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CUVÂNT ÎNAINTE

Î
ntre producțiile de istorie militară veche din ultimii 25 de ani, evoluția 
globală a politicii și a strategiei în largul și importantul areal de la 
Dunărea de Jos rămânea până la un moment dat un deziderat destul 

de îndepărtat. Este exact ceea ce Dr. Valentin Marin, istoric militar bine-cunos-
cut și de largă apreciere, a împlinit prin lucrarea intitulată Politică și strategie la 
Dunărea de Jos în secolele VI a. Chr. – II p. Chr.

Lucrarea reprezintă într-un anume sens o rara avis în peisajul lucrărilor de 
specialitate de istorie militară veche. De la început trebuie spus că, deși lucrarea 
se încadrează în categoria a ceea ce este cunoscut în istoriografie sub numele 
de „istorie militară”, autorul nu își concentrează demersul științific pe analiza și 
descrierea amănunțită a structurilor acestui domeniu (trupe, personal, arma-
ment), așa cum ne-am fi așteptat, ci navighează pe un teren al analizei politicii 
și strategiei militare în acțiune. Importanța subiectului devine deci și mai evi-
dentă dacă alăturăm cele două noțiuni: politică și strategie. Altfel spus, așa cum 
am învățat încă de la marii noștri dascăli din Antichitate, strategia militară este 
un derivat direct și ireductibil al unei politici de stat, un instrument prin care 
se puneau și se pun și azi în practică, în acțiune, cu mijloace de forță, doctrinele 
politico-ideologice și chiar economice ale unui stat. 

Metoda aplicată de autorul lucrării în a privi strategia, acea ars belli gerendi 
sau furia belli, cum plastic o numea un strălucit istoric al Antichității, ca expre-
sie ultimă a impunerii în exterior a politicii unui stat, reprezintă de la început 
o abordare corectă de răspuns. Este de menționat faptul că punctul de vedere 
din care este analizat subiectul, viziunea unui militar despre strategia militară 
– pentru că există mai multe categorii de strategii (economică, politică, ideo-
logică), toate existente și detectabile și în Antichitate – pune la punct o lungă 
și din păcate persistent deficientă viziune a unor istorici contemporani nouă 
despre acest domeniu în care se confundă, luat strictosensu, tactica cu strategia 
și invers. Asa cum reamintește autorul, strategia militară este o desfășurare 
și acțiune de forțe și mijloace a statului respectiv la scară cel puțin regională, 
dacă nu continentală, menită să creeze premizele unui control la nivel macro, 
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în timp ce nivelul tactic se reduce la acțiunea în plan local de apărare a unor 
puncte forte, contraatac, învăluiri, acțiuni de hărțuire, întârziere și chiar anga-
jarea directă a luptei. Este adevărat că un summum de acțiuni tactice, în mod 
obligatoriu reușite și susținute, poate pregăti terenul unei desfășurări la nivel 
strategic.

Societatea autohtonă de la Dunărea de Jos, cea creată de geți și de daci, acei 
asupra cărora din păcate în ultimii ani se lasă o umbră de îndoială de către unii 
specialiști în ce privește capacitatea de creatoare și nu numai de consumatoare 
de structuri politice semnificative, a avut o continuă contrapondere politico-
militară în marile imperii create în Europa și Asia. Așa cum arată autorul în 
abordarea sa, este vorba de cele trei mari centre de putere: Imperiul Persan, 
Macedonia lui Filip II și Alexandru, precum și cea elenistică a diadohului 
Lysimach și în fine Imperiul Roman. Când aceste state fie au dispărut ca jucă-
tori de pe scena sud-estului Europei, cum este Imperiul Persan, fie și-au dimi-
nuat considerabil și în cele din urmă epuizat forța de penetrație spre Dunărea 
de Jos, cum a fost statul macedonean, structura politică getă a avut capacitatea 
de a deveni ea însăși un important jucător în ecuația politică a zonei. 

Remarcabil în cadrul acestei vaste lucrări este că Dr. Valentin Marin 
contruiește în partea introductivă un tablou aproape complet al terenului în 
care s-au desfășurat acțiunile militare. Pe baza datelor istorice și a celor geogra-
fice antice și moderne despre relieful zonei, imuabil, cu unele mici modificări 
aproape insesizabile din Antichitate până în prezent, autorul descrie practic 
teatrele de luptă. Hărțile și tabelele rezumative din lucrare rămân de o valoare 
incontestabilă și introducerea lor în discuție este o contribuție originală adusă 
de autor la tipurile de prezentare de până în prezent. Considerăm binevenite 
precizările terminologice de artă militară, unele existente încă din Antichitate, 
de legi și principii cum ar fi ‘arta războiului’, legea concordanței dintre scop, 
forțe și mijloace, legea dependenței structurilor organizatorice, formelor și 
procedeelor acțiunilor militare de nivelul dezvoltării armamentului și tehnicii 
de luptă, legea raportului de forțe, principiul concentrării eforturilor pe direcții 
hotărâtoare, acțiunii și reacțiunii. 

Cititorul va parcurge în paginile lucrării, cu interes și cu un crescendo de 
atenție, evoluția politico-militară și strategică de la Dunărea de Jos de la pri-
mele sale manifestări notabile odată cu planurile lui Darius I și până la acțiunea 
militară larg desfășurată de Imperiul Roman la nord de Dunăre pentru anihi-
larea importantului centru de putere care a fost statul dac condus de regele 
Decebal.

Lucrarea Dr. Valentin Marin marchează o contribuție notabilă la cunoașterea 
politicilor strategice ale formațiunilor statale geto-dace și în ultima instanță a 
statului geto-dac sub conducerea lui Burebista și apoi Decebal în raport cu poli-
tica imperiilor emergente: persan, macedonean și roman. De aceea, lucrarea 
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reușeste să aducă contribuții semnificative la unele teme mult dezbătute în 
istoriografia românească: trasee ale armatelor în marș, locuri de bătălii, calcu-
lul forțelor și mijloacelor angajate reprezintă un aport însemnat la istoriografia 
militară și în general la istoriografia românească.

25 octombrie 2015  Mihail Zahariade




