
                        GEŢII, LA ISTORIOGRAFII ANTICI, S-AU  MAI  NUMIT:  
                           GOTHI, GOTHINI, GOTHONES, TEUTONES, GETTAR,  
                                           GOTTAR, JOTTAR, GAUTAR, GELU ...  

 
 
Felicit conducerea revistei Dacia Magazin (ian. 2008) pentru interesantele 

articole privind istoria civilizaţiei şi culturii strămoşilor noştri, i.a., Dunărea – apa 
dacilor de dr. Mihai Bocioacă, Tradiţii şi simboluri de Mioara Căluşiţă-Alecu ... 

Ca una care m-am ocupat intens de etnia getă / gotă de vreo două decenii, 
de Ulfila, inclusiv de Codex Argenteus Upsaliensis (v. aceste microstudii deja 
publicate), era firesc să mă atragă articolul iscălit de dl. prof. dr. Timotei Ursu 
Wulfila şi limba gotă; din acesta am reţinut, pe lângă informaţii utile, 
interesante, altele, incomplete, ca de pildă: 1) asupra conţinutului cărţilor; 2) a 
titlurilor, 3) a fost eludată cea mai importantă şi cea mai timpurie sursă, în 
materie de geţi: Dio Chrysotomus (50 - 106 A.D.), deci sec. I d. C., din care s-a 
inspirat esenţial Jordanes, lucru foarte clar, pentru orice om de bună credinţă, 
istoric sau nu. Aşadar, Jordanes (sec. VI d. C.) şi-a intitulat istoria sa, rezumând 
tratatul lui Cassiodor (468 – 562), De origine actibusque Getarum (Despre 
originea şi faptele Geţilor), intitulat identic cu sursa principală (după cum spun 
unii, deşi Jordanes nu-l pomeneşte deloc pe Cassiodor, în vreme ce pe Dio 
Chrysostomus îl menţionează de cel puţin cinci ori); Dio i-a premers cu ~ cinci 
secole şi şi-a intitulat tratatul aproape la fel, De Getarum origine et rebus gestis, 
pe scurt Getica. Dio, ca şi Ovidiu, i-a cunoscut pe geţi la ei acasă, căci exilat sub 
crudul împărat Domiţian, între 84 – 96, a sosit la Bosforul Cimmerian (din cauza 
climei foarte aspre era gândit ca loc de exil pentru cei deveniţi indezirabili la 
Roma), la 65 de ani după moartea Sulmonezului. În afară de acest tratat care 
trece drept pierdut (dar din care autorii ce i-au urmat, începând cu Dexippus, 
Ablavius şi cel puţin până la Jordanes citează fragmente întregi, deci nu avem 
dreptul să-l trecem cu vederea), Dio, i.a., a mai scris şi 80 de discursuri unele 
rostite, dar toate păstrate, iar în cel închinat Boristeniţilor (care poate fi 
considerat un rezumat al tratatului “pierdut”) – nr. 36 –, în §17, îl portretizează 
fizic şi moral pe Ovidiu. 

Atât Dio Chrysostomus – sursa cea mai demnă de crezare –, cât şi 
Jordanes, în tratatele lor, intitulate identic Despre originea şi faptele geţilor  
(Getica), îi numeşte când geţi, când goţi, reieşind limpede că este vorba de una 
şi aceeaşi etnie. Şi aşa cum putem bine vedea, chiar şi fără a fi cunoscut opiniile 
cărturarilor nordici din Evul Mediu, după secolul IV, geţilor li s-a spus 
preponderent goţi; goţii nu sunt alt neam, ei se trag direct din geţi (fiind vorba şi 
de alternanţa vocalică e / o, frecventă în latină). În plus există documente de 
arhivă dovedind că în ţările scandinave li s-a spus, şi după sec. IV, 
preponderent, geţi şi nu goţi, iar limba este primul şi cel mai important martor, 
aşa cum am arătat-o eu în microstudiul Codex Argenteus al lui Ulfila, scris 
preponderent în getă (microstudiul a fost prezentat şi la al 8-lea Congres 
Internaţional de Dacologie şi publicat). 



Citez câteva fragmente din Jordanes, în care istoricul trimite direct la Dio 
Chrysostomus: “Dio storicus et antiquitatum dilligentissimus inquisitor, qui 
operi suo Getica titulum dedit (quos Getas iam superiori loco Gothos esse 
probavimus)” [§ 58 – Dio, cel mai harnic cercetător de antichităţi, care a dat 
operei sale titlul de Getica (şi despre geţi am dovedit mai înainte că au fost 
totuna cu goţii)]. 

În § 40 îi numeşte şi goţi şi geţi, dar contextul (este vorba de tarabostes şi 
pileati, categorii sociale specifice societăţii gete) sprijină etnonimul get: “Unde 
et pene omnibus barbaris Gothi sapientiores semper existerunt Graecisque pene 
consimilis, ut refert Dio, qui historias eorum annalesque Graeco stilo composuit. 
Qui dicit primum Tarabosteseos, deinde vocatos Pilleatos hos qui inter eos 
generosi extabant, ex quibus eis et reges et sacerdotes ordinabantur. Adeo ergo 
fuere laudati Gaetae, ut dudum Martem … apud eos fuisse dicant exortum.” (= 
De aceea dintre toţi barbarii, goţii au fost cei mai înţelepţi şi aproape la fel cu 
grecii, precum ne asigură Dio care a scris în greceşte istoria şi analele acestora. 
El spune că ei au fost numiţi mai întâi tarabostes, iar apoi pileaţi, aceştia fiind 
cei mai de neam dintre ei, din care îşi alegeau regii şi preoţii. Până într-atât au 
fost lăudaţi Geţii, încât s-a spus că la ei s-a născut zeul Marte …), de aceea 
Ovidiu îl numeşte pe get marticolamque Geten (Tr. V, 3, 22).  

Ştim şi de la Tacitus, Germania, Annales, că geţii s-au mai numit Gothi, 
Gothini, Gothones, Teutones, Gettar, Gottar, Jottar, Gautar, Gelu ... 

Trecerea peste titlul original al unei opere -  De origine actibusque 
Getarum (Jordanes), De Getarum origine et rebus gestis (Dio Chrysostomus), 
modificarea unui citat, în dauna originalului, egalează traducerea efectuată de T. 
Naum elegiilor scrise în exil de către Publius Ovidius Naso, falsificând 
originalul, aducând mari neajunsuri cercetătorilor care s-au orientat doar după 
ea.  

Iată două exemple:  
“Haec mihi Cimmerio bis tertia ducitur aestas  
  Littore pellitos inter agenda Getas” (P. IV, 10, 1-2)   
            A şasea vară-i asta de când mă aflu aici, pe ţărm cimerian  
            Printre războinici geţi înveşmântaţi în piei. 
 
“Frigora iam Zephyri minuunt annoque peracto 
Longior antiquis visa Maeotis hiems” (Tr. III, 12, 1-2) 
      Zefirii moaie frigul, venită-i primăvara 
      Dar mie iarna asta din Marea de Azov mi s-a părut mai lungă ca-n 

ceilalţi ani. 
Şi iată cum a tradus Teodor Naum: 
A şasea vară-i asta de când petrec pe ţărmul 
Cel pontic printre geţii înveşmântaţi în piei. (P. IV, 10, 1-2) 
 
Zefirii moaie frigul, dar mie iarna asta 
Din Sciţia mai lungă mi s-a părut a fi. (Tr. III, 12, 1-2) 



Deci traducătorul a înlocuit Bosforul Cimerian cu ţărmul pontic şi Marea 
de Azov cu Sciţia, iar primul exeget, profesorul dr. Ovidiu Eugen Drâmba, 
ilustru autor de Istorii ale civilizaţiilor lumii, a dus mai departe aceste 
inexactităţi, perpetuând mai ales aceste erori de toponimie extreme de grave; 
apoi s-a mers din eroare în eroare: Taurida localizată lângă Constanţa etc. 

 
Note 
Ulfila (acesta este numele lui corect, lămurit cu 4 ani în urmă de către dl. 

dr. Iosif Niculescu) nu a creat nici un alfabet, ci s-a slujit de cel getic care era de 
mult creat, cf. Cato Major, Origines: “Getae etiam ante Romam conditam 
heroum suorum res praeclare gestas carmine conscriptas ad tibiam cecinerint, 
quod multo post tempore a Romanis factitatum” = Geţii cu multă vreme înainte 
de întemeierea Romei aveau o scriere, căci ei cântau faptele de vitejie ale eroilor 
lor, în ode scrise şi acompaniaţi la fluier; aşa ceva s-a înfăptuit la romani mult 
mai târziu. 

Rugăciunii Tatăl nostru, reproduse din Codex Argenteus, îi lipsesc 
primele cinci cuvinte: “Atta unsar thu in himinai” = Tatăl nostru carele eşti în 
ceruri. 

Vă rog frumos vedeţi / revedeţi cu tragere de inimă Codex Argenteus, cel 
mai vechi document scris preponderent în getă, despre care am prezentat un 
microstudiu foarte bine documentat şi argumentat pe bază de lexeme, la a 8-a 
ediţie a Congresului de Dacologie. 

Cf. J. Magnus Gothus (Historia de omnibus Gothorum …, C. III, cap. 5), 
măreţul oraş ridicat de regina Thamyris, aproape de ţărmul moesian, numit 
Thamyria, după numele ei (“prope pontem Moesiaci littoris magnificam urbem 
Thamyriam ex suo nomine aedificavit”) s-ar putea să fie acelaşi cu cetatea 
Tamyrace din ţinutul Tauro-Scythae, indicată pe harta lui Ptolemeu între gurile 
fluviilor Carcinites şi Borysthene (v. şi Pliniu IV, 84). 

 
                                     Cu stima cuvenită adevărului ştiinţific, 
                                                     A Dv. Maria Crişan 
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