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Rezumat: Burebista a fost un strălucit rege și strateg, un ilustru diplomat 

și conducător politic, care a reușit să pregătească una dintre cele mai puternice 

oști din antichitate și să contruiască un sistem eficace de cetăți. El și-a luat pe 

marele preot Deceneu ca sfetnic pentru puterile sale paranormale. În anii 60-59 

Î.Cr. a condus o campanie ofensivă spre vest împotriva triburilor gallilor care 

ocupaseră vechile teritorii geto-dacice. I-a atacat prin surprindere și i-a învins pe 

boiii și tauriscii alungându-i spre apus. Apoi a dus o a doua amplă campanie spre 

est și a cucerit toate cetățile-colonii grecești de pe litoralul vestic al Mării Negre. 

Ca urmare a acestor acțiuni îndrăznețe și laborioase, Dacia din acei ani 

luminoși se întindea spre vest pe Dunărea Mijlocie până la Morava, spre nord 

până la Carpații Păduroși și Nistru, spre răsărit până la Bug și Marea Neagră, iar 

spre sud era limitată de Munții Balcani (Haemus). La Balcic există un bloc de 

piatră cu o inscripție privitoare la marele rege geto-dac Burebista. 
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Abstract: Burebista was a brilliant king and strategist, an illustrious 

diplomat and political leader, who managed to prepare one of the most powerful 

armies of antiquity and build an effective system of strongholds. He took the high 

priest Deceneu as his advisor for his paranormal powers. In the years 60-59 BC he 

led an offensive campaign to the west against the gallic tribes that had occupied 

the old geto-dacian territories. He attacked them by surprise and defeated the 

oxens and taurists, driving them west. He then carried out a second large-scale 
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