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ABSTRACT: The editorial work of PhD. Valentin Marin is a landscape on 
the ancient history of the Carpathian‑Danubian space and the implica‑
tions of military, policies and strategies at the Lower Danube, in the 
centuries VI. B.C. – II A.D. The book brings a new perspective on the 
events leading to the area and remembering the sphere of influences 
and the powers of the antiquity: the Persian Empire, Macedonia and the 
Roman Empire. The paper published by the Publishing House, Mega, 
from Cluj‑Napoca is divided into four sections – Persian Strategy upon 
Lower Danube, expansion of Macedonia into Lower Danube, Lower 
Danube in the strategic concept of Burebista, Roman policy and strat‑
egy on Lower Danube, with a major critical apparatus, translation into 
English and a general and complex index. Elements of military history 
are complemented by political analysis and military strategy, using his‑
torical sources that provide concrete information on the period prior to 
the establishment of Dacian state, Burebista period and the one marked 
by Decebal.
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În peisajul editorial referitor la istoria antică a spaţiului carpato‑danu‑
biano‑pontic dar şi a implicaţiilor militare, lucrarea domnului dr. Valentin 
Marin, Politica şi strategie la Dunărea de Jos, în secolele VI a. cr – II p. cr, 
aduce o nouă perspectivă asupra evenimentelor care au dus la intrarea spa‑
ţiului amintit în sfera de influenţă a puterilor antichităţii, Imperiul Persan, 
Macedonia si Imperiul Roman. Lucrarea apărută la Editura Mega din Cluj‑
Napoca este structurată în patru capitole – Strategie persană la Dunărea 
de Jos, Expansiunea macedoneană la Dunărea de Jos, Dunărea de Jos în 
concepţia strategică a lui Burebista, Politică şi strategie romană la Dunărea 
de Jos, având un important aparat critic, traducere în limba engleză şi un 
complex index general. Elementele de istorie militară sunt completate 

1 Profesor de istorie la Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika”, Comănești, județul Bacău.
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de analiza politicii şi strategiei mili‑
tare, folosindu‑se izvoare istorice care 
aduc informaţii concrete referitoare la 
perioada anterioară constituirii statului 
geto‑dac, a perioadei lui Burebista, cât şi 
cea marcată de regele Decebal. 

În Cuvântul înainte semnat de prof. 
dr. Mihail Zahariade este subliniată 
importanţa acestei lucrări în peisajul edi‑
torial, fiind prezentate elemente despre 
politica şi strategia militară din perioada 
sec. VI î.Hr. si II d.Hr. Pe lângă informa‑
ţiile de ordin istoric, lucrarea cuprinde 
hărţi şi tabele rezumative bine întocmite 
care contribuie la mai buna înţelegere 
a subiectelor abordate. Este subliniată 
importanţa spaţiului carpato – danubi‑
ano – pontic pentru evoluţia relaţiilor 
internaţionale din antichitate în contex‑

tul expansiunii Imperiului Persan, a Macedoniei şi a Imperiului Roman, 
cele trei mari puteri ale lumii antice cu care geto‑dacii au interacţionat. 

În cadrul Introducerii, autorul precizează că lucrarea prezintă şi anali‑
zează fragmente importante din izvoarele antice care se referă la evoluţia 
politico‑militară în zona Dunării de Jos. Pentru mai buna înţelegere a 
evenimentelor din anticitate este realizată şi o descriere a aspectelor geo‑
grafice şi militare a Dunării de Jos, precum şi a unor consideraţii de ordin 
general privind arta militară.

În primul capitol este prezentată compania lui Darius împotriva sci‑
ţilor din anul 514 î.Hr., pornind de la analiza unor izvoare istorice, care 
oferă detalii privind tacticile folosite, numărul soldaţilor, implicaţiile 
pentru lumea geto‑dacilor şi importanţa acestui eveniment pentru istoria 
antică. Detaliile despre acest conflict sunt sintetizate în anexele întocmite 
de autor, ataşate fiecărui capitol în parte, în total existând 37 sub forma 
tabelelor şi a hărţilor.

Al doilea capitol cuprinde detalii despre expansiunea macedoneană la 
Dunărea de Jos, respectiv campaniile lui Filip al II‑lea, Alexandru cel Mare 
din anul 335, precum si evoluţia relaţiilor internaţionale în această zonă. 

Foto: Coperta cărţii: Valentin Marin 
– Politica şi strategie la Dunărea de 
Jos în secolele VI a.chr.- II a. Chr., 

Editura Mega, Cluj‑Napoca, 2015, 
345 pagini, ISBN 978‑606‑543‑687‑9
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Sunt integrate texte din operele lui Diodor din Sicilia, Arrianus, care pre‑
zintă detalii despre campanii, armele folosite, traseele folosite de armata 
macedoneană, atât terestru cât şi maritim.

În capitolul al III‑lea pe lângă prezentarea principalelor aspecte ale 
strategiei militare din timpul lui Burebista, este subliniat rolul important 
al acestuia în organizarea internă a statului geto‑dac, respectiv organiza‑
rea armatei, instruirea acesteia, sistemul de fortificaţii din Dacia antică. 
Sunt prezentate campaniile militare conduse de Burebista împotriva cel‑
ţilor, cucerirea cetăţilor de la Pontul Euxin, dar şi activitatea diplomatică, 
respectiv alianţa cu Pompeius, în contextul războiului civil din secolul I 
î.Hr. 

Capitolul al IV‑lea prezintă etapele expansiunii romane la Dunărea de 
Jos, războaiele daco‑romane, din perioada lui Domiţian si a lui Traian, dar 
şi urmările războaielor daco‑romane, făcându‑se apel la izvoare istorice 
din antichitate, respectiv fragmente semnate de Dio Cassius, Plutarh şi 
Ioannes Lydus. 

Aşa cum se subliniază în Scurtele concluzii, spaţiul georgrafic al Dunării 
de Jos a reprezentat o zonă de interes pentru marile puteri ale antichită‑
ţii, aflate în expansiune. Acest element a determinat apariţia unor scrieri 
despre locuitorii acestor meleaguri dar şi implicarea în relaţiile internaţio‑
nale. Implicarea geto‑dacilor în diferitele conflicte a dus treptat la creşterea 
gradului de organizare militară a acestora, care indică şi un grad înalt de 
dezvoltare a societăţi, cu nimic inferior celorlalte popoare din zonă.

Numărul impresionant de referinţe bibliografice, acurateţea informa‑
ţiilor istorice, complexitatea evenimentelor politice şi militare prezentate 
dau greutate acestei lucrări importante privind istoria politică şi militară 
de la Dunărea de Jos şi implicarea geto‑dacilor în conflictele din zonă. 

Cartea a apărut la Editura Mega din Cluj‑Napoca, într‑o prezentare 
grafică de excepție, cu majoritatea hărților și schemelor color (DTP și 
coperta – Francisc Baja), în ediție bilingvă româno‑engleză, traducerea, 
notele și glosarul în limba engleză fiind semnate de doamna conf. dr. 
Viorela‑Valentina Dima de la Academia de Studii Economice și membru al 
Diviziei de Istoria Științei a CRIFST al Academiei Române.


