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STRUCTURA SOCIETAŢII GETO-DACIOE

Andrei Bodor
Cu pri.v1Te la sltl'UlCtura societăJţii geto-dadce există diferite conîn cadrUlI istoriograf1iei româneşti~ trei fiind \PI'ÎlI1dpalele direcţii: cea , ,,traJd,i ,ţioTllal'ă", demoltată mai îrutîi de V. Pâil'~an şi cornple.taJtă de C. şi H. Dai.JCoviciu; ipoteza formulată de M. Macrea,
după care socIetatea geto~daICiIOă. în seCIQlIU1 1 Le.n., n-a ieşit încă din
fazaoomunei IPrimitilv e, din stladiu:l democraţiei mmtare, şi, în sfirşilt" cea a lui 1. H. Crişan, baza,tă pe o oomparaţie făcwtă între ace'astă
societate .şi cea. a ceiJJţilloT, înfăţişată de Oaesar în Comentariile sale.
V. Pârvan, ÎIn GeUca, este de .păre,re că geto-dacii n-au depăşit
faza "cu1turii de lemn"1; cu toate acestea, eil recunoa.şte împărţirea
societăţii ge1Jo-docioe în nobiii şi oametrui de rind. pileaţi şi comaW,
dar nu se ocupă în mod deosebit de înţelesu:l mai profund al acestor
categorii sociale.
C. Daicoviciu, in ~ucra'l'ea La Transylvanie dans l'antriquite, constată doar că ",e i adică d!aci:L eq'Iau împărţiţi în două ma:ri clase
socia,1e: "4pHeati» şi .~capil!larti». Via,ţ.a omului de .rind ere, fără îndloia~ă, ou totul diferită de .cea a IIlJObHului, dar UlIlL1JaItea era oonsrti,wită
prin limba comună şi religia superioară pe oare o cultiva:u"3. In alte
lucrări însă, da'l' mai ales în Istoria României, pe baza iz'VIOOrelor
scrise şi arheologice, C. DailOO'Vidu analizează în mod amănunţit
structura socială a geto-dacHor. El tC'onstaltă existenţa diviziunii societăţii în nobili (tarabostes, pileati) şi o'a meru de rînd (comati, capilZati). Prin comaţi înţelegea nu ţă:ronii "rtotaJ. liheri şi ÎII1StăJIiţi" (c:are
- d1U!pă opinia sta - if'a c mai curînd parte din categoria piJ.eaţilor),
ci acea numewasă "clasă de ţăl'1aIli lipsiţi de pămînt, lJucrători agriooli şi în m ine, păstorL, meşteşugari, ce se aflau într-<> situaţie dependentă, muncind alături de sclavi pe pămînturile şi la curţile
fruntaşil~r". Ei au OOirlStituit aceeaşi clasă la dad, pe care au furmat-<>, în cele mai vechi timpuri, plebeii la Roma. In sfi'l'Şit, C.
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Daioovidu a.ccentuează pl'e:oonţa, in cadrrul. "pletoşilor", 'a meşteşu
gariJor .şi negusrt:oril~)r, deci existen1}a celor trei diviziuni sociale ale
muncii 4 •
H. Daicovireiu SlUSţine aceleaşi idei. despre s.tructur,a societăţii
geto-dacice. deci împărţirea ei în nobili şi oameni de rînd, inoluzîndu-i în rîndul 'aces1lora din urmă atît pe ţărani, cit şi :pe meş.t~ugaTi
şi n egust'oci5 .
Această OOJlKlepţie a devenit oarecum tmdiţiOtTlală, fiind aCC€\p!tart:ă
de aproape intreaga istoriografie român.ească.
M. Macrea, ocupmdu-se de procesul separării oraşului de salt 6 ,
ajlllnge 1:a concluzia. că geto-dtacii, în timpul lui Burebista, se aflau
în faza democraţiei militare, cînd diferenţie~ea de clasă încă nu se
crl·stalizase·, ea " a devenit mai evidentă abia în epoca lu'i Decebal"7; prin urmare, "dadi, pîInă la sfîrşirtul existenţei lor independerute, nu au atins stadiul orindui-rii salavagis te şi al statului sclavagist"8.
AJplidnd o m~todă mai nouă în cadru~ istoriografiei noastre, cea
oomparatistă, 1. H. CrilŞan vede o asemănare între soCÎ'etarte'a dacică
din timpul i1ui Burebista şi aceea ,a ce1rţillior, descrisă de Oaesar, şi-i
i,denrt;ifică astfcl pe piJeaţi 'c u "marea nobilime", ia.r pe comaţi cu
cavalerii, equites, din societatea celtică. Din rîndul pileaţi10r se
alegeau ,regeLe .şi preoţii. 1. H. Crişan compară apoi funcţiJa preoţilor
daci cu a.ceea a druizilor 9• Prin urmare, după părerea sa, .clas'a dominantă a geto-dadlor, în epoca liUi Burebista, se compunea din tr~i
gil'lupuri sodale mari: mar,e a nl()bilime (tarabostes), cavaleri (cornat.,,),
preoţi re orutaţi din cadrul ceror două straturi sociale. In ceea ce
priveşte masa producătorilor de bunuri materiale (agr1cultod, meş
teşugari, negusrt:ori ori mineri), "iwoare1e literare nu ne spun nimi~"~
constată 1. H. Crişan, dar consideră că ei "sînt liberi, ,cru'a r aservlţl
fiind nobilimii". Nici existenţa sdavitlor nu poate fi exclusă, dar
"sclavul avea o pondere puţin semnificativă"lO.
Deci, afa,ră de M. Macrea, .t'Oţi cercetătorii reCI\.l:rlQSC faptul că
societatea geto-dadcă a fost îm\PărţitUl în clase s'O ci ale ,a ntagoniste,
Istoria României, I , Buoureşti, 1960, p. 280-285.
•
.
Dacia de La Burebista La cucerirea romana, OluJ, W72, p . 18.
S M . Macrea, Procesul separării oraşultui de sat la cLaci, tn Studii şi referate privind istoria României, partea tI, BuC'W'eşti., 1954, p . 119-146.
1 Ldem, op. cit., p. 140.
8 Idem, op. cit., p. 143.
9 1. H. Crişan, Burebista şi epoca sa, ed. 'a II-a, Bucureşti, 1977, p. 1954
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astfecl ca, m secolul I Le.n., această societate a depăşit faza ultimă
de dezvO'ltare a oomunei ~imiltive.
In ce ne priveş.te, pentru analiza. s,t ructurii sociteăţii dam -geti1oe
ne vom baza lPe izvQareJ,e scrise, pe cecle a'rhecologke şi numism atice,
străduindu-ne ca în final să schirţăm o imagine cit mai veridică posibil a acestei:a pentru sooolui ILem.
Nu este necesar să IDşirăm acum ItQate iZVloa'l'el>e scrise, lCare sînt
bine cunoscute; VQm ,c onstata însă de la bun început că maj.oritatea
absolută a i~oar€lor .literare, chiar dacă provin dintr-<> ,perioadă
tîrzie, :au o sursă comună, şi anume acele lucrări oare între timp
s-au pierdut, cum au fost opecra lui Criton, medic al împăratului
Traian, Comentariile lui Traian despre războiul dacic, Getica
filosofulu1 Dion Chrysostomos, opera lui Appianus despre Dacia
<,t'~t; aoexbc'1Jc;) şi a lui Dio Cassius, purtînd titlul Getica. Majoritatea
acestor opere au fQst scrise la sfir.şi.rt:ul seaolll.lllui I şi în cursul secolului al II-lea e.n., atunci, cînd în lumea romană interesul faţă de
geto-daci a sporLt în mod considerabil. Reliată'l'i1eautori~or tkzii
sînt ,p reluate din aceste opere, atunci încă existente, şi sînt demne
d>e crezare; ne gîilldim li8. Getica 1ui Iordanes, la unele consemnări
din lexilc onul lui Suidas şi la a1ţi autori.
IZ'V'Oare~e arheolQgic>e şi numismatice nu ne furnizează date conor>ete despre s.tructur.a e:lGa,dtă a societăţii, d~ ele pot confirma si8.IU
infirma unele concluzii decg:ajate din an'a liza izvoarelor scrise.
Sub raport sociJal, primul au.tor dare vorbeşte, deşi nu în mod
dkect, dJespre societalteca getică a rost HerodlOt. Relatînd tradiţia despre origine,a zeului Zalmoxis, Herodot îi amiilllteşte "pe fruntaşii
ţă<rii", ohtp&'t'OL't'&v &cr't'&v,pentru oare Zalmoxis a ,c onstruit o oasă.ll
Aceşti "fruntaşi" proveneau din rîndurile conducătorilor de ginţi
şi de triburi, şi e'i, încă în acea vreme, jucau un rol însemnat în
vila.,ţa comunirtă ţii. Importanţa lor se r' efle.ctă şi în alte izvoare. Aşa,
de p1~dă, Sorocle, oontemlPOmn cu Herodort, aminteşte, într-un fN.gment, de un oarecare Charnabon, oare .în timpurile acelea domnea
peste geţil2, adică o căpetenie de trib, probabil din sudul Dunării.
Aceste date, după părerea nQastră, i8.U semnitficaţia. 1.Qr: la geţi, .îIllcă
în cursul secolului al V-lea î.e.n., exista o aristocraţie tribală, ceea
ce indică începutul ,prQcesului de formare a clasellOr socii8.le. Ridicarea şi influenţa acestei aristocraţi'i se reflectă şi în lumea din suduJ. Peninsulei Balcanice. Ni s-au păstrat relatarea lui Athenaios şi
cea ,a lui IlOrdanes despre căsăt'O,:i:a lui Filip aL II-lea, rege al Mace-

Idem, op. cit., p. 199-200.
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Herodot, IV, 95.
Sofoole, TriptoZem, m-agment 547.
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doniei, cu fika unui rege ,g et 13. 1m. lacest sens ,~ui~ să .ai?recie~
şi frecventa prezenţă a sclavilor de origine getIca. ŞI. dacICa, a IUl
Geta şi Daos, în operele lui Menandru, ca:-e scn~
~e~olu~ ~l
IV-Jea î.e.n.1 4 Remarcăm 18irci doa.r ,că aceşti Sd!aVl, ,fara ilndOlaJ.a,
eoou de ori,g ine get1că şi dacică15. Prezenţa lor în GreIC.~ :st~ o ~to 
vadă că grecii, in l8Jceastă !perioadă" îşi pro~u scJa~ll. ŞI .din. rIndurile popula1iei geto-dadce, cee1a
.nu Ins.emneaz~. IDsa ca am
putea vorbi despre sclavaj la aceasta popu~aţle: Studllnd. st~,!ctur~
societăţilor arhaice şi "fenomenul sclavaJuIUl",. cercetatoru. ~~~
recenţi arată că în societăţi'le primitive, şe,fi~. d~ tnb ~~au de gmţl l~
transformJau pe prizonierii de ră21boi im. sclavn capetent~lor, care apoI
îi vindeau negustorilor de sdavi, în ,c azul nJQstl'U grecl'lor, d'e'Oa.re~e
eoonomi.a loaală nu permitea ÎIrlJcă uthliZlareta liO'r im. mod renJta~:)ll.
Este des citat eXemjplU!l. suebiJor, ca.re în timpul 1l\.1i Caesar le..Jau
permis comerdalIlţi!Jor !'I0I?ani să i?-tbre. ,~e tffi'itor'i~le '~~% pentrl~
cumpărMea, în pTImUil nnd, ,a pnromen10r de ra0bOl .. C~~un
similare sînt CUllos'C'U1te de etnografi la aşa-zisele popoare pnffiltlve,
care nu-şi păstr:au sdavii penitr'u ele. însele, ci î~ vintd~au. ve.cinil?~
mai evoluaţi din punct de vedere socmP7. Aceaslt.a forma "l!:K:hr~a
a sdav,a jului este o dovadă sigură a inceputulUl procesulUi de lmpărţire în ollClSe sociale a societălţii. lTeSIPecUv~.
.
Cu privire la adlîndrea treptalta a acestu: proces. ~ut~m lC~nchll?e,
următoarele - ,pe temeil\.1ll relatărilor mlitloTll~or. 'antICI ŞI ~ale ITISCr~iP
ţiilor greceşti referitoare lia f'a ptele unorr regi gelto..Jda'el, cu:m Sl?t
Dromichaites la s:D1rtŞitul soooll\.l'1ui ,a l IV..,lea Le.m.." Zailmodeglkos
seoolJUl.a1 III-Ilea Le.n., Rhemaxos ÎIIl socOilul a~ II-lea Le.n., ,ca~e stateau în fruntea unor uniuni de triburi: acest pTO'ces, la începU!tul
secolului 1 î.e.n., a dus l'a 'Oris,tailizareta ,clIaseilorr socia,le, [a forma:
r,e a ull1JOr păituri sQ;cirue dJominl8nte şi 'a d1asei p~ducă,toar: de b:m:U':l
rnJaterii8.le, în cadrr'lul căreia a apălfut 1() diferenţIere bazata pe diJVIZl-

lr:
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13 AthenJaios, BarT1Jchetul înpeLetptiloT, XillI. ;;571
b şi Iondanes, Getica, 65 .
Este VlOI'100 de MooOlP'a sau Meda, fiiloa regeliU:i Kothelos; ef. George ~wkw~,
PhiMp of MD;cedon, LonJdon, 1978, ,p . .1116-117. Şi acest !rege d()lIThnea m reglunNe din sudul Dunării.
14 In ,piesa GeOTgQS, iflr. 31, apoi [ntr-o piesă nesigUlră, fir. 794-79~. In
opera hri MenatnJdru desoolP8riltă .in anUil J957: avînd titlrutl. de Dyskolos '(Mlzan1lrqpul) , 1Uillrutl. mntre sclia.vi se numeşte Geta, 1& ailtUil. Daos.
.
15 stmalb on, ViII, 3, 12; V. tPâr;vIaJn, op. dt., IP. 43, Q~, 243,~, 2~6;.C. DaitC?vkiu, Istaria României, I, p . 2158; D. Tudor, Istarw, s~la~1U~' l.n D!lCw,
ramo/lUi, Bucuqooeşti, ,195{i, p. 214, dar şi N . La&ou, Sur la stgmftcatwn ethntque
de Dam, m Anticnoe obşcestvo, Mosmva. 1967, ,p. 2Ml~~'53.
.
.
16 E. A. Thorn,psotn, Slavery in EaTly Gerrmany, in Slavery tn ClaS!~cal
Antiquity, editat de iM. FitnJ.ey, OamibriKige, 1960, p. 190-203.
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Origin of the Inequality of the

Social CIMses,

unea sodală a mlllJnrciL :R.ezutlJtiatu1 prooesulJud, este reflectat in scneri'l e lui Strabon, cînd acesta vonbeşte despre existenţa 118 geto-dad
a COIIlIdlUcătoridor !?ia 'PIO\P<>ru,l ui: ~YE(J.6vEC; XlX.l. ~&VOC;18.
Termeruul 6 ~YE(J.(;)V, - ovoc; are mai muilte .im.ţe'liesuri, şi anume
de ..'c el 'ea.re melI1ge ~n'ailIlte" sau "este lÎIrl fl!'lUI1lte" (dux), conducător,
ghid; de ,,cel care 'arată drumul", comandant, şef, dar ex;primă şi
ideea de opoziţie faţă de popor (AIX.6c;), mulţime
(7tAl)&UC;) şi
în acest sens corespunde cuvîntului l'a tin principes, adică "cei mai
buni", "cei dintîi", oameni de seamă, aristocraţi, nobili. Că StraboTI
foloseşte termenull. [n aJOest sens r:eiese din cuvîntul următor diiil
texiul său: ~&Voc; insemnînd, printre altele, poJPOr,popor de rînd.
S-ar putea S[pune Ică Strabon ;foloseşte aceste cuvinte dn sens general adkă conducătQri şi !popor; totuşi, din re'l atarea lrui, despre fuptele
lui' Zalmoxis şi ale lui Deceneu se ev1denţitază existenţJa un.e i societăţi divioote i'n l dOlIlJducători şi oond~i, adică" pe de o parte., reg,etle
şi slujitorii J1ui, iar !pe de all1Ja, SU\Pllşii 19 . Tot de ilJa el atfllăm existenţa
la geto ..daJCi ,a uneit tagme !preoţeşti Il1l\.1mltă "theoseibei" şi "tC'apnoooţi"20. Hel'atări~e Slawe au o dlOOsebită importanţă, deoarece ma;re1e
googr'laf, oontemporan au !l3ureibista, a fost şi istork; continuînd opera
lJui. Polibiu, el ,a s,crris, in 43 de lCă:rtţi ~din păcate !pierdute), istoria
univers'ală a secoletlor LI~I Le.n.; prin urmare, lCI\.lIIloştea sufiJCient de
bine trecutul geto-dacilor, instituţiile şi obiceiurile lor.
Tabloul societăţii geto-dacice schiţat de către Strabon a fost apo'i
mai bine conturat de Dion Chrysostomos, Criton, Traian, Dio Cassius,
iar pe baea scrieriilJor .acestora, de către autorii de mai tirziu, car:
S-'aIU inspkat di.n operele il or. Sub aJcest ,a spect, re1aJta'r ea rea mal
amp1ă despre societatea geto-dadcă o găsim în Getioa ~:ui Iordanes.
[{nainte de a ne ocupa de informaţiile furnizate de Iordanes, socotim lIleteeSar să daJri!ficăm lU1l arnăinl\.1nt privito,r iLa pr'iJnJcipalle'le
izvoare pe oare le-a ,folosi:t pentru istorii8. getQ..,d,a ciilor.Ln istorio~a.fia de Sipeei'aHtate s-a ,înrădăcinat 'concepţia că Il()rdianes s-a
inspirat înainte de toate din opera pierdută a .Lui Dion Chrysostomos, Getica saru Istoria geţilor. Nu ·e ste excJJu.s că e[ a fuIlosit şi
această QPeră, dar iZV10ruIl iliui de bază JPaTe să !fi fost nu opera [ui
Dion Chrysostomos, ci a nepotulu'i acestuia, Dio Cassius, autorul
Istoriei romane in '80 de iC'ă~ţi. Acesta dinmmă, după cum se afirmă
în 'lexilOOnul lui Sl\.1itdas din a doua jumă~ate a seoolJulJUd, ail X-lea
e.n., in a;fia\ră de IstO'T'ia romană a scris şi alite Jucrăr'i, printre c·a re 'O
Strabon, WJ, 3, 5.
Mem, ;ViliI , 3, 5 şi 3, 14. No1;iuniJle fol®te de Strabon SÎlnt UtI'IIlă<boa
rele: -IjYCI'6VE~
condutcători, l~vot;
JP(lIlOr, I3cxalAc6t; = rege, ~Epcx7t6v"Et; =
slujitori.
20 Ldem,
VI,I , 3, 3.
18
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Getică21. Că această

rucrare ·a !lui Dio Cassius era i.zvIOrul principal
folosit de Iordlanes reiese, pe de o parte, din faptUJl că, referindu-se
~a autorul dtat, el scrie Dia şi nJU Dion, cum de obicei este citat
acest 'a utor22 , iar pe de altă parte, .c hiar din afirmaţia lui Iordanes,
potrivit ,căreia "goţii (= ge'ţii) Ia u fost 'totdeauna s.uperiori 'Cllproape
tuturor barbari~or lŞi ~proape egali cu grecii, după cum relatează
Dio, oare ,a compus istoria .şi analele lor ÎU1. Hmba greacă". intr-un
alt loc, Iordanes îil numeşte pe Dio ietoric şi un diLigent ,ceI'lcel!;-ăior
al trecu1JuJui23 , ceea ,ce nu se poate afi.rma despre filosofUJl Dion
Chrysostomos. il11 schimb, Dio Cassilu s putea să folosească opera
bunicului sătu, care - dtupă cum ne arată Filostrat - a fost atît
de pregătit ~rucit a scris o istorie desp~e geţi, Getica, şi a ajuns l'a
geţi în călătoriile sale 24 •
Vorbil11d despre 'aristoc,r,aţia geto-dacică, Iordooes î:l citează pe
Dio 25 : "El spiUne că acei dintre ei oare erau de 111~ s-au numit la
iIIlceput tarabostes, i'a r apoi pilleati; dintre ei se aleg·au regii şi preoţii (ex quibus eis et reges et sacerdotes ordinabantur )26". Mai tîrziu, scriind despre cunoştinţele ştiinţifi.ce ale geto-dacilor şi despre
faptele rui Deooneu, IOI'ldtanes constată că "atul11ci a wes dintre ei pe
bărbaţii cei mai de seamă şi mai inţellepţi (nobiZissimos prudentioresque viros)... fălcin:dIU-i preoţi, şi ~e-'a dat ruumele de piIeaţi
(nomen iZZis pilleatorum contradens); ... ei făceau sa.crifidi; restul
poporului a dat oOOiJn să se n'llme,ască capillati", un nlUm.e mult respectat27•
Pe bam ill1!for:maţihlor lui Iordanes, în societatea geto-d:ackă s-au
format trei grupuri sociale deosebite: "cei care erau de neam (qui
inter eos generosi extabant), l11'llmiţi tarabostes sau piZZeati, preoţii
recrutaţi din rll11,dlUrill e acestora, şi restul popoI'\UWui (reZiquam vero
gentem), adică capiZlati. Cu alte. cuvinte, exislba 00 aristocraţie l:aică,
una religioasă şi poporul de rînd.
Această .dife.renţiere
găsim :la mai multe popoare indoooropene, ca de pildă la la rienii di!l1 India 28 , la iranieni 29 , !şi desigur, l'a
celţi.
.
Arisrtocraţia laică a geto-dadlor, adică cei ,c are erau de l11eam,
era formată, ca şi [a a ,Lte popoare, din .şefii de ginţi, de trib şi din

°

21
22
23
24
25
26

27
28
2n
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Sui>das, LI, 11 b.
IQroanes, Ge"tica, 29, 40, 47, 50.
Ldem, op. cit., 58.
Filostrat, VieţiLe sofişHlor, 1, 7, 1.
Iordallles, OIP. cit., 68
Idem, OIP. cit., 39.
Idem, OIP. cit., 71.
Cf. Romhla 'Dhapar, A History of India, London, 1977, p. 18-49.
Cf. R. Ghia"shman, Iran, LondQn, 1978, p. 85.

conducăltorii unor tf.amilii marÎ'. Ei sînt identici cu acei -ijye:(.L6ve:~
amintiţi de Strabon30 • Iniţial doar aceştia erau numiţi tarabostes 31 ,
adică piZZeati. Ei au fost purtătorii tradi,ţiei şi apărătorii cadrelor tri-

bale, pe care se baza. :p uterea lor politică şi economică. Persistenţa
cadrelor tribale l:a geto-daci se og1indeşte şi în numele celor 15 triburi, înşirate de Ptx>lemeu32, dintre care !Cel puţin 12 sînt de origil11e geto~dacieă. Este însă foarte verosimil că nu fiecare denumire
de ~&u'Y), gentes, cum n,umeşte Ptolomeu aceste neamuri, oupril11de
doar o singură uniJtate, un singur trib. Ele puteau fi confeder.aţii
de triburi, ea de piJlJdă costobocii, sub conducerea unei singure .căpe
tenii, o raffilUră deosebită a aceluiaşi !J)Opor. Despre funcţiile sodale
ale aristocraţiei laice, .într-o oarecare măslUră l11e lămuresc izvoarele
antice. Membrii acesteia formau anwrejul regelui, erau acei o( &e:p(X7t6't'€~, slujitori ai regelui, cum spune Strabon33 , care, impreUi11ă
cu regele, aveau liber acces la marele preot. Criton afirmă că unii
dintre "cei, din jurul regelui" - ot 7te:pt ~(X(nM(X erau "puşi la pă
mînturi" - ~OW"d(xL~ - , alţii erau rînduiţi (să se îngrijească) de
fortificaţii 34 • Este u~r de imaginati; ce funcţie arveau cei dintîi: înainte de toate perceperea dărhlor, mobilizarea ţă·ranHor la m'llil1lCi
"rega1e", la construcţii şi, în caz de ră2Jboi, recrutarea armatei.
In legătură ou acest pasaj din opera lui Critoo., remarcăm că
traducerea obişnuiJtă ni se ,p are puţin exactă. CuVÎntul ~ow,,(x~~
se află ~a doo,v plural şi este ,t radus: ,,cei care muncesc pămîntul
ou boii", adică ee pr€SlUPune că el derivă din cuVÎntul {3ow.. ~~,
Insemnind .c ultivator, ţăran, după cum verbul ~ow..ew ,a re sensul
de a ara. Există însă şi cuvîntul Yj ~0(1)"r(X35, pămînt, pămînt arabil,
prin urmare este mai firesc ca unii dinwe "cei din jurul regelui"
să fie trimişi ,,;la păwn1uri", pentru colectarea rezervelor necesare purt'ării ,ră0boaielor, pentru recrUJtarea ostaşilor. Această fiUnCţie. o indeplinea tagma domin8Jl1Jtă la toate popoarele atit în
e>.r1ent, dt şi [n ~umea mediteraneană - .care se a:fjlau la acelaşi
mvel de dezvoltare. Funcţia de organizare şi conducere a armatei
de către aristoora,ţia laică este refJectată şi pe Columna lui Traian. Printre ceJ.e circa 680 de figuri dacice reprez'e ntate 1>e Columnă, pot fi numătr, aţi 68 de piJeaţi, dintre care unii S'ÎII1t ÎU1.fă, ţişaţi
călare, ciţii in incinta cetăţilor, sau În scene de luptă pentru apăStI"abon, VII, 3, 5.
I. I. Ruesu, Die Spra.c he der Thrl1ko-Daker, BUCUJI'€şti, 1969, p. 113
(bostes) şi 142 (tra..bostes).
32 Ptoilemeu, Geogra..phia, LIl, ~, 3.
33 Strabon, WI, 3, 5.
..
34 Oriton, FGrHist, LI B , 932., iflr. 5.
35 H. G. Liddehl şi R. Scoti, A Greek-English ~xioon, i"evised by H. st.
.Jonel\ Oxf()lI'd, 1925, la v . llolo)'rilX
30

31
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Nu incape nici" o inrdloilallă ,că il1l()1biJlii (raristo'::Ilaţ~ lLallCa) constituiau elementUil 'c el mai importanlt !În organizarea ŞI oorui~ea armatei.
[n sflÎfŞit, din .rîndul lor şi a'l /preoţilor au !fost aleşi solii trimişi
la lPOIPoarele 'Vecine pentru ,a duoe til'a,tati,ve. Astfel, Dio Oassius
afirmă că Decelba:l <a deleg.art; Wa Traian, dinl1Jr,e pi, leaţi, soli, ,pentru
pertmctarea Illnei eventuale runrtîlniri !Între el şi impăra.t36 ; iar cind
vomanii se la propiau de ,c,apitailJa docil-or. mgele 'a trimis 1() ,amlbasadă
OOmjplUsă diJn ,20 de membri, dintre 'c ei mai buni lPitleaţi37. DooumenteIle istorice <amitn.ttesc de IUn singur ooz in lc are lu n rege dac, Decebal, [şi <alege s'O'1i dintre oomaţi, dar nu este e~clus să Ifie 'VIOrtba
~'Oa.r de o n~cocire a i~ridlor, iPentru a itlust ro , pe de o parte,
lllgîmfarea tlUl De~bal1, lIar pe de tall\Ja, şi !Cumpătarea tlui TMilCliIl.
. Aristocraţia la'ică avea un rol important şi în viaţa politică
mternă şi ,externă a statului; ea a cO'l1Jtrilbui,t Ilta lconsol'itdarea UlIllOr
oonfederaţii tribale, dar şi tl.a destrămarea acesiora, dnd , şi-a văeut
periditalte inteTesei1e.
Ir n ,oono!<uzie, ,se poate susţilIle că taris,tocra,ţia :1aitcă a,v ea multiple
f/U'r~~iiadminis.trati.Jve~ mi'liitare şi 1P0Ht1;ice;buourîndu~e de privilegn, era ttotuqI asew1tă regelui, ÎlndejplinilIld <acele însărei.nări oare
următreau apărarea şi ,exttiIl!dtema lteritO'riUilui ţării, JllOibilizaJre,a
PQporu1ui l'a munci rpublke şi ila oaste. lnainte d~ toate iînsă, se
asigufla .,lOooinea iIruternă", ţinerea. ~ub asemltare .8 maselor prodlllcă-.
toare de butnuri materirue.
. '
A doua tagmă dominantă o IOOnstituiau preoţii, care, de aserl1.e nea, pufItaIU ,a cel semn <listintdtilV; pe ,c are <alUtorii 'antilCi îl numesc
pi.leus, căduiliă. Primul .autor care v~mbeşţe despre !aCeSt seffilIl este
DlOn Chrysostromos. A1ces'ta afirmă Ică "ailCi, ,pe ţă'rmul Mării- Pontice
- în Bithynm - se pot vedea oameni 'av.înd pe CIClIP un fel de
c.ălCÎu,Iă 't'Evoce; 7tEAO ue; E7tL 't'ocLe; XEq>OCAOCLe; ~xov't'oce;, aşa eum poartă , astăzi
unii .traJCi, Il!IUmj,ţi geţi3 8 ". Ou'VIDitul piloTon -apare ~i ântbr-,'lllIl scholion
al lui Strabon, unde se vorbeşte de "geţii pilofori, după cum îi numesc alţii şi Criton în Getica"39. Sextus Aurelius Victor, în opera
sa Despre împăraţi, spune că Traila.iIl i-a supus şi i~ inclus 1ntr-o
il10uă !provincie romană pe dacii care purtau pileus, ,c a şi cum niUlIll.ai
iPileaţii ·a r Ifi., opus rezistenţă ouceriJtorilor 'r omani 4o .
mre.a

gH~i .srtl'ămoşeŞltk

Fl8iptu'l că şi P!f'OOţii se recrutau din rîndul aristocraţiei, iar instireligioase au fost create încă din timpuri străvechi reiese şi
din relatărHe iliui Herooot, care' afirmă că :Galmoxis a OOlIlSltruit o
sală peniru băTbaJţi, cXvope:wv, în care îi invita şi ospăta pe fruntaşii
ţării 41 , propovăduindu-ue nemlUrire.a. Sub acest aspect, textul ,l ui
Iordanes, deşi nu e lipsit de o oarecare contradicţie, vorbeşte mai
clar despre provenienţa ,preoţilor. Mai Îlntii, reIerindu- se .ta Dio
Cassius, e'l SiPt1Ile -că ".acei dintre ei (daci, n.n.) ca;re erau de neam
s....au numii la mceput tarabostes, iar .apoi piHeati, dinJtre dtîl!lşii se
all.egeau regii, !şi preoţii - et quibus eis et reges et socerdotes ordinabantur"42. Intr-un alt paragraf însă, Iordanes atribuie lui Deceneu
o~al!li:ztarea tagmei :preoţeşti, spunînd ,că acesta "a ales dintre ei pe
bărbaţii cei mai de se.amă şi mai înţelepţi. .. şi le-.,a dai nume!l.e Id e
pilooţi ... , ·a<VlÎnd loapeie[e acoper~te cu o tiară, pe care o numim cu
un alt nume pileus"43. Această contradicţie provine probabil din faptul că în tiffiJPt11 lui lBureibista, datorită lui Deceneu, a creSC'llt rolui
tagmei preoţeşti, iliucru dovedit!; 'Şi tarheolrogic, prin oonstruirea !UIlor
S'ancliUare importante [n această vreme 44 . Ar fi greşit totuşi să
tragem concluzia că numai, preoţii aparţineau ,grtl.lIpu'lui: care purta
pileu:s.
StrebOiIl .îi oo;racterizează [pe preoţii geto-daci folosind noţiunile
theosebei (pioşi, cuvioşi) şi capnobaţi (călători prin fUiffi)45. De
semsu!l. acestor noţhmlÎ, precum şi <de mlUltt discutatu~ înţeles al cuvîntullUi polistOii !folosit de Fltavius IosephJus, ne-'am ocupat intr-un alt
studilll46 ; aici remarcăm doar faptul că an cursul secollll!lui 1 î.e.n.
preoţii aveau un rol de frunte în viaţa religioasă şi culturală a societăJţii geto-dacice, iba chiar şi iÎn viaţa economică şi politică. Funcţia ,l or .prindpaIă, după cum treiese dilIl pasajul citatt ,ati lui Iord.anes, pe lîngă cultul religios, era executarea sacrificiilor - o funcţie reZ'ewaiă exdusLv preoţilor. Ei deţineau "mouopollllll" cUlIlJO~
terii, ooUJPlîndu-'Se , ou medicina, ou astronl()mia, cu intelf/Piretarea
seffilIlelor cereşti şi, fireşte, CiU unele probleme fUosofilCo-relirgioase
şi etice,ca şi druizii ~a celţi 47 . In aeetlaşi timp, ei îmdtepHnoou şi
fun-cţia judecătore.ască.
.

tuţiile

Herodot, liN, 94.
Ioroanes, op. cit., 39.
43 Idem, op. cU., 7,1.
44 C. Daicovieiu, Istaria României, 1, iP. 333-335; H. Dai<coV'i.ciu, op. cit.,
p. 204-220; [. H. Crişan, ap. cit.,' p. 200-383.
45 Strabon, I~LI, 3, 5.
• f6 A. Bodoc, Cu priviTe la xl1n;vo13a:rI1L şi la 7rOALGTI1( la daci, in Studi.a
UntVersitatts Babeş-Boltyai, Series Histori:a, fasci;cu[us 1, Hl65, 1P. 7-18.
n Caesa.r, De beLIo Gahlico, VI, 14. .
41

42

Dio Cassius, 'LXV:I<LI, 9, 1.
Idem, LXVWII, 8, 3.
Dion Ohrysostomos, Orationes, LXJiJ,I, 3.
: Cdton, FGTH.i.st, LI 18, 9311, 2; Schol. md. A" Sbrabon, ,vII, 3, 3.
. ~xtus AwrellUS Victor, De Caesa<ribw, 13, 2. Propagavit domitis i-n
pr0V!'nc~ Daoorwrn pUeatts, tmlducerea mai eXlaICtă: a transformat ~
pro;vJ.IJ1CLe du~ă ce i-a [mbJî:nzit pe piiJ.eaţii dacitlor.
36
a?
38
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InsemnătHJ1;ea s'ocială şi politkă a preoţimii geto-daciee o dovedesc toate izvoare1le literare păstrate pînă astăzi; acestea ne sugerează ideea că şi la geto-daci putem vorbi · de o putere sau conducere dublă, sau, ,aşa 'c um se exprimă 1iteraiJur,a de specialitate, de
o "dublă regalirtate", adică despre faptul că puter'e a s'll\Premă era
exercitată, alărtI\lri de rege, şi de .preotul sliIPrem, ,fenomen frecv'e nt miîlnit la popoarele din 1umeaantică. Această reaJ.itate se
reflectă şi în tr,adiţia ou privire l,a Zalmoxis, mai al,es în vadanta
relatată de Strabon: "Regele luora m înţelegere eu el (preotul
supr,e m n.n.), fiindcă vedea că oamenii ajunseseră (datorită lui)
mai ascultători decit înainte. Căci supuşii credeau că regele dă
poruncile sfătuit de zei"48. Oare regii orientali I11U reour'g eau la
aceeaşi metodă, cînd, de exemplu" Hanunurapi şi mulţi 'alţii au 'p l'ezentat legile emise de ei ca fiind de origine divină? Strabon constată acelaşi !Lucru şi despre Decenoo, "care l-a' oonvins !pe T,e ge
să-I facă părtaş la domnie, spunîndu-i .că este Jn stare să-i vestească voin'ţJa zeiJor"49. 1111 acelaşi text, dar ceva mai încolo, Strabon
consideră că acest obicei era un fenomen general! "şi profeţii
(flOCVTe:L~)
erau cinstiţi, încît 'e rau socotiţi vrednid de domnie ... ;
astfel Orfeu şi MltlSaios, iar la ge,ţi zeul, în vechime Zail moxis .. .
în vremea noastră Deceneu"5o. A'ceea.c;;i idee este susţinută şî de
Iordtanes, oare, pe Ungă Zalmoxis şi Deceneu il ,aminteşte şi pe lUll
oarecare Zeuta51 , iar despre Comosicus, urmaş-ul lui Deceneu, afirmă că geto-dadi alU avut aproape aceeaşi venera.ţie, !şi că acesta
ere la ei rege, preot sruprem şi judecător 52 • Se pare că maL tîrziu
aceeaşi funcţie a îndeplin'it-o; pe lîngă Decebal, Vezinas, despre
oare Dio Cassius spune că , ,venea 'c a demnitate indată după
Decebal "53.
Credem că nu exag'erăm dacă atrihuim preo'ţilor geto-daci acee~şi iIll[Porlanţă IPe oare o ,aveau în societatea lor druizii la .celţi;
Şi nu este de mirare dacă Clemensdin Alexandria unul dintre
primii autori creştini, apreciind importanţa legiuitorllor şi das'Că
lilor la barbari, îi aminteşte pe preoţii geto-daci alătItlri de brahmanii din India54 . Intr-adevăr, funcţia preoţi10r geto-daci poate
fi comparată, sub mai multe aspecte, cu ,c ea a brahmanilor, fără
48
49

50
51
52

53
5!
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Stmbon, VII, 3, ,5.
Idem, Vil, 3, 5.
Idem, XV:H, 3, 24.
IOl'danes,op. cit., 39.
Idem, op. cit., 73.
Dio OassLus, LXVU, 10, 1.
Olemens dÎiIl Allexandria, Covoarele, 1, 5.

.presupunem m. .societatea g-eto-dadcăaoele c.ontradicţii pe
plan socia:l 'Ce existaseră la arienii din India.
Izvoarele cu privire ~a cea de-a doua categorie socială, capillati
sau comati, sînt şi mai Jacunare. Este însă evident că toţi aceia
care nu aparţineau gr1u .pului pileati ;e rau membri ai acestei categorii. Acest fapt reiese dar din constatarea lui Iordanes, potrivit
căreia "restul popovului a fost numit capillati 55". Dio Cassius, cu
un ClUvînt grec, îi numeşte XOfl'Îj't'OCt, comati şi afirmă că faţă de
pileaţi aceştia se hucurau de mai puţină t recere la daci 56 . Cuvintul
folosit de Dio Cassius, e:O't'EA€a't'e:pOL, înseamnă: cei care sînt mai
săraci, mai simpli, mai puţin valoroşi, de un rang inferior, de unde
rezultă că totpopor.ul de rînd, iProducător al hunuri~or materiale,
aparţinea acestei categorii sociale largi.
Prin analogie cu societatea celti că, 1. H. Crişan identifică această
categorie cu cavalerii (equites) celţi de care vorbeşte Ca'esa,r 57 •
Deşi la prima vedere identifkarea pare a fi, tentantă şi oOlIlivingă
toare, în lumina izvoa'reror literare însă, ea [poate fi cu Ig reu aeceptată. Dacă vrem să căJutăm neapărat o analogie, o asemănare, am
putea s-o găsim mai degraJbă intre cavalerii celţi şi arisrtocraţia
laică, deoarece :a ceasta, ca .şi 't agma !preoţiJ1or, n-la, participat b
munca :produditvă, funcţi1a ei principaJ.ă fiind cea, milita,ră - prin
Ul'mare, pe plan social, a îndeplinit :aceleaşi funcţii ca şi cavallerii
insă să

celţi.

Sîntem de IClJcordcu C. 1;:>aicovieiu şi H. Daioovidu eaTe-i includ
această categorie soeiaJ.ă pe lucrătorii agdcoli, pe păstori, pe
lucrătorii în mine, pe meşteşugari şi negusrtori 58 , dar, spre deos'e bire de C. Daicoviciu, considerăm că nu numai ţăranii lipsiţi de
pămint, ei şi ţăranii inst,ădţi intrau în all căiJuirea ei. De la semenea,
nu credem că ar ,fi justăasernăIruarea ."p!.etoşilor" cu plebeii romani,
deoarece oompozi,ţia socială a plebei romane e,r a mutlt mai pestriţă şi, rămînînd în afam cadrelor gentilice şi tribale ale patricienHor, inj.ţial aceasta era alcătuită din băştinaşi, imigre,ţi şi, în
~rte, dirn ~u1Jaţiile cucerite. iNu încape îndoială că "piletoşii"
făoeaJU parte din aceleaşi oliganiooţii trihale ca şi pi~aţii, iaQ' deosebiril€ dintre ei se datorează dezvoltării economitce şi sociale. Sub
acest aspect, asemănarea lor cu !po,porul de IiÎnid din societatea
celtică, numit plebes de Caesar59 , compus în majoritate din "clienţi"
ai nobililor, pare mai justificată.
tn

IOl1danes, ap. cit., 71, 72.
Dio Oasskl:S, LXVIII, 9, 1. ef. Petros Patricius, 5.
Caesar, op. cit., V,r, 15; I. H . Crişa.n, op. cit., p. 195-198.
C. DaiJCovici-u, op. cit., p. 281-282 şi H. Daicoviciu, op. cit., p. 18.
59 OaesaT, op cit., W, 13.
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Majoriiatea absoLută a comaţillor erau agdoultori"ţăr.ani, deoarece IÎlndeletnicirhle prindpale ale gem-dacilor erau agricuHlUra şi
creşterea virtelor. Âcesrt f.apt iI dovedesc numeroase izvoa,r e scrise;
ne glÎ11I<ldm .aici, Ip rintre altele, la descrierea Lui Arrian despre expeditţia lui AlexoodlI'U Macedon 60 , da,r şi la CQllrumna lui Traian cu
scenele care prezintă holdele de gil"îu, iP'recum ,şi la descoperirile
arheologice.
.
Că ţăranii trăi alU în obştti săteşti este astăzi un fapt general
aoce:pta,t de ,ştiinţa istorică. De aici rezultă că pwprietatea !funciaT'ă
avea un caracler oomunitar, ceea ,ce nu exdude existenţa unor
anumite proprietă,ţi individuale. Nu avem intenţila să abor.dăm aid
problema spinoasă a, ohştilor dacice, de care ne-am ocupat Într-un
studiu61 , ci ne Hmităm, Ip e baza unor exemple ,oo.rucrete, laanumirte
analogii. In regiuni ca EJgiptul" Semiluna fertilă, India etc., unde
ÎnalIlti'c hitate iPopuLaţia rurală era organizată în obşti săteşti, în
mod teol'etic iPJămlnrtrul Se af,la in proprietatea monarhului, considerat ca fiind forţa, supremă de ,c oeziune a intregii comunitărţi, ceea
ce nu înseamnă [mă că m realitate n-ar fiexistattPă:miînrtwi regale,
ale temp[elor şi mari .pro:prietălţi funciare ale aristocraţiei. Nu avem
nici un temei să ne îndo'i m că şi la geto-daci, pe lîngă pămînturile
obştilor s'ăteşti, existau domenii mari ale regelui, piiLeaţi10r .şi preoţilor, deoarece existenţJa orică["ei stmtifitcări sO'dale rpresupune o
anumită stratificare economică.
O altă caracteristică a unor asemenea societăţi este acel proces
oontradieroriu pe care-l traversează ohştiie săteşti, în :cadrul căruia
are ioc, pe ,d e o parte, îmJbogăţiTea unui gflUJp mai restrîns şi formarea unei pă1mri socita,}e a ţăranilor înstăriţi, iar, pe de altă parte.
pa,u,perizarea unui mare număr de ţărani. La .celţi, ţăranii palUiperizaţi şi înglodaţi în datorii au devenit clienţi ai nobililor 62 • Acelaşi
proces coortnadictoriu a, a,v ut loc, probabil, .şi în cadrul oJbştilor getodacice, astfoe~ că, şi aici, mfU1Jţi d~ntre ,ţăT:ani: au fostaservi,ţi părturi
lor dominante. Intr-o sodetate m care producătorii principali era1l1
ţăranii organizaţi Iîln iobşti, pentru folosirea pălm[ntruLui, l8jparţinîoo
rteore'tk monarhu'lui, laceşitia av,o ou trei obligaţii faţă de eX!plOnerutul
puterii supreme: plăteau trilbut în natură, partidpau la muncile
publice şi îndeplineau serviciul militar. Tributul, marile proprietăţi ffUnciare I?i .prM:ile de Tă!Zlboi asi'g urau veni,t urile regelui şi ale
60 Alfrian, AnabasiJs, I, 4, ,1 -2. "lin C'UI1S'll<l nqpţii merseră prin loouri u:nrle
holdele de ~u erau fun,belşugate".
.
61 A. Bodoc, ConttTibuţii la problema agriculturii în Dada înainte de
C1hCerirea ramană. Probl:ema obştilor la daci, in SCIV, VU 3-4, 11956, p .
25'3 -266 şi V;ILLI, tl----i4, ,1957, p. 137--'148.
62 Caestalr, op. cit., VI, 13.
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clasei domin'a nte. Proprietăţi'!e funda re mari erau oulrti.vate de
obştile săteşti, dar se ilXl'ate presupune .că ţăranii indatornţi, iPiermndru-şi dreptul ~a lotul de pămînt din cadrul obştii, au fosrtaşe2aţi pe mariloe proprietăţi funciare. Şi chiaT dacă 'legal ei taJu rămas

Ulbe~i" în realitate au d'ost aSeT'vi,ţi nobililor. Datorită acestei sirtuaţii, ICQ[lItradiIC, ţiHe soci<ale s-au adincit în soecolul I î.e.n., dar e:le nu
trebuie considenate atit de asc:u.ţite cum eralU., de exempLu, în Grecia in perioa/da arhai'Că.
Prezenţa meşteşug'ari'lor o putem deduce din nivelul inaLt al culturii ma,t eriale şi din nlUmărul mare al ora~'elor, 7t6Ae:~C;, enumenate
de geografU'l Ptolemeu 63• Meşteşugul alla rilor, ţesătorilor, prelucrarea
lemnului, a pielii şi a met:a1e'JJor au dlllS la apa,riţia celei de-a dlOua
diviziuni sociale a muncii, La 'apariţia meşte.şugarilor despr'inşi din
rîndul oomaţilor. Argumente pentruace:astă presUipuruere pot fi extrase din toate SJtudiile ~i Jucrările dedicate culturii materia'!e a
geto-dacilor în secolul I î.e.n. 64 . Este verosimil că famil'iile meşteşu
garilor să se fi. OOU!Pat ~i ou. agri'oU'ltura şi cu gră1dină'ritul. Ca şi în
alte societăţi simH:are, meşteşugadi îşi plăteau tr~bu1m1 in prodlllSe
sau în muncă. M'eŞteşugrurile au cunoscut un nivel relativ dezvo'ltart:
ele satisÎ'ă'Oeau în .linii mari nevoile imtenne. dar artÎJOOlele mai fine
şi doe lux, aşa cum o probează descoperirile arheologice, erau importate65 , .i ar pentru executarea unor lucrări mai complicate au
fost aduşi , meşteri străini, eum o dovedeşte de exemplu, tratatul
de pace înoheiat ·intre Decroa:I. şi Domiţian. Din lumea romană dacii
îşi procu,rau arme, maşimi de rră2'Jboi, sau făiuritori de arme 66 •
AipaIriţila negusrtorilor este de asemenea atestată prin ldtes'OoiPerixi
arheologitce: anumite a~ezări [ntărite, COI!lstruirte pe [nă:1ţimi , erau în
primui rînd centre agrÎtCO'le, meşteşug:ăreşti .şi comereiale 67 . Intensificarea dreUllatţiei monetare din seoolul I Le.n., numeroasele descoperilfide rte:ooure din această perioadă68, sînt şi ,e le mă,rtllrii ale
prezenţei unor negustorL raurtohtoni !şi străini. Numărul rela,tilV mare
a~ denarilor romani republicani , aflaţi pe teritoriul Românei, desooperirea unui depozit de srtanţJe ,l a Tilişoa au dat pdlejul runor cerlce~
63
64

P,llalemeu, QP. cit.,
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Of. C. Daicoviciu, op. cit., p. 288-279; H. Daicovidu, op. cit., p. 1.25201; 1. H . Crişatn, QP. cit., iP. 383-423as 1. GllCJ/cliairiu, Relaţii· oomer,ciai/;e ale Daciei cu l'Umea elenistiiCă şi ,"omană,
ClUj, 1974, IP. 133---.170 şi Il n-1'19 . .
66 Dio Oassi'llB, !L~VIrI.r, 9, 5.
61 1. IH. Orişa.n, CYp. cit., 292-319 . ..

66 C.Preda" Mo.nedele geto-daJcilo.T, Buoureşti, 197(3; J.
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tătari săconjeclureze existenţa

unei emisiJUni monetare interne69 _
In orice ca.z, respectivul "fenomen moneta,r " este o dOV1adă sigura
a avânrtului comerţului ÎIIl această perioadă în Daci·a. Este deci întemeiată iP'resupunerea formării unui grup de neg;usotori autohton~
dar situaţia Jor exactă !În societaltea, geto~dacică, în lipsa izvoarelor
scrise, nu o CUtnO'a.ştem.
Din cele citeva date care se referă la existenţa sc"Lavajului la
geta-daci nu putem trage concluzii, bine întemeialte. Mai degrabă.
sîntem îndTe~Miţi să oonchidem că însemnătatea sclavilJor în €ooonomia şi ,societatea daco-getică era de ordin s'e oundar. Am arătat originea geto-dacică a sclavill or cu numele de Geta şi Da'Gs în lI10ua
comedie alteniană, în special în operele lui Menandru. Este bill1e
cunosCJUtă observa·ţia lui Artemid'Gros din Dalrlis că la "geţi sÎIIlt
tatuaţi sclavii"70. In lexic-onul roi Suidas, în legMură cu cuvîntul
olxe:'t€cx, se a,firmă 'că "în acest oraş, se spune că s-au adunat oeJ.e
nlai vestite soiuri de sclavi domestici ai geţilor'471, dar nu se precizează unde este oraşul ~i ce trebuie să ÎIIlţelegem (prin ,,sclavi domestici": Nu se poalte nega că şi geto~acii cunoşteau forma incipientă .
patrlarbală a sclaVlajJUluişi că ră:Zlboaiele purtate ~ntre triburi a.veau
ca scoip primordial, pe l[ngă oucerirea ori supUll1erea unor teritorii.
capturarea prizonierilor de răziboi, care apoi puteau fi transforma.ţi
!n sclavi, dar în majoritatea cazurilor aceştia erau valorificaţi nu
m eoonomie, ci aduceau venituri importante dacă erau răscum
pdraţi. O inscripţie histri'ană dedicată lui Aristagoras, constituie
o mărturie în acest sens. Lui ATistagoras i s-a. ridicat monumen1.JUl
cu inscripţia res[lectivă pentrJU două merite: "cîlteodată negocii nd
ou barbarii care stăpîneau ţinutul, allteori .punînd la dispoziţiacetă
ţenilor sumele necesare penltru răscumpărare" 72 . Nu este exclus.
ca şi nobilii geto-daci să fi avu,t scla.vi domestici, sau, cum afirma
Tacitus despre geTmani, ca şi ei să le fi, dalt pămînt ac~"SIt~ra, luÎll1dule apoi cea mai mare parte din ;recoItă73 •
~ai recent, istoricul şi numismaltul englez M. H. Crow.ford, din
nJUffiarul mare al denarHor repuhlicani descoperiţi in ţara i11oastră.
pe de o parte, presupune un oarecare avint come;rdal în prima
jumărt:ate a secoLU'lui 1 î.e.n., pe de altă oparte consideră că articolul
69 N. Lupu, Die Munze in deT dakischen BUTg von
ZUT Volks- und Landeskunde, 7, 1, 1964, p. 5-31.
70 Arlemidoros din Daildis, OneiTocriticon, I 8.
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THE STRUCTURE OF THE GETO-DACIAN SOCIETY

(Abstract)

On the ground of literery and partly of archaeolo.gkaJ. souxces theauthor analys.es the strudure of the Geto-Dadan sooiety dU'rin.g the filrst
century before 0'lN' era. He ll!J."["ives to the conolusion that as a resu1~ of
gradual. deve10pment this society hia:d a olass structure, it was a cla.SS-5OClety,
oonsistin.g of a rulia1g cJass, composed of a laic and a. religious aristocracy
ood of the common people, pro<iucel'S of the material goods. This s1lructureCrawford, Republican De1,UIoTii in Romania.. The SuppTession of
of R,oma.n Studies, 67,. 1977, p. 123-12.4.
CIL, VI 7407. Cf. M. Ban.g, Die He-rkunft deT ToemtSC~en SkI.ave"'.", m
Mittetltungen des ka,ÎiSeTlich Deutschen aTchaeologischen Inshtuts, RoerTIlscheAbteilung, XXV (1910), p. 223-251 şi 230, 234.
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Suidas, IV, 617.
'
D. M. Pippidi, Din istoria Dobrogei, p. 284-285; 1. H.

71

l'rincipal cumpărat de la geto-daci era':1 ~da.vii74. Du:pă pă~erea .1w7kt anii 60 Le.n., cind, în urma campamel rol Po~lUS, iplrater.l'8: a
fost practic desfiinţart;ă, negustorii de sc:avi ro:n anl ~-:aJU ~pro,vlzlO:
nat din teritoriile geto-,dadce cu ocea6ta marfa .. Nu ~ntenţlOnam ,sa
contestăm afirmaţia lui prin afig~e~~e. numlsmatICe; ~o'Ilstatăm
doar că 'Cercetările epigrafu:e ?u o J~stlflc.a. ~r~zer:ţa sclavllor g~to
daci în Italia ~i în alte parţI .'ale Impe;lUlu.1 l.~amte ~e cucenrea
romană este atestată doar opnn doua mscnpţll datablle. ?e :una
figurează un dac insularius, despre care.}\1. Ban~ c::ede ca ~ fost
primul sclav dac care a ajuns la Roma, fund, dupa parerea lUl, cap75
turat în cursul campaniei lui Augustus împotriva dacilDr • A dou~
inscripţie sub acest rapom n-<are importanţă, deoarece ea dateaza
din anul 70 e.n.
Sintetizind cele expuse, !putem constata, că, cel .puţin în 'CUTSU~
secoluiui 1. Le.n., societatea geto-da.cică prezilIltă caracterul unel.
socieltăţi împărţilte în clase, f1apt dovedit de izv~a.rele .s~rise, şi arh~
logice. ArisWcraţia laică. ('r:0bil~.i) şi aristocr,a,ţi~ rehglOasa (!P;'eoţ::)
fonnează clasa domin.antă, Iar dm poporul de rmd fac parte ţaranu ..
meşteşugarii, negustorii şi alie categorii ale 'producătorilor de bunuri materiale. Nu lipsesc nici sclavii, dar inwortanţa lor economică nu este semnificativă. Caracterislticile bazei economi~ î~dI'~:
mau dezvoLtarea socială nu spre scla,vagism - .şi la geto-dacl. mC1
nu se poate vorbi de O' societa~ scla,:agistă. -:
sp:-e o forma?-uiile
economică socială care poate fI conslderata SImIlara, dar nu Identică, .c u a societălţilor din Orientul antic.
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i s re1ileoted tby Silmbon, who speaks abouit rthe k.iJng (~<xatA&U~),
his attendants (&Ep&1tOV't"E~),
abolUt the ileaidens (~YE!L6VE~) arud the peOf)JI1e
(~&"O~)
and abOIUt the pries15. Tthe image is completed by JordaJnes, who plaitnJly
states the clrass .ch:aJI1aCter of the society divided into taTabost'es or pilleati
(those who wore a caJp on their heads), Le. the nobles '(il.aic Wld re!i,giOIUs
<trisooeracy) tand the "other :people" (reliqua gerns), caililed comati or ca.pitUzti
(Le. baire-hea;ded).
The ~aic aris1locracy, ifortmed of the descendJants O'f the ciJa,n and tribal.
aristooracy ano of the hea:ds of soane ~eat fam.i:Hes, WIaS the guardiJan of the
tnadition; dioom its tralIlks there were eLected the attend:a!nts O'f llhe king, the
captadins af the fOtr1Jres5te5 Bind the membres of the .butrearuJarati!c appialratus,
havi~ as theitr tasks the ooJlection of taxes, the mobillization of the poople
for puiblÎIC works (cor;vees) and for the a=y.
F10rmitIlg the second trUililIlg ~, the rpriests h:ad an important role in
the Geto-Dacian society. The authOlr ,t hinks, that we can speak even abolit a
"double power", Ibecause the hiJgh lPIl"iest shared the ,power with the kiJng.
The greatest part of the tbare-headed, oapiJlUzti, were peasants !li.tvitIl,g ano
<ruJ.tivating the llJand in villilJage roommUiIHties. They had three obligations:
paying tribute in kitni<l, plarticipating in puJblÎIC works (corvees) and doilIlg
miMtary 8elWice.
~he other two IffiIain IgI'Oups of the capiUati were cralftsInen and merchants,
a fact proved tby 't he Mgh [evel O'fthe mattermJl cutltme, by the mban settlements (pol.eis) mentioned by PtoIeaneus arul by the gI"eat Illumber O'f the
repUilJlican denatrtii rownd 0Il1 the tJerritory of RomatIlia from the first century
before our era.
As the andent SOUre€lS attest, we thave to treekon with the presence of
some slaves too, but Geto..[)acilaJn 50Ciety was nevetr based O'n slave-labour.
The structure af this oociety is somewhat silmiJar to but not i1dentioall with
the societies of AIllcient ®a.st.

