificat, orașul de pe mal și orașul de jos), conține material augusteic și este contemporan 
cu orizontul de distrugere și de masacru de la Bratislava-Devin. Despre oppidum-ul de la Bra-
tislava Strobel, 2015c, p. 55 și urm.; Vrtel, 2016; Musilová et alii, 2014; Musilová, Resutík, 
2022. 
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tru care în cercetare s-au preluat fără critică semne etnice îndoielnice pentru prezența 
dacilor în repertoriul ceramic67. 

Motivul conflictului, care se datează foarte probabil în anii 55‒50 îHr, se află, 
pe de o parte, în confruntarea dintre scordisci și uniunile celtice din spațiul de mijloc 
al Dravei-Sava, pe de altă parte într-un conflict pentru zona Marisos, importantă pen-
tru comerțul supraregional, ceea ce înseamnă aici nu doar cursul inferior al Mureșului, 
cu poarta Mureșului, importantă economic și strategic, ci și cursul inferior al Tisei, după 
vărsarea Mureșului; căci Strabon nu cunoștea râul Tisa. Zonele de locuire ale tauris-
cilor și boilor din regiunea Sava‒Drava‒Mur nu au fost atinse de conflict, așa cum ara-
tă descoperirile arheologice. Cum este deci de înțeles informația din excursul getic al 
lui Timagenes despre un război dintre Byrebistas și boi și taurisci? Regele get a inclus 
în stăpânirea sa cu siguranță și pe tribali și a încheiat o alianță cu scordiscii învecinați. 
De asemenea, este de presupus că el, după ce a adus sub supremația sa uniunile tribale 
până pe Nistru, a inclus în sistemul său de alianțe și pe dinaștii locali sau regionali și 
formațiunile politice ale dacilor din Oltenia, Banat și Transilvania de sud-vest. Ei se 
aflau, ca și aliatul scordiscii, în conflict cu grupele de celți din sudul Pannoniei, lupta 
purtându-se fără îndoială pentru controlul drumurilor comerciale importante din Tran-
silvania la Dunăre și din spațiul Dunăre‒Drava‒Sava, dar și pentru supremația poli-
tică și militară. 

8. Problematica tezaurelor cu emisiuni de tip Kosōn și Pseudo-Lysi- 
machoi 
Așa-numiții stateri de aur de tip Kosōn reprezintă o problemă numismatică și 

istorică deosebită; ei au fost găsiți singuri, niciodată împreună cu stateri de aur Pseudo-
Lysimachoi, în tezaurele din spațiul Munților Orăștie, evident în zona Grădiștea Mun-
celului68. Carmen Maria PETOLESCU rezumă teza curentă a cercetării românești: 

                                                      
67 “Componente dacice în populație ... evenimente catastrofale, care au fost legate de prezența 
dacilor” (Čambal et alii, 2009). Deoarece în zona Nitra aceste tipuri lucrate cu mâna apar deja 
în La Tène D1, chiar la trecerea de la C2 la D1, este nevoie de a postula prima fază a expansiunii 
dacilor înainte de și pe la 100 îHr. (așa și Čambal et alii, 2006, p. 156 și urm.). “Valul recent” 
este legat de “campania militară” a dacilor conduși de “Burebista”. La aceasta s-a dovedit că 
tipul castronului conic lucrat cu mâna, care era considerat o formă de bază dacică, apare în așe-
zări La Tène mijlocii (Čambal, 2011, p. 114); și aici este de presupus continuarea populației 
mai vechi, latènizate, în nordul bazinului carpatic. 
68 Vezi Mitthof, 2017; Mitthof, 2022. Toate celelalte monede Kosōn provin din contexte secun-
dare contemporane; la fel și Ardevan, 2014, care preia însă o datare în sec. I îHr; este de res-
pins informația propusă a fi luată în seamă de el despre tezaurul nedescris mai precis din 1491 
din castelul regal de la Mühlbach (Sebeș). Tezaurul Kosōn 1803 din zona Dealul Grădiştei; 
tot de acolo un tezaur de circa 1000 stateri Kosōn la începutul anului 1804; 12 stateri Kosōn 
în cursul săpăturilor fiscale din 1804 din context secundar; tezaur de circa 3000 de stateri sal-
vat ilegal în 1996 presupus de la Luncani-Târsa, în realitate din apropiere de Fețele Albe; din 
zona Dealul Muncelului – Culmea Muncelului au fost salvate ilegal după 1989 trei tezaure cu 
stateri Kosōn, ultimul din 2007 cu circa 1200 monede (1024 confiscate, clar toate din grupa 
C); din săpături ilegale din 1993/1999–2003 până la 3000 stateri ca și 24 spirale de aur ajunse 
în comerț (vezi Moisil, 2012, p. 309). 
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monedele Kosōn ar fi fost bătute în 43/42 îHr din însărcinarea lui Brutus pentru plata 
mercenarilor și a trupelor auxiliare pe care Koson vroia să le trimită lui Brutus, ceea 
ce nu s-a mai întâmplat, de aceea monedele ar fi rămas în tezaurul regal de la Sarmi-
zegetusa69. O altă teză răspândită, însă complet nefondată, pornește de la identificarea 
legendei KOΣΩΝ cu regele dac Cotiso, ucis de Crassus în anul 29 îHr și datează mone-
dele în perioada 44‒29 îHr. De curând, un colectiv de autori, care a efectuat analiza 
metalului monedelor70, propune o interpretare care pornește doar de la teza că mone-
dele de argint și de aur de tip Kosōn și staterii Pseudo-Lysimachos ar fi fost produși 
în aceeași monetărie de la sud de Dunăre, desigur în Macedonia, în vremea lui Brutus 
(presupusă monogramă BRV), care ar fi folosit pentru aceasta aurul și argintul predat 
lui de către un dinast trac (Appian, Bellum civile 4,10,75). Toate monedele Pseudo-
Lysimachoi și Kosoni ar fi fost emise într-o perioadă foarte scurtă de timp de Brutus 
pentru ca să-și plătească aliații traci și balcanici, mai întâi pentru Droueis și Koson 
(drahme Kosōn-Droueis, vezi mai jos) ca destinatari, ulterior doar pentru Koson. După 
înfrângerea asasinului lui Caesar, “king Coson” ar fi pus să fie bătuți kosoni din aur 
nepurificat transilvănean fără monogramă într-un atelier de la Sarmizegetusa, anume 
ca ofrande votive. Referitor la aceasta sunt de pus sub semnul întrebării două axiome 
de mult susținute: pe de o parte că în cazul legendei KOΣΩΝ ar fi vorba de numele unui 
rege, pe de altă parte că toate emisiunile ar aparține unui context temporar scurt. Kosōn 
trebuie interpretat foarte probabil ca genitivul plural al numelui unui clan sau trib (vezi 
mai jos). De asemenea, nu e convingător de valorificat doar descoperirile din Munții 
Orăștiei ca “votive deposits”, deoarece ascunderea unor mari tezaure din metal prețios 
este clar atestată pentru Decebalus în anul 106 dHr. Aurel VÎLCU presupune că aurul 
purificat cu care s-au bătut inițial kosonii ar fi fost obținut din plățile orașelor pontice 
în 55/48 îHr către Burebista (adică Byrebistas) pentru batere monedelor, ceea ce ar 
explica metrologia inexactă, iconografia neobișnuită și necircularea lor; toate ar fi fost 
probabil bătute atunci în Sarmizegetusa71. 

Staterii Kosōn, care sunt mereu dovediți ca proaspăt emiși și niciodată nu au 
fost în circulație, sunt atestați în literatură din 1519/1520 (schimb de scrisori între Eras-
mus von Rotterdam și episcopul Turzo von Breslau) și în catalogul colecției Alfonsos I, 
herțog de Este (1518/1524). Imaginea monetară este formată după modelul a doi denari 
situați la distanță temporară mare unul de altul, nu reprezintă însă o copie. Avers: con-
sul între doi lictori mergând spre stânga, dedesubt legenda greacă KOΣΩΝ – model: 
denarul lui M. Iunius Brutus RRC 433, 54 îHr (avers: capul zeiței Libertas, LIBERTAS; 
revers: L. Iunius Brutus, cos. 509, între doi lictori mergând spre stânga, în față un accen-
sus, dedesubt BRVTVS). Revers: vultur ținând o coroană stând pe un sceptru – model: 
reversul denarului Q. Pomponius Rufus RRC 398, 73 îHr. Ștanțele modifică puternic 

                                                      
69 Petolescu, 2011. Şi interpretările istorice de la Winkler, 1972; Iliescu, 1990 sunt depășite. Vezi 
ulterior Munteanu, 2002; Munteanu, 2003; Munteanu, 2011; Dima, Ilie, 2007; Părpăuţă, 2006, 
p. 132-137; Vîlcu, 2010, care respinge atât teza Brutus cât și cea Cotiso. Cavagna, 2015 merge 
puțin mai departe. 
70 Constantinescu et alii, 2015; Constantinescu et alii, 2017. 
71 Vîlcu, 2010. 
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modelele: diferența stilistică mare este izbitoare la ochi, calitatea de denumit parțial 
barbarizantă a tăieturilor matrițelor se diferențiază clar de emisiunile monetare de aur 
ale orașelor vest-pontice. Teza că vulturul cu coroana biruinței ar trimite la faptul că 
monedele ar fi fost destinate pentru plata celor care trebuiau să lupte de partea uciga-
șului lui Caesar este greșită, la fel ca și faptul că imaginea de pe revers ar reprezenta 
o legătură cu Brutus în 43/42 îHr. Emisiunile din aur și argint pentru Brutus au cu totul 
alte motive, mai ales capul zeiței Libertas de pe avers, și sunt bătute după standardul 
roman pentru aur și argint (aurei lui Sulla, 1/30, 10,7‒10,9 g; Pompeius, 71 îHr, 1/36, 
9,1 g; Caesar,1/40, 8,19 g; Brutus, 1/42, 8,1 g72). Monograma din câmpul stâng al aver-
sului nu poate fi descifrată nici în varianta scurtă ca BR sau chiar BRV pentru Brutus și 
nici ca BA pentru basileus (dacă e ligatură, atunci AB!). Ea se află în tradiția semnă-
turilor monetare de pe staterii de aur Pseudo-Lysimachos a orașelor pontice. Pentru 
nici un contemporan nu ar fi fost clară una din cele două propuneri de descifrare men-
ționate. La aceasta nu este de conceput ca emitentul s-ar fi lăsat reprezentat doar cu 
o astfel de monogramă; presupunerea că un emitent ar fi bătut numele destinatarului 
în locul numelui propriu nu este credibilă. Monograma este în forma sa inițială (gru-
pa A) comparabilă cu monogramele meșterilor monetari cunoscuți din Byzantion, Calla-
tis și îndeosebi Istros/Histria, dar și vulturul de pe revers găsește paralele în emisiunile 
de la Istros73. 

Analiza lui Jean HOURMOUZIADIS arată că s-au combinat doar trei ștanțe 
de avers cu 10 (11?, autor) de revers (A/a.b, B/c-f, C/g-k)74 și că nu apar combinații 
între averse. Grupa C fără monogramă este fără îndoială cea mai târzie fază a emisi-
unilor; ca prototip se folosește o pereche de ștanțe din grupa B, dar monograma de pe 
avers a fost omisă. Grupa B însăși este tăiată după prototipul perechii de ștanțe A/a cu 
simplificarea monogramei. Ştanța aversului C a fost reprelucrată de mai multe ori, dar 
refolosită și necurățată și puternic corodată și în final copiată barbarizant. Grupa A1 
corespunde aurului monetar curat al staterilor din orașele grecești de coastă din secolul II 
îHr (97‒98,8%) și elementele rare aproape că corespund celor din stateri de la Tomis75. 
Grupa A2 are un conținut pur de ca. 96%. Grupa B este cu conținutul ei fin a aliajului 
de aur comparabilă cu emisiunile lui Mithridate (variind pe la 96%); ea se împarte însă 
în două grupe, una cu un conținut pur de ca. 96% și alta cu unul de 92‒95%. Grupele 
A și B sunt clar separate una de cealaltă după ștanțe, flanuri și conținut fin; sunt de pre-
supus diferențe considerabile de timp ca și locuri de emisiune diferite, însă grupele 
A și B se subîmpart în câte două faze de dezvoltare a aliajului (A 2 și B 1 cu 96%, B 
2 cu 92‒95%). Aurul curat pentru monede a fost obținut evident prin topirea monede-
lor de aur elenistice (A 1) ca și cele din epoca lui Mithridates (A 2, B 1) și din aurul 

                                                      
72 Vezi despre asta și Hollstein, 2016. Aureii lui Longus au o greutate medie de 7,98 g. 
73 Vezi Munteanu, 2003; Munteanu, 2011. 
74 Hourmouziadis, 2010. Aversul A cu monogramă complexă, B cu monogramă simplificată și 
C fără monogramă și desen de persoană puternic abstractizat respectiv barbarizat. Combinația 
A/b se întâlnește între piesele analizate doar o dată, A/a dimpotrivă de 255 ori. 
75 Despre analize de metal vezi Vîlcu, 2010; Vîlcu et alii, 2011; Vasilescu et alii, 2011; Con-
stantinescu et alii, 2012.  
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podoabelor, respectiv din întinderea materialului topit (B 2). Faptul că emisiunile gru-
pelor A și B nu s-au făcut evident în monetării orășenești regulate arată atât variațiile 
mari ale greutății flanurilor ca și stilul ștanțelor monetare. Stateri grupei C fără mono-
gramă sunt emiși însă din aur impur, care a fost obținut în Transilvania din nisipul au-
rifer al râurilor; conținutul pur variază între 80 și 90% și corespunde analizelor brăță-
rilor spiralice de aur de la Sarmizegetusa, ca și altor obiecte din aur impur aluvionar 
din Transilvania. Emisiunile sunt ca urmare realizate în diferite faze temporare și în 
diferite monetării sau ateliere. Emiterea grupei C cu o fază de ștanțe târzii, puternic 
barbarizate, trebuie să se fi petrecut cu o anumită siguranță abia în vremea lui Decebalus 
(89‒101/105 dHr; sau abia în pregătirea celui de-al doilea război dacic din 104/105 
dHr?); acesta caută să se lege prin preluarea legendei Kosōn de o tradiție de descen-
dență corespunzătoare, legitimându-i domnia. Singurul element de legătură al tutu-
ror emisiunilor Kosōn este evident legitimarea printr-o tradiție de descendență comu-
nă, respectiv o (pseudo-)identitate etnică a “kosonilor”, a “oamenilor lui Koso”, o tra-
diție care legitimează prestigiul și stăpânirea, care coboară evident dintr-un strămoș 
dinastic. 

Emisiunile târzii (125/110‒72 îHr) ale staterilor postumi Lysimachos și Ale-
xandru ai orașelor grecești de pe coastă au fost bătute sub stăpânirea supremă a lui 
Mithradates VI Eupator din Pontos, cu o greutate ușor redusă (8,24‒8,15 g), mai ales 
în Istros/Histria, Tomis, Callatis și Bizanț și erau destinate plății tovarășilor săi de ali-
anța din spațiul vest- și nord-vest-pontic76. Mai mult, orașele grecești de pe coastă au 
angajat mercenari cu monedele bătute de ele până în anii 60 dHr și au plătit dinaști traci 
și geți pentru sprijinul lor. O ultimă fază a emisiunilor de stateri Pseudo-Lysimachos, 
cu o evidentă scădere a calității ștanței monetare, unele evident tăiate superficial, al-
tele cu tendințe de barbarizare sau de modificare evoluată a imaginii monetare, poate 
fi legată de formarea regatului de scurtă durată a lui Byrebistas. În mod corespunzător 
astfel de monede se găsesc în tezaurele cu stateri ai lui Pharnakes al doilea din Pontos 
și ai lui Asandros (ca archon an 1‒4 și ca rege an 4)77, care oferă un terminus post quem 
44/43 îHr pentru tezaurizări. Monede de aur "Lysimachos" se găseau, conform rapoar-
telor contemporane de pe la 1800, peste tot în Transilvania, ceea ce corespunde pre-
zenței lor dovedite până în nord-vestul României. Stateri Pseudo-Lysimachos analizați 
până acum, cu legenda Kallatis, au un conținut pur de 96%78, tipul de ștanță corespun-
de emisiunilor din Callatis de sub controlul lui Mithradates VI (conținutul pur variind 
pe la 96‒97%). Gradul de uzură al ștanțelor și stilul lor mai rău sunt izbitoare, stil care 
este tipic în general pentru emisiunile de stateri vest-pontici târzii. Doi stateri din Tomis 
sunt bătuți cu ștanțe copiate, iar ștanța reversului dovedește urme clare de barbariza-

                                                      
76 Callataӱ, 1997, mai ales p. 139-150 despre stateri târzii Pseudo-Lysimachos de la Istros/Histria, 
Tomis, Kallatis și Byzanion; Callataӱ, 2012. Despre emisiunile de monedă Pseudo-Lysimachos 
ale orașelor vest-pontice începând cu mijlocul sec. III îHr până la războaiele mithradatice vezi 
Petac, Vîlcu, 2012; Petac, Vîlcu, 2013; Vîlcu et alii, 2011. 
77 Vezi Frolova, Ireland, 2002; MacDonald, 2005; Nawotka, 1992; Mitthof, 2022.  
78 Despre analize Vîlcu et alii, 2011; Constantinescu et alii, 2012. 
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re79. La fel și conținutul lor redus de aur izolează aceste emisiuni foarte târzii din Tomis 
ca o grupă aparte (91,9–92,9%). O astfel de grupă aparte apare și printre staterii ana-
lizați de la Kallatis (91,9‒93,1%), care sunt de interpretat ca copii târzii. Astăzi este 
de presupus o continuare a emisiunii staterilor din aur Pseudo-Lysimachos până la mij-
locul secolului I îHr și anume foarte probabil în cantitate foarte mare tocmai în vremea 
supremației lui Byrebistas din 48‒44 îHr80. Calitatea redusă a ștanțelor, flanurile nere-
gulate și urmele unui proces de emisiune pripit a atelierelor monetare din afara orașe-
lor de pe coastă indică aceasta. 

Tezaurele din Munții Orăștie cu stateri Pseudo-Lysimachos, dar și cele ale lui 
Pharnakes al doilea și Asandros, încep cu marea comoară din 1543 (peste 40000 de 
stateri), sunt urmate de depunerile din 1802/1803 din zona Valea Mică și din 1998; 
ele nu sunt niciodată amestecate cu monede Kosōn81. Descoperiri monetare izolate 
de pseudo-Lysimachoi au fost făcute în 1802/1803. Tezaurul Ceata din 1802/1803 
indica mai ales Tomis și Callatis ca monetării, apoi Histria și Byzantion. În 1998 a 
fost recuperat ilegal pe terasa Şesu Căprăreţei, în estul complexului Grădiştea Munce-
lului, un tezaur cu 3600 pseudo-Lysimachoi, stateri cu semnele monetăriilor Histria, 
Callatis, Tomis și Bizanț; la aceștia se adaugă circa 10 stateri ai lui Pharnakes al doi-
lea din Pontos și 12 stateri ai lui Asandros, atât ca archon în anul 1‒4, cât și ca rege 
în anul 4, toate în stare proaspăt emise. Emisiunile Pharnakes și Asandros dau un ter-
minus post quem la 44/43 îHr pentru formarea tezaurelor, nu însă pentru ascunderea 
lor în zona Orăștie. 

Monedele Kosōn emise în argint sunt cunoscute încă din secolul XVIII, au fost 
însă considerate falsuri; din 2003/2004 ele apar în număr relativ mare în comerț și apar-
țin unui tezaur recuperat ilegal în 2003 de la Dealul Bodii (Dealul Muncelului – Fețele 
Albe), scos din țară, presupus a conține 2300 de piese82. Exemplarele cunoscute arată 
o greutate medie de 4,4‒4,5 grame, care însă variază puternic83. Conținutul mediu de 
argint de 95‒98%, ca și compoziția metalului monetar, indică topirea monedelor mai 
vechi. Monedele sunt bătute cu perechea de ștanțe A/b, care a fost folosită în combi-

                                                      
79 Ştanțele staterului gol Gerhard Hirsch, 12.2.2015, lot 1601, bătute pe un flan cu placă de ar-
gint sunt o imitație clară barbarizantă, însă cu un nucleu din material organic. 
80 La fel și F. de Callataÿ, comunicare personală. Stateri cu mențiunea Byzantion sunt fie din 
vremea lui Mithradates VI sau mai vechi, sau copieri. 
81 Vezi Mitthof, 2022. În 2004 circa 4000 stateri salvați ilegal de la Vârful Muncelului - Dealul 
Muncelului, în 2013 de acolo 30‒40 stateri, confiscate emisiuni de Tomis și Callatis; vezi Moisil, 
2012, p. 313. 
82 Grupați după cataloagele de vânzare Fischer-Bossert, 2016, p. 88; despre asta La Galerie Nu-
mismatique Bogdan Stambului, 4, 28.11.2004, p. 87); Meister și Sonntag, 2004; Rauch, 2013; 
Stracks, 2013; Goldberg, 20124; Lanz, 2014; Jaquier, 2014; Agora Auctions, 2014; Bertolami 
Fine Arts, 44, 2018. Până în 2015 au fost confiscate 213 drachme de argint Kosōn. În același 
loc de descoperire s-a descoperit ilegal un tezaur de 5000‒6000 denari romani (cu copii?) în 
2001/2004. 
83 Exemplarele UBS 77, 9.9.2008, lot 640 și New York Sale 9, 13.1.2005, lot 65 cu 3,04 g; fla-
nurile de greutate redusă arată o puternică coroziune și sunt evident dintr-un aliaj prost; o copi-
ere antică este probabilă, aparteneța la descoperirea din 2003 mai degrabă improbabilă. 
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nația aceasta și pe stateri de aur Kosōn din grupa A, dar care este până acum atestată 
doar la un exemplar84. Ştanța de avers A a fost folosită împreună cu ștanța de revers 
nou tăiată a pentru prima fază a emisiunilor de aur. Mărimea imaginilor monetare și 
a flanurilor primei emisiuni din aur (A/b și A/a) rămâne aceeași. Pe drept este de pre-
supus din aceasta că emisiunea din argint a precedat-o pe cea din aur și că perechea 
de ștanțe A/b a fost făcută inițial pentru baterea monedelor din argint. Apariția dena-
rilor anului 54 îHr în spațiul balcanic, bătuți inițial doar pentru Roma și Italia și puși 
în circulație, reprezintă un terminus post quem pentru acestea; acest fapt poate fi pus 
în legătură doar cu trupele trimise de Pompeius și de Caesar din Italia peste Marea 
Adriatică și cu casele de război provenind din Italia ale celor două partide din anul 
49 îHr. Rămâne deschisă problema când au început de fapt emisiunile Kosōn din ar-
gint și când este de datat grupa A a staterilor din aur cu ștanța de avers A și o scurtă 
refolosire a ștanței de revers b. Căci și între folosirea perechii A/b pentru baterea în 
argint și folosirea pentru baterea în aur, ca și funcția de model a ștanței b pentru alte 
ștanțe de revers poate desigur să existe un interval de timp. Se poate accepta argumen-
tat că baterea drahmelor de argint Kosōn în regiunea corespunzătoare a precedat copie-
rea denarilor introduși și a rămas un episod de scurtă durată. Totuși este sigur că bate-
rea drachmelor Kosōn/Droueis (vezi mai jos) și a drahmelor Kosōni s-au făcut la dife-
rențe temporale și în monetării diferite. 

Emisiunile de aur Kosōn au început fără îndoială abia la momente necunos-
cute după sfârșitul emisiunilor pseudo-Lysimachoi, care erau la dispoziție în cantități 
mari până după sfârșitul lui Byrebistas. Deja în secolele III‒II îHr s-au scurs stateri 
de aur ai orașelor de coastă pontice în mari cantități spre conducătorii geți și traci din 
hinterland, dar și spre bastarni și sciți, respectiv sarmați. Acest fapt trebuie să se fi am-
plificat în vremea supremației lui Mithradates VI Eupator, între 100 și 72 îHr, care a 
recrutat masiv mercenari și contingente auxiliare din acest spațiu. Rămâne neclar când 
după 43 îHr au fost aduși pseudo-Lysimachoi concentrați ca tezaure în spațiul Munți-
lor Orăștie; același lucru este valabil și pentru depunerea tezaurelor Kosōn. Este totuși 
posibil ca abia Decebal să fi adunat aici resursele de metal prețios după începutul domni-
ei sale în 89 dHr ca rege al dacilor, confirmată de Roma. Posibil ca ei să fi ajuns aici 
parțial deja în 86‒88 dHr, la preluarea de către Decebal a conducerii luptei contra Romei 
cu prilejul ofensivei romane. 

9. Problema drachmelor Kosōn-Droueis 
Începând din anul 2006 apar în foruri monetare și în comerț prin canale ilegale 

drahme de argint necunoscute până acum cu legenda Kosōn/Droueis pe revers (163 
piese confiscate până în 2015), iar condițiile de descoperire sunt necunoscute85. Ca 
greutate sunt două grupe de drahme Kosōn/Droueis, una de 4,92‒4,34 g cu flanuri de 
greutate mică până la 4,24 g, și flanuri clar mai subțiri de 4,20‒4,03 g, apoi exemplare 

                                                      
84 Hourmouziadis, 2010, p. 293-295. 
85 Gruparea după cataloage de vânzare pentru drachmele Kosōn/Droueis la Fischer-Bossert, 
2016, p. 87 și urm.; despre asta Gorny & Mosch, 229, 10.3.2015, los 1129, 4,2 g. O confuzie 
de bază face S. Fischer-Bossert atunci când grupează aceste monede de tip A cu drachme de 
argint Kosōn de tip B într-un context de emisiune comun. 
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ușoare de 3,37‒3,31 g cu imprimarea nereușită a ștanței (Lanz 135, 21.5.2007, 146; 
New York 9, 13.1. Sale 2005, lot 66), evident copieri ale drachmelor de Apollonia 
sau Dyrrhachium. Monedele confiscate sau circulând în comerț și la colecționari au 
mai multe ștanțe de avers și un număr mai mare de ștanțe de revers cu o calitate com-
plet diferită a ștanțelor, fapt care arată o lungă activitate de emitere. Izbitoare este nere-
gularitatea flanurilor în privința variațiilor de mărime, grosime și de greutate. Cu greu-
tățile lor medii ele sunt situate peste greutatea standardului attic contemporan de 4,15 g, 
parțial și peste cel mai vechi de 4,3 g. În locul legendei MAKEΔONΩN ΠΡΩΤΗΣ 
poartă pe revers legenda KOΣΩN / ΔΡΟΥΕΙΣ pe două rânduri, deasupra și dedesub-
tul măciucii lui Herakles. Emiterea lor într-o monetărie regulată este exclusă. Compo-
ziția argintului monedelor se aseamănă mult cu cea a tetradrachmelor de Thasos sau 
de tip Thasos; astfel se poate presupune topirea acestor monede pentru producerea 
flanurilor86. Imitațiile Macedonia Prima au o fază mai veche, cu o medie de argint de 
98% ca și tetradrahmele elenistice, și o a doua fază cu un adaos unitar de cupru la topi-
re și o valoare medie de argint de 95%, ca și emisiunile de tetradrachme târzii ale ora-
șelor pontice de coastă. Exemplarele disponibile nu arată urme de circulație și provin 
dintr-un tezaur descoperit ilegal. 

Tetradrachmele MAKEΔΟNΩN ΠΡΩΤΗΣ (Macedonia Prima) după standard 
attic erau emisiuni prilejuite de autoritatea romană, însă nu erau în nici un caz continue; 
ele formează trei grupe: circa 158/150‒149/8 îHr, 148‒ca. 120? îHr și 120‒90/80 îHr87. 
Răspândirea lor se concentrează în tezaurele din Tracia vestică, din Moesia până la 
est de Iantra (centrul de greutate între Augusta/Ogosta și Iatrus/Iantra și în valea Mar-
gus/Morava) și grupat în Muntenia mijlocie; import secundar în combinație cu tetra-
drahme de Thasos / tip Thasos în Transilvania estică și sud-vestică. Emiterea drach-
melor de argint Kosōn-Droueis este de datat într-o perioadă în care, prin pătrunderea 
denarilor și a drachmelor Apollonia/Dyrrhachium, adăugându-se tetradrachmelor Mace-
donia Prima și Thasos/tip Thasos aflate în circulație, apărea necesitatea de a avea la 
dispoziție monede cu un sfert de valoare, o necesitate care s-a terminat rapid prin dis-
ponibilitatea generală a drachmelor de Apollonia/Dyrrhachium. O datare în anii 80 îHr, 
în orice caz înainte de prezența masivă a celor din urmă numite începând cu anii 70/60 
îHr, este potrivită. 

Legenda revers ΚΟΣΩΝ/ΔΡΟΥΕΙΣ este de descifrat ca genitiv plural sau nomi-
nativ singular sau plural. Privind legendele monetare ale emisiunilor elenistice, inter-
pretarea genitivului Kosōn este de văzut ca o autodenumire și un semn de recunoaș-
tere al grupei sau dinastiei emitente, ca “oamenii/poporul/neamul lui Koso” (Kosoi), 
după descendența dintr-un strămoș (mitic?), evident un nume dinastic legitimator al 
conducerii88, care și este atestat pentru un rege get contemporan în legătură cu aparte-
nența sa la partida fiului lui Caesar în războiul civil în 32/31 îHr (Suetoniu, Augustus, 
63,2 după Codd. M G V X). Ca loc al emiterii este de presupus, după prezența domi-

                                                      
86 Despre analize Constantinescu et alii, 2017; Constantinescu et alii, 2015, însă cu schim-
barea fazelor de emisie a imitațiilor Macedonia Prima și comparația greșită cu denarii romani. 
87 Prokopov, 2012. 
88 O interpretare corespunzătoare la Mitthof, 2017. 
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nantă a tetradrachmelor Macedonia Prima, Bulgaria nord-vestică sau Muntenia cen-
trală. În Droueis poate fi văzut cu argumente un dinast regional, care a prilejuit emi-
siunea. Nu există indicii că monedele de argint Kosōn/Droueis s-ar fi găsit împreună 
cu monedele de argint Kosōn în tezaure. Pretenția că aceste monede trebuie să provină 
din Munții Orăştiei /Sarmizegetusa Regia, provine doar din denumirea de Kosōn. Există 
mai degrabă indicii, care rămân anonime, că monedele provin din Bulgaria de nord. 

10. Monede ca semne etnice? 
O problemă de principiu este denumirea complexelor emisiunilor preromane 

din Europa centrală și sud-estică cu ethnika, ca emisiuni ale boilor sau noricilor respec-
tiv vest- sau est-norice. Ele sunt folosite convențional în numismatică, conduc însă 
mereu la interpretări istorice greșite. Așezarea numismatică informează despre concen-
trările în răspândirea anumitor tipuri monetare ca și privind migrația lor de-a lungul 
drumurilor importante de circulație și de comerț, așa cum este așa-numitul drum al 
chihlimbarului sau drumul Savei. Emisiunile pot fi puse uneori în legătură cu locu-
rile de emisie, însă tipurile și grupele de tipuri pot fi emise în mai multe locuri, ca de 
exemplu în orizontul de emisiuni Roseldorf-Nĕmčice sau în orizontul supraregional 
de monedă măruntă de argint, apărut pe la 130 îHr Stradonice-Staré Hradisko-Karlstein 
cu subgrupele sale (tip Karlstein, în felul Karlstein)89. Pentru zona de la nord de 
Dunărea inferioară se vorbește astăzi mai degrabă neutral despre o zonă de emisiune 
nord-dunăreană cu o primă fază "est-celtică". Ea se întinde din zona Tisei superioare 
până la Nistru, însă în cercetarea românească se vorbește de obicei de emisiuni mone-
tare "geto-dacice"90. De remarcat este faptul că în nord-vestul și vestul României ca 
și în Transilvania, în afară de ținuturile din Transilvania sud-estică și Sălaj, Maramureș 
și la est de Satu Mare, din La Tène B1 sau La Tène B2a până în a doua jumătate a seco-
lului II îHr, în multe locuri se surprind grupe de purtători veniți ai culturii La Tène și 
cu siguranță autohtoni latènizați în așezări și necropole și în morminte de războinici 
ca elită conducătoare, militară, socială și culturală. Noii veniți implantează forme noi 
de cultură materială și reprezentări rituale; din combinația ambelor tradiții se formea-
ză într-un “process of hybridization” (Aurel RUSTOIU) o lume socială și culturală 
nouă91. 

11. Despre aspecte cronologice și istorice ale emisiunilor monetare 
preromane nord-dunărene 
În prima fază (a doua jumătate a secolului III – mijlocul secolului II îHr) emi-

siunea se concentrează și monedele apar în Banat, Oltenia de nord, podișul central mol-

                                                      
89 Vezi Strobel, 2014. 
90 Preda, 1973; Preda, 1998; Preda, 2007; Părpăuţă, 2006, p. 59-112; Constantinescu et alii, 2009. 
Caracteristic pentru disponibilitatea diferitelor tipuri de tetradrachme din secolele III – prima 
jumătate a secolului II îHr în tezaurizare este tezaurul de la Şilindia (Crișana sudvestică) cu peste 
800 emisiuni celtice și locale; au putut fi salvate 727 monede, care sunt atribuite unor 64 grupe 
de tipuri și subgrupelor lor (Părpăuţă, 2006, p. 293, nr. 324; Sășianu, 1980, p. 162-165).  
91 Vezi Rustoiu, 2005b; Rustoiu, 2006; Rustoiu, 2008a; Rustoiu, 2008b; Rustoiu, 2012b; Rus-
toiu, 2015b; Rustoiu, 2016; Rustoiu, Berecki, 2014; Rustoiu, Berecki, 2016; Almássy, 2009; 
Almássy, 2016; Ferencz, 2007; Rustoiu, Ursuţiu, 2013; Pop, Pupeză, 2006. 
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dovenesc și Transilvania nord-vestică (tipul Crișeni-Berchieș)92. Emisiunile nord-
dunărene mai vechi au un procent de argint de peste 90% până la 98% și se orien-
tează și în greutate după modelele lor. Celui mai vechi orizont de emisiuni din a 
doua jumătate a secolului III îHr îi aparțin tetradrahmele de tip Huși-Vovriești93, a 
căror zonă centrală de răspândire se află între Carpații estici și Nistru, cu concentra-
rea tezaurelor între văile Carpaților estici, Siret și Prut, ca și în Moldova nordică. Carac-
teristic pentru tezaure (peste 90% din toate monedele provin din tezaure), ca cel de la 
Epureni, este distrugerea intenționată a monedelor prin tăieturi și găuri adânci; aceas-
ta este de înțeles ca dovadă a unei închinări sfinte. Prezența tetradrachmelor de tip 
Huși-Vovriești, ale căror ștanțe târzii dovedește o puternică barbarizare a imaginii 
monetare, se termină pe la mijlocul secolului II îHr. Tipul este adesea denumit celto-
bastarn, însă trebuie atribuit grupelor getice din zonă de dinaintea prăbușirii rețelei 
lor de așezări sub presiunea skirilor și bastarnilor de la sfârșitul secolului III / începu-
tul secolului II îHr94. Monedele se găsesc și în Transilvania și în Crișana până în Slo-
vacia și zona Savei inferioare. Concluzii istorice nu pot fi trase din răspândirea aces-
tora ca și a emisiunilor mai noi în afară de stabilirea unei anume zone de concentrație. 
Faza de emisiune mai recentă, în care modelelor se adaugă și monede de Macedonia 
Prima95 și de Thasos sau de tip Thasos96, se datează pe la mijlocul secolului II îHr, cu 
reducerea accentuată de după 120 îHr a greutății monetare și a procentului de argint 
ca și cu o abstractizare accentuată a imaginilor monetare. Aceste monede apar în ori-
zonturi de locuire și în tezaure împreună cu tetradrachmele de tip Thasos și imitațiile 
lor, iar mai târziu cu drachmele Apollonia/Dyrrhachium și apoi cu denari republicani. 
Regiunile centrale ale ființei monetare sunt acum Muntenia, Oltenia centrală și vestică, 
regiunea de sud a Moldovei cu Muntenia nord-estică (tipurile Dumbrăveni, Inoteşti-
Răcoasa) și spațiul central al Mureșului cu Transilvania sud-vestică (mai ales tipurile 
Aiud-Cugir, Răduleşti-Hunedoara). În România nord-vestică domină tipurile Medieşu 
Aurit. Ca stil și tip de fabricare acest orizont rămâne parte a așa-numitei ființe mone-
tare est-celtice. Emisiunile târzii, de la cumpăna secolelor II‒I îHr până în perioada 
augusteică timpurie, se deosebesc prin completa abstractizare a imaginii monetare, greu-

                                                      
92 Părpăuţă, 2006, p. 62-71; tipuri și variante ale tipurilor Sighet, Jiblea, Rasa, Banat, Criciova, 
Ramna, Agriş-Şilinda, Tulghieş-Mireşu Mare și Crişeni-Berchieş (faza mai veche, secolul III 
îHr, tăieturi foarte bune ale ștanței, 14‒14,5 g, mai târziu ștanțe folosite, respectiv retăiate și 
ștanțe imitate; aproape toate piesele fără urme de circulație. Despre tezaure și descoperiri mone-
tare Pop, 2008. 
93 Munteanu, Chiriac, 2016; 128 monede, 23 păstrate, dintre care un original postum Philipp II 
– emisie Amphipolis, în rest imitații, parțial ștanțe bune pe lângă barbarizări masive, însă încă 
cu resturi de legendă. Părpăuţă, 2006, p. 72-77 cu harta 9. Datarea se bazează pe descoperirea 
de la Miercurea Sibiului, unde o așezare din secolul III îHr cu o populație de purtători ai cul-
turii La Tène și populație autohtonă din epoca târzie a fierului este înlocuită la începutul seco-
lului II îHr de o așezare cu zonă de cult, însă fără material La Tène. 
94 Niculiţă, Teodor, Zanoci, 2002; Niculiţă, Zanoci, Băţ, 2013; Niculiţă, Zanoci, Băţ, 2014; 
Niculiţă, Zanoci, Băţ, 2015; Niculiţă, Zanoci, Băţ, 2016; Niculiţă, 2004; Măndescu, 2010. 
95 Prokopov, 2012. 
96 Prokopov, 2006; Callataÿ, 2008. 
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tate și mai redusă și o reducere a procentului de argint, care în emisiunile de după mij-
locul secolului I îHr, ca tipul Inotești-Răcoasa, poate să scadă până la 30%; ultimul 
provine din tipul Vârteju-București și se bazează pe tipul mai vechi Dumbrăveni; am-
bele au fost bătute în Poiana (Piroboridava)97. Emisiunea de tip Vârteju-Bucureşti98 
este de interes deosebit, ea fiind răspândită în Muntenia centrală, cu un centru de greu-
tate în zona Argeșului, se întinde însă până în Oltenia estică și în regiunea Buzău și 
spre sud dincolo de Dunăre. Emisiunile se separă într-o fază mai veche (7‒8 g, circa 
80% argint), prima jumătate a secolului I îHr, și una mai recentă (4‒6 g, 50‒60% ar-
gint), care a fost emisă și după mijlocul secolului I îHr, dar se restrânge strict la regi-
unea subcarpatică. Emisiunile de tip Vârteju-Bucureşti, cu procent redus de argint (55‒
62%), sunt reprezentate și la sud de Dunăre în tezaure din Moesia centrală (regiunea 
Ruse, zona Iantra), unde ele de asemeni au fost bătute, așa cum arată o patriță de bronz 
pentru producerea stampilei de avers din muzeul din Ruse99. Aceasta documentează 
legătura strânsă dintre regiunile Munteniei centrale și nordul Bulgariei învecinate. 
Datarea propusă de Emil PAUNOV a monedelor găsite la sud de Dunăre înainte de 
90/70 îHr și prin aceasta înainte de apariția drachmelor Apollonia/Dyrrhachium în regi-
une (acestea ar fi alungat moneda autohtonă "rea"; monedele de valoare mică nu sunt 
tezaurizate) nu este convingătoare; deoarece acesta nu ar fi un motiv de a nu aduna 12 
tezaure în regiunea Ruse cu peste 1300 de monede. Mai evidentă este legătura acestor 
monede cu campania bastarnă din 31/30 îHr și cu operațiunile lui Licinius Crassus100. 
La nord de Dunăre sunt de presupus două monetării diferite, Popeşti și Cârlomăneşti; 
monedele de tip Cârlomăneşti-Vârteju-Bucureşti formează și din punct de vedere a 
aliajului o grupă proprie. 

Pe când începuturile monetarizării în Tracia de sud și centrală s-au stabilit deja 
în secolele IV și III îHr, iar în hinterlandul orașelor de coastă au atins deja în secolele 
II‒I îHr un anume nivel, banii monedelor nu jucau nici un rol important în viața eco-
nomică cotidiană în celelalte părți ale Balcanilor, în zona Dunării și în zona dintre Tisa 
și Prut sau Nistru până în secolul I dHr. După imaginea tezaurelor cu monede de argint 
și de aur, care adesea nu arată urme de circulație, banii foloseau elitelor din zonă evi-
dent acumulării de bogăție și de prestigiu și plății de symmachoi. De remarcat lipsa 
nominalelor mici. Fluxul monedelor importate, provenind din zonele stăpânirii romane, 
se explică prin pradă, soldă dată conducătorilor nobili pentru trupe auxiliare și oameni, 
subsidii, plăți în cadrul înțelegerilor și sprijinului tovarășilor aliați – așa cum au fost 
dentheleții rămași loiali în vremea primului război mithridatic. La aceasta se adăugau 
banii plătiți mercenarilor angajați și soldaților trupelor auxiliare romane, care, după 
repatrierea lor, în lipsa unei fenomen de piață monetară, îi tezaurizau101, și în sfârșit 

                                                      
97 Despre Poiana, unde la sfârșit denari romani au fost copiați (cu descoperirea de ștanță cores-
punzătoare), Mitrea, 2011; Vulpe, Teodor, 2003. 
98 Isvoranu et alii, 2010; Isvoranu, Cojocaru, 2011; Petac, Georgescu, 2015. 
99 Paunov, 2013, p. 186‒190 cu fig. 5.41. 
100 Numeroase tezaure din Moesia și Tracia de nord se încheie cu denari din anii 32/31‒29 îHr, 
fără îndoială un rezultat al operațiunilor lui Crassus. 
101 Callataÿ, 2008; Callataÿ, 2009; Callataÿ, 2016; Părpăuță, 2006; Pop, 2008. Plecând doar de 
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banii soldaților romani. Normal că și câștigurile din comerțul cu sare, lemn, metale și 
metale prețioase, fier, sclavi etc. reveneau elitelor aristocratice102. 

12. Pătrunderea emisiunilor romane 
În perioada 166/158–90/80 îHr în Tracia și în spațiu de la nord de Balcani, în 

spectrul monetar, domină emisiunile de tetradrachme, care au fost produse discontinuu, 
regional sub autoritatea romană, după nevoia respectivă a caselor militare romane; în 
această situație ștanțe folosite din fazele emitente mai vechi sunt combinate adesea cu 
cele noi tăiate: emisiunile tetradrachmelor din regiunile Macedonia Prima și Secunda, 
primele dominante datorită minelor de argint de acolo, ca și emisiunile de tetradrachme 
de Thasos, respectiv cele de așa-numitul tip Thasos, care sunt de separate de emisiunile 
de Thasos103. După 148 îHr emisiunile tetradrachmelor de Macedonia Priama, de Tha-
sos și de tip Thasos erau dominante, cele din urmă fiind monedele de argint mai ales 
în Tracia și în Moesia superioară și inferioară: prima fază circa 150‒140? îHr, faza a 
doua circa 120/115‒100/90 îHr, grupa a treia circa 100/90‒80 îHr. La sfârșitul seco-
lului II și la începutul secolului I îHr veneau în spațiul de la nord de Dunăre până în 
nord-vestul României tetradrachmele de tip Thasos, însoțite de tetradrachme de Mace-
donia Prima104. Copii, evident cu copierea mecanică a ștanțelor, și imitații barbarizan-
te se găsesc până în România nord-vestică. Monedele de tip Thasos copiate dovedesc 
la analiză argint din Transilvania; conținutul de argint al copiilor tetradrachmelor de 
tip Thasos și a drahmelor de Apollonia/Dyrrhachium este de 95‒97%105. Tezaurele 
cu tetradrachme de tip Thasos se concentrează în vestul Moesiei inferioare până la 
Iantra, apoi în Muntenia centrală și de vest, pe Mureșul mijlociu, în Transilvania sud-
estică până în nord-vestul României, însă monedele de la nord de Dunăre adesea ajung 
să fie puternic folosite la tezaurizare. În anii 80 și 70 ai secolului I îHr pătrund masiv 
denarii în grupe de monede, care conțin mulți denari cu o durată lungă de circulație, 
în spațiul balcanic de la sud de Dunăre106; în același timp vin “drahmele” bătute în 
Apollonia și Dyrrhachium sub control roman, de 3,4 g, în realitate nu drachme, ci pie-
se de argint cu standardul de 3 scrupula, ca și victoriati, mai vechi rămași populari în 

                                                                                                                                         
la monedele finale ale tezaurelor pentru datarea importului conduce la o imagine falsă (vezi 
tezaurul de la Cuceu/Togul Mic: 488 denari 209/208‒54 îHr, 215 denari emiși după 100 îHr, 
parțial puternic uzați, parțial aproape proaspăt bătuți). De mult depășit Crawford, 1977. 
102 Stan, 2014 vrea, urmând teza greșită a unui fenomen comercial supraregional important în 
Dacia preromană, să vadă apariția denarilor romani la nord de Dunăre în contextul comerțului, 
prin care denarul ar fi devenit "moneda principală" a spațiului. La fel de greșită este preluarea 
tezei: cu "Burebista" ar fi apărut o nouă structură socială a societății în Dacia, ceea ce ar fi de 
pus în legătură cu aceasta; și în literatura mai nouă este doar parțial tratată. Tezaurele monetare 
în zonele de dinaintea pasurilor montane nu arată comerț, ci centre de greutate ale elitelor politice. 
103 Prokopov, 2006; Prokopov, 2009; Prokopov, 2012; Paunov, 2013; Callataÿ, 2008; Callataÿ, 
2009; Callataÿ, 2016; Paunov, Prokopov, 2002; Picard, 2008. 
104 Callataÿ, 2017. 
105 Constantinescu et alii, 2003, p. 759-765.  
106 Denarii apar mai întâi la sfârșitul anilor 90 în Tracia sudvestică și în Moesia superioară su-
dică, mai ales împreună cu tetradrachmele Macedonia Prima. 
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spațiul est-adriatic107. Producția lor masivă începe în anii 80; producția atinge punctul 
culminant între 60 și 49/48 îHr, însă conținutul de argint s-a redus simțitor, fiind bătute 
și cu greutate mai mică108. Pătrunderea denarilor romani la nord de Dunăre, a căror te-
zaurizare arată concentrații în Transilvania sud-vestică, centrală și estică ca și în zona 
Şimleu Silvaniei, apoi în Oltenia și Muntenia ca și în zona Siretului, se produce abia 
după o vreme, în legătură cu emisiunile târzii Apollonia-Dyrrhachium; tezaurul de la 
Miercurea Sibiului IV, inițial adăpostit în mai multe pungi din clădirea centrală repre-
zentativă a acropolei de la Miercurea Sibiului IV și ascuns sub dărâmături la distruge-
rea violentă a așezării de la sfârșitul secolului I îHr este characteristic: el conține 282 
monede, dintre care 146 drachme de Dyrrhachium din ultima fază de emisiune V și doar 
4 din faza precedentă, ca și 131 denari începând la 179/170 și sfârșind cu un serratus 
al lui L. Roscius Fabatus, 64 îHr ca terminus post quem, și o imitație de denar hibridă. 
63 de denari sunt bătuți în anii 90‒79 îHr, însă pe lângă cei cu urme clare de circulație 
apar și exemplare aproape proaspăt bătute109. Problematica datării tezaurelor de denari 
românești după moneda finală rezultă din faptul că sunt de luat în seamă compoziția 
afluxului de denari, volumele emisiuni respective de denari romani ca și răspândirea 
lor și data apariției ansamblurilor monetare mari închise în spațiul balcanic, tocmai în 
legătură cu prezența și operațiunile armatelor romane. Intervalul dintre tezaurizare și 
depunere rămâne însă deschis. Nu este de mirare că pare să rezulte o culme a tezaure-
lor după monedele finale pentru intervalul 49‒44 până la 32/31 îHr. 

Din 49/48 și după 44/42 îHr vin denari în cantitate mare în Tracia și la Dunărea 
de Jos, ca și în Transilvania, deși denarii legiunilor lui Antonius110, datorită conținu-
tului lor redus de argint, au rămas vreme îndelungată în circulație și nu au fost tezau-
rizați, ci au fost copiați local, astfel chiar în Dacia în secolul I dHr. După 30 îHr, tetra-
drachmele au fost retrase din circulație de către stat, de aceea au fost produse local în 
schimb imitații grosiere, mult barbarizate ale tetradrahmelor de tip Thasos111. Ele se 
găsesc la nord de Dunăre până în România nord-vestică. 20/10 îHr monedele romane 
au înlocuit tetradrahmele elenistice în circulația și prezența monetară în întreg spațiul. 
Imitații locale au fost produse pentru acoperirea nevoilor112. Referitor la concentrația 
descoperirilor de tezaure de denari republicani, România (concentrate în Oltenia de est, 

                                                      
107 Paunov, Prokopov, 2002 (IRRCHBulg); Părpăuţă, 2006, anexele V‒VII; Grigorova, Pro-
kopov, 2002; Meta, 2015. 
108 În emisiunile de masă procentul de cupru crește la 4‒20%, la sfârșit a fost bătut în aliaj cupru-
zinc (bronz alb) ca înlocuitor de argint respectiv argintat, probabil atunci când Pompeius avea 
nevoie de argint pentru producția sa de denari în 49/48 îHr (Constantinescu et alii, 2003). 
109 Purece et alii, 2014. Prezența emisiunilor 90‒79 îHr cu volum mare de batere în Italia în vre-
mea războiului aliaților și a războiului civil reprezintă 40% în tezaurele din Transilvania. Cel 
mai târziu tezaur cu drachme Apollonia/Dyrrhachium și imitații Dyrrhachium se încheie cu un 
denar legionar a lui Antonius; Părpăuţă, 2006, p. 343, Deva. 
110 Producția de masă 32/31 îHr cu 87,5‒92% argint. Paunov/Prokopov, 2013. Despre dezvol-
tarea baterii denarilor vezi Hollstein, 2000. 
111 Prokopov, 2011. 
112 Paunov, 2014; Davis, Paunov, 2012. Categorizarea imitațiilor de către Davis ca “dacice” (eth-
nic labelling!) conduce la neînțelegeri. 
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Muntenia centrală și vestică, Transilvania de sud-est, România de sud-vest și nord-vest, 
spațiul Siretului mijlociu și inferior)113 și Bulgaria (Bulgaria nord-vestică, Struma supe-
rioară, la est de bazinul Moravei superioare) apar, pe lângă Italia și Spania, ca regiuni 
de greutate. 

13. Dominația denarului roman la nord de Dunăre și problema copi- 
erii lui 
Pătrunderea denarilor romani în regiunile de la nord de Dunăre este diferită 

regional, cel mai devreme din anii 50, cu oarecare probabilitate de datat abia după 50 
îHr114. Apariția contemporană a denarilor uzați și a celor aproape proaspăt bătuți în 
tezaure este specifică mereu; astfel apare o serie de monede de denari republicani înce-
pând cu 189/180 îHr într-un tezaur, care se încheie cu o monedă uzată Tiberius și ast-
fel a fost depus abia după mijlocul secolului I dHr. Pătrunderea a atins punctul ei cul-
minant în a doua jumătate a anilor 30 ai secolului I îHr. Abia în intervalul 30/10 îHr 
și nu sub Byrebistas, cum presupunea mai ales Ctin Preda, datorită legăturii directe 
de la granița Imperiului roman și a impunerii denarului în viața cotidiană la sud de 
Dunăre și în comerțul intens de la nord de fluviu115, se renunță la baterea proprie a 
monedelor diferitelor formațiuni politice din Transilvania, câmpia Română și sudului 
câmpiei Moldovei și astfel se înlocuiește cu copierea sporadică a denarilor romani re-
publicani până la cei imperiali timpurii116. Aceasta corespunde cu înlocuirea definitivă 
a monedelor de standard elenistic prin denari romani la sud de Dunăre începând cu 
20/10 îHr. 

Datarea copierii denarilor constituie o problemă117. La nordul Dunării apare 
copierea sporadică a denarilor romani-republicani până la cei imperiali timpurii, însă 
imitarea hibridizantă a primilor domină de departe, în locul emisiunilor preromane. Co-
pierile, între ele și serrati, sunt uneori foarte exacte, permițând să se dovedească atât 
copierea mecanică a ștanțelor cât și prelucrarea ștanțelor monetare cu modificări ușoa-
re, însă cu greutatea de 3,01‒4,26 g, cu media variind la sau puțin sub 3,5 g; imitațiile 
turnate sunt adesea vizibil mai mici și mai ușoare decât originalele118. Conținutul de 
                                                      
113 Părpăuţă, 2006, p. 137-146, 319-430 cu tabelele III-VIII și hărțile 23-25. 
114 Începutul primului aflux masiv la Lockyear, 2004 este prea timpuriu; Lockyear, 2008 în 
75/65 îHr. Tocmai comparația sa cu tezaurele din Italia și din Peninsula Iberică, după gru-
pările compoziției corespunzătoare, arată diferența temporală minimă: grupa H: data medie 
finală 74 îHr Italia, 74 îHr Spania, 49 îHr România (47 tezaure); grupa A 42 – 45 – 15 îHr; 
grupa Γ 28 – 22 – 15 îHr. Tezaurele introduse de Mihăilescu-Bîrliba, 2013 în completarea 
criticii sale contra lui Lockyear întăresc tendința de bază a imaginii arătate. 
115 Vezi apariția ceramicii romane în centrele getice de pe Siret, Poiana, Răcătău și Brad, respectiv 
în Muntenia; Popescu, 2013; Popescu, 2014. 
116 Chiţescu, 1980; Chiţescu, 1981; Davis, 2006; Davis, 2010; general Davis, 2009; Woytek et 
alii, 2012. 
117 Davis, Paunov, 2012 (parțial cu referire greșită după Preda et alii la “Burebista” și la “Dacian 
monetary”); Paunov, 2014; despre material Davis, 2009; Callataÿ, 2017. Copieri de denari la 
Părpăuţă, 2006, p. 146-148. 
118 Tezaurul de la Breaza, care se închide la 12 îHr, conține 11 copii de turnare de la 5 emisiuni 
de denari (85, 76, 54, 48/47, 41 îHr). 
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argint este de peste 92% până în jur de sau peste 95%119. Alte imitații ale denarilor ro-
mani sunt în mod tradițional puternic stilizate, respectiv barbarizate, astfel încât origi-
nalul este adesea greu de recunoscut; conținutul de cupru al acestor monede poate să 
crească până peste 10%. Totuși combinațiile de copii de ștanțe barbarizante și bune 
sunt posibile pe aceeași monedă. Tezaurul de păstrare de 14 ștanțe monetare de imita-
ții de denari de la Tilișca dovedește un stadiu avansat al tehnicii de batere120. În ateli-
erele de metal de la Şimleu Silvaniei-Cetate121 s-a găsit un depozit de denari romani 
de până la Tiberius, care evident au fost folosiți la mijlocul secolului I dHr ca metal 
monetar pentru copierea denarilor, așa cum arată imitația de turnare, care, fiind gre-
șită, a fost separată, a unui denar legionar al lui Antonius. Combinațiile aversurilor din 
vremea Principatului cu reversurile republicane dovedesc continuarea copierilor și imi-
tațiile în secolul I dHr122, însă acestea au putut continua probabil până la războaiele 
dacice ale lui Traian, așa cum pare să arate ștanța din atelierul monetar distrus în 106 
dHr de pe terasa V preromană de la Grădiștea Muncelului123. Cantitatea de emisiuni 
ale unor astfel de monede a fost puternic exagerată în cercetare, însă în spatele ei se 
afla ficțiunea unei monetarizări centralizate în viața economică a unui “stat dac” al 
lui “Burebista” (normal a regelui get Byrebistas). Este de plecat de la volume mici de 
emisiuni, căci doar tezaurele monetare izolate ale imitațiilor de 85‒90% conțin ștanțe 
monetare și numeroase perechi de ștanțe, astfel încât sunt de presupus bateri spora-
dice și o circulație redusă124. Presupunerea lui Kris LOCKYEAR că copierile trebuiau 

                                                      
119 Analize la Lockyear, 2008; Woytek et alii, 2012. 
120 6 ștanțe de avers și 4 de revers (AV+RV 148 și 79 îHr, doar AV sau RV 134, 130, 101, 86, 
79, 74 îHr), alte ștanțe complet uzate, respectiv goale; Lupu, 1989 pornește de la modul tradi-
țional de a considera istoria "dacică", că inventarul atelierului monetar a fost îngropat atunci 
când centrul de conducere și-a pierdut independența sa sub "Burebista" și ar fi fost integrat în 
regatul acestuia cu centrul în sud-vestul Transilvaniei. Nu există indicii arheologice pentru în-
groparea înainte de secolul I dHr, perioada de înflorire a fortificației de înălțime. Alte ștanțe 
sunt cunoscute de la Poiana pe Siret, Ocnița, Brașov și Ludești (prototip C. Marius Capito). 
Vezi Glodariu, Iaroslavschi, Rusu, 1992. 
121 Pop, Găzdac, 1999 (51 denari republicani, 3 denari imperiali; după 189 îHr, dominante emi-
siunile 90‒74 și 49‒42 îHr; monedele mai vechi au fost mult timp în circulație). La fel este de 
interpretat și tezaurul de la Stăncuța (34 denari, 53 tetradrahme tip Thasos, dintre care nume-
roase copieri, dar argintul trănsilvănean se identifică prin procentul ridicat de aur; două bare 
de argint); elementele urmă ale unei bare corespund legendei monedelor, cea de-a doua bară 
are argint cu altă legendă; vezi analizele lui Lockyear, 2008, p. 170-174; copieri parțial cu pro-
cent ridicat de cupru. 
122 Woytek et alii, 2012, p. 137 cu nota 30. Moneda analizată la pagina 144 cu 57 % argint tre-
buie să fi fost bătută din monede preromane târzii retopite. 
123 Glodariu, Iaroslavschi, Rusu, 1992; 4 ștanțe de avers, una parțial păstrată. Prototipuri: C. 
Cassius, 126 îHr, copie bună; C. Hosidius Geta 68 îHr; denarul lui Tiberius, Lugdunum 14‒
37 dHr, copie bună. Tehnica ștanțelor găsește paralele la cele de la sfârșitul Republicii și la 
începutul epocii imperiale (informație Bernward Ziegaus). Atelierului de metal prețios aparține 
și o matrice de înaltă calitate artistică intaglio din bronz de origine romană (Florea et alii, 2015). 
124 În tezaurul de la Poroschia se găsesc 24 denari L. Procilius (80 îHr), dintre care 3 emisiuni 
regulate și 21 copieri cu aceeși pereche de ștanțe și o greutate de 3,04‒4,26 g, în medie 3,51 g; 
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să determine crearea impresiei păstrării plăților romane ca parte a propriului prestigiu 
de putere în lupta concurențială a diferitelor unități politice, atunci când acestea încetau, 
este probabilă, însă el vrea să o pună în legătură încă de după 65 îHr125. Mai degrabă 
se petrece o ruptură după intervenția corespunzătoare a lui Pompeius, a ucigașilor lui 
Caesar ca și a lui Octavian și Antonius în noua situație de după 30 îHr și după uciderea 
lui Cotiso, ca urmare a cărora mai degrabă este de presupus începerea copierilor în lo-
curi diferite, probabil chiar și ateliere monetare itinerante. 

Pentru secolul I îHr și I dHr sunt caracteristice tezaure mari cu denari oficiali 
și imitații locale126, ca tezaurul de la Poroschia / Teleorman cu 552 de monede, dintre 
care 494 emisiuni oficiale până la M. Antonius în 39 îHr, 9 imitații barbarizante și 49 
(sau 55) copieri foarte exacte (prototipuri originale 104‒41 îHr), însă denarii oficiali 
erau în circulație înainte de pătrunderea lor în Muntenia, pe când copiile sunt tezau-
rizate fără urme de circulație127. Tezaurul din Transilvania vestică cu peste 6000 de 
denari până la Octavian în 37 îHr conține 20 cu 2,54‒4,62 g și combinații hibride de 
prototipuri (85/119 îHr, 137/74 îHr etc.), însă mai multe monede au urme specifice 
barbarizării. Şi aici este valabil același lucru. Analizele de metal ale copiilor sau imi-
tațiilor nu duc mai departe, deoarece metalul monedelor putea fi obținut din monede 
topite, în primul rând desigur din tetradrachme elenistice, fapt care era rentabil, sau să 
fie amestecat cu alte resurse metalice. Marile tezaure de denari erau evident rezulta-
tul unei tezaurizări după venirea lor în contextul acumulării prestigiului și puterii128. 
Nici copierile nu erau rezultatul unor motive economice sau urmăreau circulația mone-
tară. Ele devin imediat obiectul tezaurizării și în final al depunerii în tezaure, acestea 
par să fi avut parțial caracter cultic, parțial se datorează cu siguranță conflictelor inter-
ne, dar și influenței masive a campaniilor romane din vremea augusteică mijlocie sau a 
lui Nero. O monetarizare a vieții economice cotidiene în spațiu de la nord de Dunărea 
inferioară și mai ales în Transilvania a fost rezultatul abia al cuceririi romane. 
  

                                                                                                                                         
12 imitații C. Piso Frugi arată toate combinații de ștanțe sau aceleași perechi de ștanțe; vezi 
Lockyear, 2008, p. 152-176; Davis, 2010. Estimările procentului copierilor la Lockyear, 2004, 
p. 66 sunt prea mari. 
125 Lockyear, 2004, p. 66, 70. 
126 Davis, 2006; Davis, 2009; Lockyear, 2008. Alte tezaure noi sunt: tezaurul Balcani 2003/2004, 
peste 1000 denari, 60 imitații; România 2001, peste 5000 denari, circa 100 imitații. În tezaure 
mici proporția imitațiilor poate urca la 15‒30%. 
127 Vezi Davis, 2010. 
128 La fel Lockyear, 2004, p. 70. 
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