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Cuvânt înainte 

 

Apariţia acestei cărţi era necesară, mai ales pentru că multe 
lucrări de specialitate tratând chiar mai recent acest segment de istorie 
au rămas în urmă faţă descoperirile ultimelor decenii. Or, autorul este 
la curent cu acestea până la cele chiar foarte recente. Este ceea ce face 
ca această ediţie nouă a „Istoriei militare a Daciei post-romane” 
care cuprinde acum intervalul anilor 275-614 să împrospăteze imaginea 
uneori deformată a situaţiei acestui teritoriu. Aceasta chiar dacă, 
precum se exprimă autorul în introducere, dintre descoperirile 
arheologice acumulate, puţine sunt relevante pentru istoria militară 
avută în vedere. Ele sunt, totuşi, indirect, foarte utile şi acestui câmp de 
investigaţie. 

Aşa de pildă, citind în această carte despre rolul şi prezenţa 
gepizilor în Transilvania, aflăm mult mai multe lucruri concrete şi solid 
argumentate decât în vocea corespunzătoare de sinteză din volumul al 
doilea din EAIVR (1996). Or, această deosebire de conţinut se datorează 
în bună măsură descoperirilor la care ne-am referit. Între acestea, se 
numără aşezări şi necropole apărute în urma unor mari lucrări de 
infrastructură sau alte investiţii, prin săpături arheologice preventive 
de amploare. Totodată, o asemenea schimbare a peisajului demografic 
al Daciei post-romane a dus acum inevitabil spre o înţelegere mai 
apropiată de realitatea istorică a strategiei puterilor aflate în contact în 
regiune pe o scară mai largă, puteri între care gepizii au ocupat multă 
vreme un loc foarte important. 

Plecând la subiectul tratat mai sus, trebuie spus că, pe bună 
dreptate, autorul atribuie locul cuvenit în toată această istorie militară 
Imperiului Romano-Bizantin şi relaţiilor acestuia, fie conflictuale, fie de 
alianţă cu centrele de putere din regiune. În cadrul acestora, o 
descoperire punctuală mai veche şi multă vreme neglijată chiar de 
specialişti, confirmă şi completează remarcabil informaţiile literare 
antice. Nu mă mai refer la acestea din urmă, întrucât ele sunt tratate 
detaliat de autorul cărţii de faţă. Este vorba publicarea de către Ion 
Barnea în 1985 a unui sigiliu din plumb pentru corespondenţă 
provenind de la Tomis. Sigiliul purta numele lui Conimundus (regele 
gepizilor la care dl. Madgearu se referă în capitolul al IV-lea al acestei 
cărţi), cu titulatura de stratelates, adică magister militum, pe româneşte 
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comandant al armatei, în cazul de faţă comandant şef al armatei 
gepizilor. Desigur, acest titlu i-a fost acordat de Imperiu, cel mai 
probabil de către Iustinian, prin tratatul de alianţă cunoscut, titlu 
purtat regele gepid până la moartea sa tragică din anul 567, în lupta cu 
longobarzii. Acest document rămâne unic până acum şi, în afară de 
confirmarea alianţei cu Imperiul, arată rolul comandantului militar al 
provinciei Scythia, Baduarius, în această alianţă, cel mai probabil legat 
de ultimele conflicte majore ale gepizilor cu longobarzii din timpul lui 
Iustin al II-lea.  

Plecând de acest document de excepţie, am încercat mai demult 
să imaginez o reconstituire a căii urmate de mesagerul lui Conimundus. 
Reiau acum acest traseu, în spiritul cercetărilor de strategie militară 
ale autorului cărţii de faţă. Aşadar, dacă acel curier pleca din centrul 
temporar de putere de la Sirmium al regelui gepid, va fi urmat malul 
drept al Dunării, intrând pe drumul de limes iniţiat de Augustus şi 
încheiat de Traian, pentru a fi apoi folosit şi întreţinut până la căderea 
limesului de la finele secolului al VI-lea şi începutul celui următor, 
traversând în final provincia Scythia, cel mai probabil pe drumul 
Axiopolis-Tomis. Dacă venea, lucru de asemenea posibil în lumina 
descoperirilor din ultimii ani, dinspre fosta provincie Dacia, trebuia să 
ajungă cât mai curând de-a lungul Oltului, pe fostul limes în curs de 
abandonare, din nou la Dunăre, unde putea traversa mai sigur de la 
Sucidava la Oescus pe malul drept, de unde va fi urmat calea mai sus 
amintită. 

Cu această reconstituire, îi invit pe cititori să urmeze atât de 
interesanta istorie care urmează şi care aduce multă noutate în 
înţelegerea evenimentelor în care a fost implicată fosta provincie între 
ultimul sfert al secolului al IV-lea şi începutul celui de al VII-lea. 
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