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„Historia – magister vitae”
**

 

 

 
Rezumat: Omul trebuie să se cunoască pe sine însuși, dar și popoarele 

trebuie să-și cunoască eul lor. Noi, românii simțim nevoia să știm adevărul istoric 
despre strămoșii noștri. Înaintea epocii elenistice, în perioada secolelor XX-X Î.Hr, 

machedon-armânii și traco-pelasgii-geții au creat o cultură înfloritoare în sud-

estul Europei cu tehnici de viețuire dezvoltate, cu un mod de viață propriu, cu o 
limbă proprie și o scriere pelasgă și o credință specifică  traco-pelasgo-getică, 

toate popoarele din Peninsula Balcanică și vecinătatea acesteia fiind înrudite, 

peste care s-au adăugat și unele comunități comparabile venite din vecinătate. În 
acest articol analizăm începutul etnogenezei makedon-armânilor și traco-geto-

dacilor. Aceștia au creat împreună o civilizație, o spiritualitate europeană și o 

cultură în secolele XX-X Î.Hr. 

Cuvinte cheie: makedoni, armâni, pelasgi, traci, daci, geți, etnogeneză, 
adevăr istoric, civilizație, Peninsula Balcanică. 

 

Abstract: Man must know himself just as peoples of the world must also 
know their inner features. We, Romanians, feel the need to know the historical 

truth about our ancestors. Before the Hellenistic era, during the 20th-10th 

centuries BC, the Macedonians-Armenians and the Thracian-Pelasgians-Gets 

created a flourishing culture in South-Eastern Europe with developed living 
techniques, their own way of life, their own language, and a Pelasgian writing and 

a specific Thracian-Pelasgian-Getic faith. Thus, all the peoples of the Balkan 
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