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a propunerea Editurii „Cetatea de Scaun”, am unificat într-un singur 
volum cele două cărţi apărute în 2008 şi 2010, care au tratat două etape 
din istoria militară a Daciei post-romane, 275-376 şi 376-614. Lucrarea 

de faţă cuprinde unele corecturi şi adăugiri. 
Acest volum îşi propune să reconstituie istoria miliară a perioadei dintre 

abandonarea provinciei Dacia şi retragerea ultimelor elemente ale puterii 
militare romano-bizantine de pe frontiera dunăreană, în al doilea deceniu al 
secolului al VII-lea. Prin Dacia înţelegem tot spaţiul mărginit de Tisa, Dunăre şi 
Nistru, care înainte de cucerirea romană a fost populat de triburile denumite 
convenţional de istoricii moderni „geto-daci”. Retragerea armatei şi a adminis-
traţiei romane a eliminat frontiera dintre teritoriul care fusese ocupat şi cel 
rămas în afara provinciei, şi, de aceea, istoria acestui spaţiu trebuie tratată în 
ansamblul său, pentru perioada care a urmat. Am dorit să evit folosirea terme-
nului „spaţiul carpato-dunărean” pentru a-l denumi, pentru că este anistoric. 

Lucrarea nu-şi propune studierea istoriei romanităţii nord-dunărene, şi nici 
nu discută problema continuităţii de locuire a daco-romanilor în secolele IV-VII, 
la nord de Dunăre. Este strict o istorie a conflictelor care s-au desfăşurat în 
Dacia. Nu este o sarcină uşoară, deoarece izvoarele care au supravieţuit nu ne 
îngăduie decât o cunoaştere lacunară a ceea ce s-a petrecut în acest spaţiu de-a 
lungul unui sfert de mileniu. Ele au înregistrat în cea mai mare proporţie eve-
nimente petrecute pe teritoriul de atunci al Imperiului Romano-Bizantin, iar 
Dacia post-romană intra din ce în ce mai mult într-un con de umbră. Începea 
ceea ce se numeşte în mod curent „mileniul întunecat” 

Istoria militară a Daciei post-romane a fost de fapt o parte a istoriei con-
tactelor romano-barbare la Dunărea de Jos, în care într-o primă etapă actorii au 
fost Imperiul Roman târziu, goţii, sarmaţii, diferitele grupuri de daci încă 
neromanizaţi, precum şi populaţia daco-romană rămasă pe teritoriul fostei 
provincii. Ulterior, locul primilor barbari a fost luat de huni, gepizi, bulgari, slavi 
şi avari, în timp ce populaţia daco-romană devenea tot mai izolată de lumea 
romană din care se desprinsese. Abandonarea provinciilor de frontieră va desă-
vârşi această izolare. 

În privinţa relaţiilor romano-barbare, retragerea armatei romane din Dacia 
nu a fost un reper semnificativ, deoarece atacurilor goţilor, sarmaţilor şi carpilor 
au continuat în condiţii similare celor din deceniile anterioare. Momentul retra-
gerii este semnificativ doar pentru istoria romanităţii nord-dunărene, deoarece 
atunci ea a început să evolueze pe căi diferite faţă de societatea din imperiu. 
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Dacă judecăm însă din perspectiva Imperiului Roman, atunci momentul de 
răscruce pentru raporturile cu barbarii de la nord de Dunăre a fost victoria de la 
Naissus (Niş) din septembrie 269. Până atunci, în timpul crizei din secolul al III-
lea, balanţa conflictelor se înclinase de partea goţilor şi a aliaţilor lor, care au 
devastat de mai multe ori nu doar zonele din apropierea frontierei, ci şi unele 
mai îndepărtate, până în Grecia. Atacurile pe mare ale ambarcaţiunilor gotice 
au pus în pericol grav şi securitatea în Marea Neagră. După cum vom arăta în 
capitolul II, după 269 Imperiul Roman a trecut la o nouă strategie faţă de 
barbari, consolidând frontiera prin scurtarea ei şi prin reorganizarea mai judici-
oasă a forţelor militare dislocate de-a lungul ei. Atacurile care au mai continuat 
au fost respinse în apropiere de limes şi au fost adesea urmate de contraofensive 
în adâncimea teritoriului inamic, care vor culmina cu reocuparea unei regiuni de 
la nord de Dunăre în epoca lui Constantin cel Mare. Apoi, invazia hunilor în 
estul Europei a schimbat radical raporturile imperiului cu lumea barbară de la 
nord, deoarece noii inamici au venit cu un mod de purtare a războiului diferit şi 
superior atât faţă de cel roman, cât şi faţă de cel al germanicilor. Spre deosebire 
de perioada anterioară, marile centre de putere barbare de la nord de Dunăre au 
fost situate în afara Daciei post-romane, în Pannonia sau în stepa nord-pontică. 
Înainte de 376, conflictele cu goţii din Muntenia şi Moldova îndreptaseră atenţia 
autorilor contemporani şi asupra acestor regiuni, dar după ce hunii s-au mutat 
în Pannonia, fosta Gothia a devenit un tărâm practic ignorat de izvoarele scrise. 
Doar invaziile slave din secolul al VI-lea au făcut ca aceste zone să redevină 
interesante pentru istoricii bizantini, într-o măsură similară cu cea din perioada 
Gothiei. 

Izvoarele scrise referitoare la zona de la nordul Dunării de Jos în perioada 
275-614 sunt sărace. Regiunea Dunării de Jos a rămas periferică în comparaţie 
cu alte zone de conflict, în scrierile altminteri abundente în informaţii de natură 
politico-militară. De exemplu, în istoria lui Zosimos, scrisă la sfârşitul secolului 
al V-lea, dar care se opreşte cu relatarea evenimentelor în 410, foarte detailată şi 
importantă pentru cunoaşterea istoriei roman târzii, există puţine informaţii 
despre regiunea de care ne ocupăm1. Pierderea primelor 13 cărţi din istoria lui 
Ammianus Marcellinus, atât de amănunţită şi de credibilă, ne privează de 
cunoaşterea a numeroase evenimente de dinainte de anul 353, care vor fi fost 
poate consemnate de aceasta, inclusiv abandonarea Daciei. Altă operă importan-
tă din care au rămas doar unele fragmente a fost cea a lui Dexippos, în care se 
aflau informaţii despre atacurile goţilor din secolul al III-lea. Alte opere 
dispărute sunt istoria lui Eunapios care mergea până la 404, ori acea istorie a 
perioadei 407-424 scrisă de Olympiodoros din Theba, din care nu au rămas decât 
fragmente păstrate în antologia lui Photios din secolul al IX-lea. Aceeaşi soartă a 
avut-o istoria lui Malchus, care ajungea până în timpul domniei lui Zeno (474-
491). Din acea istorie compusă de Priscus din Panion care acoperea, se pare, 
perioada 434-474, nu s-au păstrat decât fragmentele, întinse, este drept, despre 

                                                 
1 Pentru valoarea istorică şi sursele acestei opere, vezi R. T. Ridley, Zosimus the Historian, BZ, 
65, 1972, 2, p. 277-302; Zosimos, tome I, p. IX-LXIII (studiul introductiv de F. Paschoud); 
Treadgold 2007, p. 107-114. 
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relaţiile diplomatice cu barbarii, în compilaţia întocmită pentru Constantin VII 
Porphirogenetul la mijlocul secolului al X-lea2. 

Sursele păstrate integral sunt toate foarte laconice în privinţa istoriei 
provinciilor de la Dunărea de Jos şi de Mijloc şi a lumii barbare vecine. Unele 
dintre ele sunt prin natura lor texte sumare (analele lui Eusebius continuate de 
Hieronymus, Aurelius Victor, Eutropius, Festus, Marcellinus Comes, Iordanes), 
în timp ce altele sunt tendenţioase (Panegyrici Latini, Vita Constantini a lui 
Eusebius din Caesarea, Historia Augusta). Istoriile bisericeşti ale lui Philostor-
gios, Socrates Scolasticul, Sozomenos, Theodoretos, Zacharias Retorul şi Theodor 
Anagnostes conţin şi ele unele ştiri valoroase, dar evenimentele militare ocupă 
un loc marginal în naraţiunea lor. Pentru perioada stăpânirii hunice, principa-
lele izvoare disponibile rămân ultimele capitole din opera lui Ammianus Marcel-
linus, relatarea foarte precisă a lui Priscus, Getica lui Iordanes şi Cronografia lui 
Marcellinus Comes. Informaţiile din sursele scrise referitoare la perioada dintre 
destrămarea dominaţiei hunice şi venirea avarilor sunt extrem de reduse pentru 
spaţiul dacic. Scrierile lui Procopius din Caesareea, cu precădere ultimele patru 
cărţi din opera Războaiele, oferă cea mai mare parte dintre ele, completate cu 
ceea ce s-a transmis în opere precum cronicile universale ale lui Ioan Malalas şi 
Ioan din Antiohia (aceasta din urmă redactată în epoca lui Heraklios şi păstrată 
fragmentar), sau istoria lui Agathias (referitoare la anii 552-559). După constitu-
irea centrului de putere al avarilor din Pannonia în 567, conflictele tot mai 
frecvente şi mai intense dintre aceştia şi Imperiul Romano-Bizantin au readus 
zona în atenţia surselor. În principal, este vorba de istoria lui Theophylact 
Simocatta (transmisă integral), alte date provenind din cronografia mai târzie a 
lui Theophanes Confessor, ori din fragmentele despre relaţiile diplomatice 
păstrate din istoria lui Menander Protector, care trata perioada 558-582. Din 
păcate, s-au pierdut şi ultimele capitole din istoria bisericească a lui Ioan din 
Ephes, încheiată în 5883, în care se ştie că se vorbea despre invaziile avaro-slave. 
Ele s-au păstrat doar în rezumate în compilaţia patriarhului Mihail Sirianul din 
secolul al XII-lea. 

Observăm că, deşi istoricii perioadei romano-bizantine au relatat, unul după 
altul, evenimentele secolelor III-VII, transmiterea parţială a acestor opere este 
un impediment major în reconstituirea istoriei politico-militare a relaţiilor 
Imperiului Romano-Bizantin cu barbarii. 

Sursele epigrafice care pot servi la reconstituirea istoriei relaţiilor romano-
barbare la Dunăre în perioada pe care o tratăm sunt şi ele foarte puţine, iar 
arheologia şi numismatica ne pot ajuta doar în clarificarea anumitor aspecte ale 
prezenţei romane la nord de Dunăre. Dintre descoperirile arheologice, puţine 
sunt cele relevante pentru istoria militară a perioadei 275-614 în spaţiul dacic. 

                                                 
2 Pentru aceste opere ale istoriografiei greco-romane târzii, vezi: R. C. Blockley, în 
Fragmentary, I, p. 1-85; Rohrbacher 2002, p. 64-81; Croke 2007, p. 568-570; Treadgold 2007, p. 
79-107. 
3 Data celui mai recent eveniment menţionat în izvor a fost stabilită de P. Allen, A New Date 
for the Last Recorded Events in John of Ephesus' Historia Ecclesiastica, „Orientalia 
Lovaniensia Periodica”, 10, 1979, p. 251-254. 
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Ele se rezumă la cele legate de prezenţa militară romano-bizantină la nord de 
Dunăre, sau la acele vestigii care într-un fel sau în altul sugerează existenţa 
unor centre de putere ale goţilor tervingi, hunilor, ostrogoţilor, gepizilor şi 
avarilor (tezaure şi diverse obiecte care au aparţinut elitelor militare).  

Daco-romanii care au continuat să locuiască în fosta provincie după 275 au 
fost un element pasiv în această istorie. Izvoarele literare referitoare la perioada 
de care ne ocupăm în această carte nu fac nici o menţiune despre populaţia daco-
romană care a supravieţuit pe teritoriul fostei provincii. Motivul este nepartici-
parea ei la conflictele care au fost înregistrate de aceste surse, care oricum sunt 
sărace. Toate mărturiile din izvoarele literare care privesc spaţiul nord-dună-
rean în perioada 275-614 sunt legate de conflicte, cu excepţia celor referitoare la 
răspândirea creştinismului în Gothia. Dezinteresul autorilor acestor surse 
pentru alte aspecte decât cele care ţineau de războaie ne privează de cunoaşte-
rea vieţii populaţiei locale neimplicate în conflicte. În această situaţie, singurele 
date de care dispunem sunt cele arheologice, dar acestea nu ne pot lămuri decât 
în mică măsură şi într-un mod puţin sigur asupra modul în care s-au apărat 
daco-romanii care mai trăiau în Transilvania, Banat şi Oltenia, după ce au fost 
părăsiţi de puterea imperială. 

Unele oraşe din fosta provincie au continuat să fie locuite de o populaţie mai 
redusă numeric şi care îşi ducea viaţa în condiţii mult mai modeste decât înainte 
de abandonarea provinciei, dar încă în forme urbane, deoarece respecta normele 
acestui tip de habitat4. Continuitatea de locuire nu este însă suficientă pentru a 
proba şi existenţa unor forme de apărare a acestor comunităţi, decât dacă sunt 
surprinse activităţi constructive de natură defensivă, databile în mod sigur după 
retragerea armatei din Dacia. Există un asemenea caz. La Sarmizegetusa, amfi-
teatrul a fost transformat în spaţiu de locuire fortificat, prin blocarea intrărilor, 
în cursul secolului al IV-lea5. Amfiteatrele au mai fost transformate în fortificaţii 
şi în alte oraşe romane în curs de ruralizare din provinciile abandonate6, 
deoarece forma lor era foarte potrivită pentru o asemenea destinaţie. 

Castrele abandonate de armata romană ofereau posibilităţi de apărare, 
pentru că ele nu au fost demantelate. Probabil că ele au fost lăsate în mod inten-
ţionat în această stare, pentru a fi folosite de către civili. Se poate presupune că 
populaţia din împrejurimi a pătruns în castre în primul rând pentru a se folosi 
de edificiile interioare existente, dar incinta le putea oferi şi apărare. Cercetările 
arheologice au stabilit existenţa unor niveluri de locuire databile după 275 în 

                                                 
4 Horedt 1982, p. 59-70; Chirilă, Gudea 1982, p. 130-135; Protase 1987, p. 232-235; 
Diaconescu, Opreanu 1988-1989, p. 574-575; Protase 2000, p. 13-17; Nemeti 2000, p. 16-23. 
5 Diaconescu, Opreanu 1988-1989, p. 583-584. 
6 La Aquincum (Budapesta), intrările amfiteatrului au fost zidite în a doua jumătate a 
secolului al IV-lea (G. Székely, Roman Heritage and Medieval Development in Hungarian 
Urban Life, AAnt, 21, 1973, 1-4, p. 339). La Circencester (în Britannia), amfiteatrul este blocat 
în secolul al V-lea şi transformat într-o fortificaţie locuită până la începutul secolului al VI-lea 
(D. A. Brooks, A Review of the Evidence for Continuity in British Towns in the 5th and 6th 
Centuries, “Oxford Journal of Archaeology”, 5, 1986, 1, p. 88). Vezi şi A. Mòdona Neppi, 
Umbauten am römischen Theatern und Wandlungen der Funktion in Zusammenhang mit 
ihrer Zeit. Stobi und Salona, “Das Altertum”, 20, 1974, p. 108-117. 
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castrele de trupe auxiliare din Transilvania de la Brâncoveneşti, Buciumi, 
Gherla, Gilău, Ilişua, Războieni, Odorheiu Secuiesc, Olteni, Sânpaul, Sighişoara, 
Veţel7, iar în Banat la Jupa (Tibiscum)8. S-a susţinut că fostul castru roman cu 
incintă de piatră de la Răcari (jud. Dolj), care fusese distrus la mijlocul secolului 
al III-lea, a fost refăcut în secolul al IV-lea, prin construirea unui val de pământ 
peste fosta incintă; de asemenea, că s-a lărgit şanţul de apărare şi s-au baricadat 
porţile9. În realitate, cercetările mai noi efectuate de Silviu Teodor au demon-
strat că acel val de pământ este de fapt agger-ul castrului roman. Fortificaţia de 
la Răcari nu a fost refăcută după retragerea armatei romane, iar nivelul presu-
pus din secolul al IV-lea nu a fost evidenţiat prin săpăturile recente (fortificaţia 
va fi reocupată însă în secolul al VI-lea)10. În privinţa fortificaţiei de pământ de 
la Cioroiul Nou (jud. Dolj), aceasta a fost construită de către civili, dar în 
perioada finală a administraţiei romane în Dacia Malvensis11. De fapt, în nici un 
castru nu au fost depistate refaceri sau construcţii databile după retragerea 
aureliană (cum a încercat să argumenteze Doina Benea).12 Faptul că fostele 
castre populate de civili nu au avut nevoie de reparaţii de-a lungul secolului al 
IV-lea înseamnă fie că ele nu au suferit ameninţări, fie că populaţia era prea 
redusă sau săracă pentru a efectua asemenea lucrări de întreţinere. În aceste 
condiţii, nu se poate demonstra că populaţia locală a menţinut funcţia defensivă 
a castrelor, deşi a locuit în ele. Dimpotrivă, faptul că în castrul de la Tibiscum au 
fost săpate în agger un cuptor menajer şi un cuptor pentru prepararea pâinii13 
arată că valul fortificaţiei nu mai era întreţinut în scop defensiv. 

Singura fortificaţie ridicată a fundamentis după 275 de către populaţia 
locală din Dacia depistată până acum este cea de la Târnăvioara (jud. Sibiu). 
Este vorba de un platou lung de 68 m situat pe malul drept al Târnavei Mari, 
care avea un val de pământ înalt de 2 m şi un şanţ de apărare, pe versanţii de 
nord şi nord-est. Deoarece valul suprapunea un bordei din aşezarea din secolul 
al III-lea, el poate fi atribuit fazei târzii a aşezării, din secolul al IV-lea14. Ţinând 
seama de regiunea unde se află această fortificaţie a unei comunităţi rurale, 
considerăm că ea a fost ridicată după ce goţii au pătruns în centrul Transil-
vaniei, pentru apărarea contra lor. 

Apărarea locală a comunităţilor daco-romane nu era posibilă fără existenţa 
unor conducători. A existat oare o elită cu funcţii politico-militare? Anumite 

                                                 
7 Protase 1987, p. 236-237; Protase 2000, p. 18. 
8 Benea 1996, p. 99-104; D. Matei, Consideraţii asupra vieţii în castrele Daciei intracarpatice 
după părăsirea lor de către trupe, în Dacia Felix, p. 500-509. 
9 Tudor 1978, p. 294; Protase 2000, p. 20. 
10 E. S. Teodor, D. Bondoc, Răcarii de Jos, com. Brădeşti, jud. Dolj, în Cronica 2003, p. 251-
255, nr. 154; Idem, în Cronica 2004, p. 288-289, nr. 182; Idem, în Cronica 2005, p. 268-271, nr. 
150. D. Bondoc, N. Gudea, Castrul roman de la Răcari. Încercare de monografie, Cluj-Napoca, 
2009, p. 52-54. Vezi şi http://www.mnir.ro/cercetare/santiere/racari. 
11 D. Tudor, Săpăturile arheologice de la Cioroiul Nou (r. Băileşti, reg. Oltenia), MCA, 8, 1962, 
p. 547-554; L. Petculescu, E. Oberländer-Târnoveanu, D. Bondoc, în Cronica 2001, p. 104-105. 
12 Isac 2006-2007, p. 132-138. 
13 Benea 1996, p. 102-103. 
14 M. Blăjan, Aşezarea fortificată de la Târnăvioara (jud. Sibiu), EN, 4, 1994, p. 224-230. 
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descoperiri arheologice ne determină să răspundem afirmativ. Accesoriile 
vestimentare cu funcţie de prestigiu şi de exprimare a unui statut social, precum 
fibulele cu capete în formă de ceapă, paftalele pentru centuri sau inelele, sunt 
indicii materiale ale persistenţei unei asemenea elite, aflate în legături greu de 
definit cu imperiul15. În Transilvania s-au descoperit însemne militare romane 
databile după retragerea armatei, care pot atesta forme de organizare militară 
locale legate de armata romană. La Veţel, jud. Hunedoara, cunoscuta fibulă cu 
capete de ceapă, de argint, cu inscripţia QVARTINE VIVAS, era un atribut al 
uniformei ofiţerilor superiori din armata romană. Alte fibule cu capete de ceapă 
de argint s-au mai descoperit la Târnăvioara şi Turda. Ele se datează între 280 
sau 290 şi 330. Este de reţinut că asemenea fibule de argint au apărut în afara 
imperiului doar în Dacia. Tot din echipamentul militar ofiţeresc făceau parte şi 
piesele de centură descoperite la Alba Iulia (anterior se credea că s-a descoperit 
la Feisa, jud. Alba), Saschiz şi Veţel. Inelul de argint de la Bologa datat în 
ultima treime a secolului al III-lea era şi el un însemn de rang, posibil folosit ca 
sigiliu.16 Datarea fibulelor de argint şi a pieselor de centură exclude folosirea lor 
de către unii şefi goţi şi permite atribuirea lor unor reprezentanţi ai elitei daco-
romane, care se aflau în anumite raporturi cu imperiul. Asemenea indicii dispa-
rate referitoare la prezenţa unei elite daco-romane cu atribuţii militare permit 
formularea concluziei că au existat unele forme de apărare locală în Transilva-
nia după retragerea armatei romane, care au supravieţuit probabil până la 
extinderea dominaţiei hunilor. 

Doar menţinerea unor forme de organizare militară poate explica moşte-
nirea în limba română a unor cuvinte latine referitoare la arme şi război, între 
care: arc (arcus), luptă (luctor), oaste (hostis), pace (pax), paloş (palus), săgeată 
(sagitta), scut (scutum), spată (spatha). În cazul cuvântului cetate, schimbarea de 
sens a lat. civitas (de la “oraş“ la “fortificaţie”) nu era posibilă decât în condiţiile 
ruralizării totale care a urmat după secolul al IV-lea (vezi şi lat. pavimentum > 
rom. pământ). În celelalte limbi romanice, lat. civitas şi-a păstrat sensul de 
“aşezare urbană” (cité, città etc.), fiindcă oraşele nu au dispărut. Ruralizarea 
totală explică dispariţia termenilor latini pentru noţiunea de “oraş“, dar 
supravieţuirea cuvântului civitas nu ar fi fost posibilă dacă daco-romanii şi 
străromânii nu ar fi trăit în permanenţă în preajma ruinelor oraşelor şi 
fortificaţiilor romane. 

Cu toată această penurie a izvoarelor, elaborarea unei istorii militare a 
Daciei post-romane între anii 275 şi 614, cu o privire introductivă şi asupra 
chestiunii abandonării provinciei, este posibilă. Studiile autorilor români şi 
străini din ultimele decenii au reuşit formularea unor concluzii solide asupra 
unora dintre problemele care vor fi discutate în această carte, dar alte aspecte 
rămân controversate sau insuficient documentate. În această tentativă de 
reconstituire rămân multe pete albe.  

                                                 
15 Nemeti 2000, p. 22. 
16 Diaconescu, Opreanu 1988-1989, p. 581-582; Diaconescu 1999, p. 209-224. 


