CURSUL DE ISTORIE VECHE A ROMÂNILOR - I

I . Epoca veche a pietrei sau paleoliticul ( circa 1000000 – 12000 a.Chr. )

Paleoliticul reprezinta cea dintâi şi cea mai indelungată
epocă din istoria omenirii. Geocronologic, paleoliticul corespunde
pleistocenului – perioadă a cuaternarului caracterizată prin mari schimbări
geomorfologice
hidrografice, climatice şi floro – faunistice. Prin
caracteristicile sale generale, paleoliticul de pe teritoriul României se
încadreaza în cel european care prezintă trăsături comune şi cu cel afro
– asiatic . Pe temeiuri stratigrafice, tipologice şi comparative această epocă
este împărţită şi la noi in trei mari perioade: paleoliticul inferior,
paleoliticul mijlociu şi paleoliticul superior, fiecare dintre ele reprezentând
un capitol interesant din zorii multimilenarei noastre istorii.
Paleoliticul inferior a avut cea mai lungă durata, el
corespunzând pleistocenului inferior şi mijlociu în care s-au succedat
glaciaţiunile Gunz, Mindel şi Riss şi în care s-au produs importante
modificări în regimul climei, reliefului, apelor, vegetaţiei şi faunei. Dar cel
mai fascinant fenomen petrecut a fost apariţia omului şi societăţii
omeneşti. Prezenţa şi evoluţia unor comunităţi umane de tip
anteneanderthalian în paleoliticul inferior de pe teritoriul României sunt
atestate de unele descoperiri de vestigii ( urme de locuire pe terasele
unor râuri şi peşteri ) specifice culturilor: de prund sau galetelor
prelucrate, clactoniană, abbevilliană, acheuleană şi premusteriană.
Paleoliticul mijlociu corespunde geo-cronologic cu ultima
parte a interglaciaţiei Riss-Wurn şi cu primul stadiu al glaciaţiunii
Wurn, iar în spaţiul nostru cu : etapa interglaciară Boroşteni, un prim
stadium glaciar, complexul interstadial Nandru, al doilea stadium glaciar şi
complexul interstadial Ohaba.
Cultura musteriană –specifică acestei perioade – este atestată în toate
zonele ţării noastre şi aproape prin toate aspectele sale cunoscute în
Europa . La noi se disting câteva faciesuri regionale cu anumite trăsături
specifice. În condiţiile repetatelor oscilaţii de climă, comunităţile
neanderthaliene de aici şi-au extins locuirea în peşteri, dar au amenajat
şi adăposturi sub stâncă, paravane de vânt şi colibe în aer liber. Ele au
produs focul pe cale artificială şi şi-au ameliorat mijloacele de obţinere a
hranei prin culegere şi vânătoare.
Paleoliticul superior se încadrează geo-cronologic în ultima
perioadă a pleistocenului, corespunzând stadiilor glaciare Wurn II şi III iar
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pe alocuri pre-lungindu-se şi în tardiglaciar. La noi, paleoliticul superior
coincide cu complexul interstadial Ohaba, cu un ultim stadiu glaciar şi
cu începutul tardiglaciarului. Culturile din paleoliticul superior atestate pe
teritoriul românesc sunt aurignacianul şi gravettianul oriental, fiecare
prezentând faciesuri regionale în care predominau net aşezările în aer liber
faţă de peşteri. Comunităţile acestor culturi erau de tip Homo sapiens
sapiens (Cro-Magnon). Comparativ cu cele de tip neanderthal erau mai
evaluate nu numai din punct de vedere biologic ci şi în privinţa
creaţiilor materiale şi a manifestărilor spirituale (mai bogate, mai variate
şi mai complexe).
În general, de-a lungul celor trei mari perioade ale paleoliticului,
grupurile umane din spaţiul carpato-dunarean au cunoscut o evoluţie
continuă dar extrem de lentă, începând de la cele dintâi dibuiri creatoare
până la unele realizări remarcabile în sfera vieţii materiale şi spirituale; ele
nedepăşind însă caracterul ”pradalnic” sau “de însuşire” al economiei şi astfel
rămânând mereu dependente strict de mediul natural.
II . Epoca mijlocie a pietrei sau mezoliticul ( circa 12000 – 6000 a.Chr. )

Această epocă corespunde geo – cronologic cu începutul
Holocenului sau perioadei postglaciare şi cuprinde doua etape succesive: a)
epipaleoliticul în care continuă şi se dezvoltă tradiţiile culturale (tehnice,
tipologice şi economice) din paleoliticul superior şi b) mezoliticul cu o
evolutie culturală superioară .
Încălzirea graduală a climei şi modificarea treptată a faunei şi
florei au determinat unele schimbări şi în comportamentul existenţial al
oamenilor. Aceste transformări sunt atestate arheologic prin faciesuri
regionale care reflecta o mai accentuată divizare şi diversificare culturală şi
care aparţin unor comunităţi epipaleolitice fie locale, fie imigrate din afara
spaţiului nostru. În general, sunt grupuri umane de vânători şi culegători
epigravettieni, care făureau unelte şi arme tipice predominând net
microlitele.
Din etapa mezolitică sunt atestate la noi cultura tardenoisiană (cu
doua faciesuri zonale) şi cultura Schela Cladovei sau Schela CladoveiLepinski Vir. Comunităţile acestor culturi au înregistrat evidente progrese în
plan tehnic, topologic şi economic, înbunătăţindu-şi şi diversificându-şi
mijloacele şi metodele de obţinere a hranei (culegerea organizată, însoţirea
animalelor de turmă şi vânătoarea lor selectivă, domesticirea primului animal
etc.) fără însă a depăşi caracterul “de însuşire” al economiei.
III.

Epoca noua a pietrei sau neoliticul (circa 6000 – 3000 a.Chr.)
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Neoliticul reprezintă ultima şi cea mai evoluată epocă a pietrei
marcând începuturile civilizaţiei umane la scară globală. El corespunde
geo-cronologic unei etape din Holocen în care clima temperată a înregistrat
câteva variaţii însoţite de unele modificări în arealul şi frecvenţa speciilor
de plante şi animale. Schimbări mult mai radicale şi durabile a cunoscut
însă neoliticul în modul existenţial al oamenilor. “Revoluţia neolitică” a
constat în înlocuirea economiei prădalnice sau de însuşire cu o economie
productivă şi implicit a modului de viaţă instabil şi dependent de natură cu
unul statornic, bazat pe muncă şi gândire consecvent creative.
Succesiuni şi interferenţe de culturi şi comunităţi neolitice. Cu
un mod de viaţă sedentar şi cu o economie productivă sunt atestate la noi
comunităţi creatoare ale unor splendide culturi care prin trăsăturile lor
generale se integrează în aria de civilizaţie neolitică europeană, iar şi prin
caracteristicile proprii se constitue într-o entitate de civilizaţie neolitică
specifică spaţiului carpato-dunăreano-balcanic.
Astfel în neoliticul timpuriu găsim culturile sau grupurile
culturale: Precriş sau Cârcea-Gura Baciului, Criş sau Starcevo-Criş şi
Ciumeşti I. Din neoliticul mijlociu sau dezvoltat datează culturile: VincaTurdaş, Tisa, Ceramicii liniare, Dudeşti, Vădasca, Hamangia, Precucuteni
etc. În neoliticul târziu sau eneoliticul dezvoltat întâlnim culturile clasice:
Cucuteni, Gumelniţa, Sălcuţa, Vinca-Plocnik, Petreşti, Româneşti, Gorneşti,
Cernavoda I şi Sălcuţa IV-Herculane-Cheile Turzii.
Aşezari şi locuinţe. Studiul frecvenţei, mărimii, duratei şi
structurii aşezărilor deschise şi fortificate (cu locuinţele de suprafaţă şi
bordeie şi cu necropolele aferente) din aria culturilor menţionate evidenţiază
evoluţia stabilităţii şi densităţii comunităţilor respective, implicit procesul
demografic general din cadrul neoliticului carpato-dunărean.
Îndeletnicirile comunităţilor neolitice au fost meşteşugurile,
cultivarea plantelor comestibile, creşterea animalelor domestice, culegerea,
pescuitul, schimburile de produse, creaţiile artizanale şi manifestările
cultuale.
Meşteşugurile practicate în neolitic au avut în general un
caracter casnic şi au constat în confecţionarea ceramicii sau olărit,
prelucrarea pietrei, a cornului şi osului, a lemnului, a cuprului şi aurului, a
pieilor, lânei şi cânepei (tors, ţesut), etc. În cadrul acestor meşteşuguri se
constată o evoluţie privind tehnicile şi instrumentele de lucru cât şi cantitatea
şi calitatea produselor finite (unele fiind superbe produse artizanale).
Cultivarea plantelor şi creşterea animalelor sunt atestate în toate
culturile, ele cunoscând o lentă evoluţie din neoliticul timpuriu până în
eneoliticul dezvoltat; sistemul agrar practicat fiind primitiv, de tipul “în
ţelină”.
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Schimburile de produse (în troc) se făceau între comunităţi
învecinate sau şi la distanţe mai mari, fiind probate de prezenţa unor materii
prime sau produse finite specifice anumitor culturi sau zone în altele.
Manifestările religioase sunt atestate de descoperirea unor
sanctuare şi locuri în care se practicau diferite ritualuri. Cultul fundamental
era cel al fecundităţii şi fertilităţii, în legătură cu care stau numeroasele
figurine antropomorfe şi zoomorfe descoperite în aşezări şi în unele
necropole.
În privinţa organizării sociale, sunt indicii ale existenţei
familiei, ginţii matriliniare şi mai rar patriliniare, a tribului şi excepţional
uniunii tribale.
Epoca bronzului (circa 3000 – 1150 a.Chr)
Epoca bronzului propriu-zisă a fost precedată de o perioadă de
tranziţie sau preliminară, după care a urmat o perioadă timpurie, una mijlocie
şi alta târzie.
Încă de la sfârşitul eneoliticului şi mai pregnant în perioada
tranzitorie s-au petrecut schimbări profunde în structura etno-culturală şi
lingvistică, economico-socială şi spirituală a populaţiei din spaţiul carpatodunărean. Au avut loc amestecuri şi amalgamări între comunităţile sau
culturile locale şi diferite grupuri de populaţii “indoeuropene” imigrate aici
din regiunile nord pontice. Astfel s-au format şi au evoluat în perioada de
tranziţie culturile: Horodiştea-Erbiceni, Folteşti-Cernavoda II, GorodskUsatovo, Amforelor sferice, Cernavoda III– Bolerasz, Ezero-Celei, Baden,
Kostolac, Vucedol, Coţofeni şi Protoglina.
Aceste culturi şi comunităţi (comparativ cu cele eneolitice)
cunosc, în comparaţie cu cele din eneolitic, o extindere a locuirii şi în zonele
înalte, reducerea dimensiunilor şi duratei aşezărilor şi locuinţelor,
modificarea raportului între agricultură şi creşterea vitelor în favoarea
păstoritului transhumant, stagnarea meşteşugurilor şi în special decăderea
olăritului şi a prelucrării metalelor, regresul creaţiilor artistice şi modificarea
manifestărilor cultuale (dispariţia sanctuarelor şi a mulţimii de figurine,
apariţia unor sceptre zoomorfe din piatră şi a unor cărucioare din lut ars etc.).
În pofida acestei evidente crize, perioada de tranziţie n-a cunoscut un declin
continuu sau un colaps general, ci ea a marcat şi zorii unor fenomene care sau afirmat apoi în epoca bronzului. Astfel de pildă în cadrul unui complex
proces de “indoeuropenizare” s-a plămădit populaţia de neam şi limbă
prototracică, s-au ivit germenii revoluţiei tehnice a metalurgiei bronzului, s-a
utilizat mai mult plugul de lemn cu brăzdar de corn, carul cu tracţiune
animală şi calul, au apărut morminte tumulare de inhumatie şi rar de
incineraţie, toate căpătând apoi o amploare în epoca bronzului.
IV.
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În cursul epocii bronzului populaţia prototracică a înregistrat
treptat progrese remarcabile în viaţa economico-socială şi cultural-spirituală.
S-au format şi evoluat noi culturi şi grupuri culturale cum sunt:
GlinaIII, Schneckemberg,Năieni, Jigodin, Şoimuş, Livezile, Nir etc. (în
perioada timpurie), Costişa, Monteoru,Tei, Verbicioara, Vatina, Gârla Mare,
Periam, Pecica, Witenberg, Otomani, Suciu, Cruceni, Zimnicea-Plovdiv,
Coslogeni, Noua, (în perioadele mijlocie şi târzie).
În plan economic s-au dezvoltat meşteşugurile (olăritul, torsul,
ţesutul, prelucrarea metalului, lemnului, pietrei, cornului şi osului etc.),
dintre care metalurgia bronzului şi arta aurului au cunoscut o mare înflorire;
fapt relevat de numeroase depozite de bronzuri (numai cele din seria UriuDomăneşti fiind în număr de peste 90) şi unele tezaure de aur. De asemenea
s-au extins agricultura, creşterea vitelor şi schimburile de produse (unele
dintre acestea ajungând de aici până la Marea Baltică şi Marea Egee).
Dezvoltarea metalurgiei şi în general a vieţii economice a
declanşat începutul unui proces de restructurare şi organizare socială. S-a
răspândit ginta patriliniară, a început substituirea comunităţii gentilice ca
celulă economică prin marea familie patriarhală. Mai multe familii şi ginţi
alcătuiau triburi pe care le vedem arheologic statornicite în teritorii bine
delimitate, grupate în jurul unor centre fortificate de tip cetăţuie şi având
uneori sanctuare proprii. Triburile se organizau în uniuni tribale care aveau
un caracter ocazional (discontinuu), condiţionat de nevoi de atac şi apărare.
În cadrul acestor formaţiuni s-a constituit o aristocraţie
militară care treptat a luat locul celei tradiţional tribale. Evoluţia înceată a
relaţiilor sociale în zona noastră s-a datorat unor factori locali ca utilizare
inegală şi incompletă a uneltelor şi armelor din bronz, practicării unui sistem
agrar încă primitiv (“în ţelină”) şi lipsei unor tehnici şi unelte agricole
perfecţionate, exercitării unor continui presiuni şi agresiuni armate reciproce
între formaţiunile tribale sau unional tribale etc.
V. Prima epocă a fierului sau Hallstatt (circa 1150-450 a.Chr)
Către sfârşitul epocii bronzului s-au produs importante mişcări
în cadrul triburilor prototracice de la Dunărea de Jos şi în vecinătatea lor (
SV României, NE Iugoslaviei, SE Ungariei şi în N până în zona Tisei
Superioare). Ele au fost puse în legătură cu preliminariile “marii migraţii
egeene” care a pus capăt civilizaţiei miceniene şi statului hittit pe la sfârşitul
sec. XII a.Chr.. “Popoarele mării “ care au ajuns până în Egipt (unde au fost
respinse la 1190 a.Chr.) reprezentau un conglomerat etno-cultural compus
din elemente vest şi nord-vest trace şi ilire. În asemenea înprejurări purtătorii
culturii mormintelor tumulare de la Dunărea mijlocie au declanşat presiuni şi
perturbări asupra blocului civilizaţiilor carpatice. Totodată dinspre est presa
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şi pătrunderea în sud estul Moldovei şi în Câmpia Română curentul
purtătorilor culturii nord-pontice Sabotinovka. Reacţia comunităţilor
prototracice din zona noastră faţă de cele două direcţii de presiune (vestică şi
estică) a fost numită “contraofensiva blocului carpatic” şi a constat în
declanşarea procesului de hallstattizare care a adus importante restructurări.
Astfel pe fondul unor culturi de la sfârşitul epocii bronzului s-au
format două complexe culturale proprii Hallstatt-ului timpuriu din spaţiul
carpato-dunărean: unul situa tîn zonele de vest, nord şi nord-est şi
caracterizat prin ceramică canelată, iar celălalt aflat în regiunile de sud şi
sud-est şi individualizat prin ceramică imprimată. Din primul orizont fac
parte culturile şi grupurile culturale Susani-Belegiş, Gava- Holihrade, Gava
-Lăpuşi II, Reci, Mediaş, Grăniceşti-Mahola (Cernăuţi) şi Corlăteni
Chişinău, iar în al doilea orizont se încadrează culturile Insula Banului,
Babadag- Psenicevo, Cozia-Stoicani şi Saharna-Solonceni.
În perioada mijlocie a acestei epoci s-a format şi s-a răspândit
pe aproape întrg teritoriul carpato-dunărean cultura Basarabi, atribuită
tracilor nordici (individualizaţi de cei sudici) sau geto-dacilor vechi.
Această cultură şi unele influenţe exterioare au stat direct la
baza constituirii în Hallstatt-ul târziu a grupurilor culturale geto-dace
Ferigile, Bârseşti, Vârtop, Balta Verde, Gogoşu, Vrata, Dobrina-Varna,
Ravna-Canlia, Vekerzug-Chotin, Sanislau, Ciumbrud, Kustanovice-KruglicCernăuţi, Trestiana-Curteni, Stânceşti-Cotnari etc.
În aria tuturor culturilor sau grupurilor culturale hallstattiene
întâlnim asezări deschise şi aşezări întărite. Unele dintre acestea din urmă au
dimensiuni mari sau foarte mari şi elemente de fortificaţie mai complexe sau
mai puternice decât cele din epoca bronzului, fiind considerate cetăţi de
refugiu în caz de primejdie pentru comunităţile din vecinătatea lor. Prezenţa
acestor cetăţi şi frecvenţa armelor atestă continuarea sau chiar amplificarea
fenomenului războinic în viaţa populaţiei traco-geto-dace din prima epocă a
fierului.
Pe plan economic, perioada timpurie a Hallstatt-ului
înregistrează apogeul metalurgiei bronzului şi începutul metalurgiei fierulu
ambele prezentându-se ca meşteşuguri specializate. Amploarea prelucrării
bronzului este relevată de numeroasele depozite şi turnătorii descoperite mai
ales în Transilvania, numai cele din seria Uioara-Cincu-Suseni depăşind cifra
de 100 şi greutatea totală de 5 t. Apariţia metalurgiei fierului este atestată de
o serie de obiecte şi bucăţi de zgură din acest metal provenite din mai multe
descoperiri (peste 60 de aşezări, necropole şi depozite de bronzuri). În
Hallstatt-ul mijlociu a decăzut metalurgia bronzului şi s-a extins metalurgia
fierului, aceasta răspândindu-se şi mai mult în ultima perioadă a epocii.
Alături de metalurgie în prima epocă a fierului s-au practicat şi alte

6

meşteşuguri cum au fost olăritul, torsul, ţesutul, prelucrarea lemnului, pieilor
etc. De asemenea s-a practicat agricultura şi creşterea vitelor, ocupaţia din
urmă având în general o pondere sporită în tot cursul primei epoci a fierului;
acum producându-se o modificare în strategia de subsistenţă prin exploatarea
preponderentă a produselor animaliere secundare în raport cu cele primare.
Totodatăsss s-au făcut schimburi de produse între comunităţi, inclusiv cu
grecii stabiliţi pe litoralul Pontului Euxin şi cu sciţii aflaţi în nordul acestei
mări.
Viaţa religioasă apare dominată ca şi în epoca bronzului de
cultul soarelui; simboluri ale acestui cult fiind acele cărucioare (modelate din
lut în culturile epocii bronzului şi din metal în cultura Basarabi), bărcuţe,
păsări de apă, căiuţi, rotiţe, cruci etc. redate plastic sau grafic (pe alte
obiecte) şi apărute în diferite descoperiri.
VI. A doua epocă a fierului (circa 450 a.Chr- 106 d.Chr)
În această epocă, denumită convenţional şi La Tene şi împărţită
în trei perioade (timpurie, mijlocie şi târzie), geto-dacii (urmaşi direcţi ai
celor din prima epocă a fierului) au cunoscut progrese importante în toate
domeniile de activitate.
În viaţa economică şi nu numai, ei au avut preocupări şi realizări
de o valoare fără precedent. Acestea vizează în primul rând meşteşugurile
specializate, apoi agricultura, creşterea vitelor şi schimburile comerciale.
Dintre meşteşugurile specializate un rol deosebit l-a avut, prin
implicaţiile şi consecinţele sale în ansamblul vieţii economice, metalurgia
fierului. Dezvoltarea sa sub raport cantitativ şi calitativ este relevată de
cuptoarele de redus minereul de fier, de atelierele de prelucrare (cu instalaţii
şi unelte de făurăie) şi de produsele finite (unelte, arme şi alte piese)
descoperite izolat şi în depozite.
Prelucrarea aurului şi mai intens a argintului a atins nivelul unui
meşteşug artistic. Acesta este ilustrat de descoperirea unor ateliere de
toreutică şi de o serie de splendide produse finite. Între secolele V - III a.Chr.
s-au realizat diferite produse artistice în stil zoomorf - coifuri, cnemide,
aplice, brăţări, vase ş.a., iar între secolele II a.Chr. – I p.Chr. s-au modelat
diferite tipuri de podoabe (brăţări, inele, cercei, coliere, fibule, aplice etc.) şi
vase în stil geometric.
În confecţionarea ceramicii s-a folosit pentru prima dată roata
olarului; iscusinţa meşterilor olari specializaţi fiind evidenţiată de calitatea
superioară şi gama variată a produselor ceramice precum şi de cuptoarele de
ars ceramica.
Specializarea unor meşteşugari în prelucrarea lemnului este
ilustrată în primul rând de o serie de unelte specifice : topoare, fierăstraie,
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dălţi, tesle, compase, cuţitoaie etc., ca şi de resturile unor construcţii din
lemn.
Construirea locuinţelor şi mai cu seamă ridicarea unor edificii
cu caracter militar şi religios – sanctuare, turnuri, ziduri, etc. - presupun
existenţa unor meşteri specializaţi în asemenea lucrări.
Paralel cu meşteşugurile (inclusiv casnice – torsul, ţesutul,
prelucrarea pieilor, modelarea ceramicii cu mâna etc.), o dezvoltare fără
precedent au avut-o agricultura şi creşterea vitelor. Din datele arheologice şi
din unele informaţii scrise ( Arian, Ovidiu, Horaţiu, Dio Cassius ş.a.) aflăm
că în cursul acestei epoci, get-dacii au adoptat şi aplicat o tehnică şi un
sistem agrar de tip superior celor practicate în epocile anterioare. În cadrul
obştilor predominat teritoriale, s-a trecut de la sistemul agrar “în ţelină” la
cel “cu pârloaga”. Acesta din urmă consta în extinderea suprafeţelor arabile
(prin defrişări şi desţeleniri), alternarea culturilor şi refacerea fertilităţii
solului (odihnirea acestuia) prin lăsarea lui periodică în pârloagă sau prin
însămânţarea unor plante furajere (azotante). Uneltele agricole descoperite,
între care plugul cu brăzdar şi cuţit din fier dar şi sapele, secerile, coasele,
cosoarele, greblele etc; seminţele de cereale, legume şi plante furajere găsite
carbonizate în gropi şi vase de provizii sau în hambare mari.Semnalarea de
către unii autori antici a ogoarelor sau holdelor întinse (Horaţiu menţionând
practica cultivării intermitente a pământului în cadrul unui tip de obşte,
probabil teritorială sau sătească) şi a turmelor sau cirezilor de vite atestă
existenţa în Dacia preromană a unui asemenea sistem agrar evoluat.
Dezvoltarea meşteşugurilor şi în special a celor extractive
(exploatarea zăcămintelor feroase şi neferose ca şi a sării) şi sporirea
cantităţii produselor agricole şi animaliere locale, însoţite şi de nevoia
permanentă de diferite produse străine (mai ales greceşti şi romane) au
determinat intensificarea schimburilor comerciale. Acestea sunt dovedite
direct de numeroase importuri (vase, unelte, arme, podoabe etc.) şi în special
de numărul mare de monede (greceşti, macedonene şi romane ca şi getodacice imitate după staterii lui Filip II şi Alexandru cel Mare apoi după
denarii romani republicani şi imperiali) folosite ca etalon în procesul de
schimb.
Paralel cu dezvoltarea economică s-au accentuat diferenţierile
sociale în cadrul comunitatilor geto-dacice. Din informaţiile unor autori
antici (Herodot, Diodor din Sicilia, Strabon, Dion Chrisostomul, Dion
Cassios, Petrus Patricius, Iordanes) şi din unele date arheologice (morminte
şi tezaure princiare, fortificaţii şi reşedinţe ale unor căpetenii etc.) se
contureaza divizarea societatii geto–dacice în aristocraţie militară şi
sacerdotală (tarabostes sau pileati) şi oameni de rând, nenobili (comati–
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kometai sau capillati); alături de aceşti fiind menţionaţi şi sclavi patriarhali
proveniţi din prizonieri de război.
În privinţa organizării politice şi militare a geto-dacilor
distingem trei etape. Prima este cuprinsă între secolele V-II a.Chr. şi se
caracterizează prin existenţa mai multor regate.
Astfel Sofocle semnalează prezenţa în prima jumătate a
secolului V a.Chr. a unui regat getic condus de Charnabon, după cum în a
doua jumătate a acestui secol Tucidide sugerează existenţa la geţi a unei
astfel de formaţiuni politice. Trogus Pompeius menţionează pentru anul 339
a.Chr. regatul getic al unui rex histrianorum care s-a opus invaziei sciţilor
lui Atheas. La rândul său, Arian relatează, cu unele detalii interesante,
expediţia militară de o zi (demonstraţia de forţă) făcută de Alexandru cel
Mare în anul 335 a.Chr. împotriva unui regat getic (care dispunea de o
armată de 10000 de pedestraşi şi 4000 de călăreţi) din Muntenia. De la
Trogus Pompeius şi Curtius Rufus rezultă că în partea de sud a Moldovei se
afla pe la 331/326 a.Chr. o formaţiune politică getică care a zdrobit armata
macedoneană (de aproximativ 30000 de ostaşi) condusă de generalul
Zopyrion, (acesta căzând în luptă) pe când se întorcea dintr-o expediţie
împotriva Olbiei (de la gurile Bugului). Diodor din Sicilia şi Pausanias
descrie, cu unele detalii privind caracterul regalităţii la geto-daci, războaiele
purtate între anii 300-292 a. Chr. de regele Dromihete cu Lisimah. Din două
inscripţii descoperite la Histria aflăm că grecii de aici au solicitat şi primit
(în virtutea unor tratate încheiate) ajutor militar mai întâi prin secolul III
a.Chr. de la un rege get cu numele Zalmodegikos, apoi prin secolul II a. Chr.
de la alt rege get pe nume Rhemaxos. Tot în secolul II a.Chr. îl plasează
Trogus Pompeius pe regale dac Oroles care a dus lupte cu războinicii
bastarni germanici, infiltraţi în jumătatea de nord a Moldovei dintre Carpaţi
şi Nistru. Pentru sfârşitul secolului II sau începutul secolului I a.Chr. este
consemnat de acelaşi Trogus Pompeius regele Rubobostes ori Burobostes în
vremea căruia “ a crescut puterea dacilor” (incrementa dacorum per
Rubobostem regem).
Din ştirile consemnate de Strabon, Dion Crisostomos-Iordanes
şi câteva inscripţii (dintre care cea mai importantă e decretul în cinstea lui
Acorneon din Dionysopoli ) ca şi din datele arheologice cunoaştem că regele
geto-dac Burebista (82/79-44 a. Chr.), susţinut de marele preot (devenit şi
vicerege) Deceneu, a unificat regatele geto-dacice (probabil patru sau cinci la
număr) sub sceptrul său. Prin „exerciţii, sobrietate (abţinere de la vin) şi
ascultare de legi”, el a reuşit să creeze un mare stat (megale arhe) care se
întindea din Carpaţii Păduroşi până la Munţii Balcani şi de la Nistru şi Marea
Neagră până dincolo de Tisa. Pentru înfăptuirea acestei opere fără precedent
în istoria politică a Daciei, regele Burebista i-a supus (pe la 60 a. Chr) pe
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celţii boii, teurisci şi scordisci din vest, pe bastarnii germanici din est şi
(după 55 a. Chr.) pe grecii din oraşele Pontului Euxin începând de la Olbia
şi până la Apollonia. Putând mobiliza o armată de până la 200000 de oameni
şi supunând cea mai mare parte a neamurilor vecine – cum precizează
Strabon – Burebista ajunge “ cel dintâi şi cel mai mare dintre regii Traciei,
stăpân pestre întreg ţinutul de dincoace şi de dincolo de fluviu” (Dunărea),
cum îl caracterizează decretul dionysopolitan. Burebista a făcut şi unele
incursiuni de pradă la sud până în Tracia şi în provincia Macedonia,
devenind “temut şi de romani “. Înaintea confruntării militare din anul 48 a.
Chr. dintre I.Caesar şi Cn. Pompeius, regele Burebista a reuşit să încheie
(prin trimisul său Acornion la Heracleia Lynkestis) cu acesta din urmă un
tratat de pace; în schimbul promisiunii unui ajutor militar, regele dac obţinea
din partea generalului roman un important câştig politico-diplomatic:
recunoaşterea sa şi a regatului său. Statul incipient condus de Burebista
ocupă un loc remarcabil în istoria antică atât prin marea sa întindere şi putere
militară cât şi prin nivelul înalt de dezvoltare economico-socială, politică şi
culturală.
Moartea lui Burebista în anul 44 a. Chr. a dus la dezmembrarea
marii lui stăpâniri (megale arhe) în patru şi apoi în cinci state mai mici
(arhe). Dintre acestea numai despre unul avem informaţii şi încă destul de
limitate. Este vorba de cel care şi-a păstrat reşedinţa la Sarmizegetusa şi
despre care izvoarele precizează că a fost condus de următorii regi: Deceneu,
Comosicus, Scorilo, Duras, Durpaneus şi Decebal. Deceneu şi Comosicus,
dacă nu şi ceilalţi,au cumulat şi funcţia de mare preot şi judecător suprem;
Scorilo a domnit 40 ani şi a încheiat un tratat de pace cu romanii;iar Duras,
Durpaneus şi Decebal au purtat războaie (acesta din urmă încheind şi-o pace)
cu imperiul roman din vremea împăraţilor Domiţian şi Traian.
Din celelalte regate (a căror localizare nu se cunoaşte precis)
sunt menţionaţi de Plutarh şi Suetonius regii Dicomes (probabil în Moldova)
şi respectiv Cotiso (probabil la sud de Carpaţi) care în preajma luptei de la
Acţium (31 a. Chr.) duceau tratative cu Antonius şi respectiv cu Octavian,
oferindu-şi serviciile militare ; Cotiso ajungând apoi în război şi căzând în
lupte cu romanii (29 a. Chr.), cum menţionează Horaţiu. De asemenea, mai
apar consemnaţi de Cassius Dio regii geto-daci Roles (aliat al romanilor)
Dapix şi Ziraxes (oponenţi ai romanilor). Mai cunoaştem numele regelui dac
Koson inscripţionat pe monede de aur şi numele regelui dac Thiamarkos
comsemnat pe un vas de provizii descoperit în cetatea de la Ocniţa-Buridava
(Basileos Thiamakos epoei).
Dintre toţi regii daci ( în număr de peste 25 consemnaţi nominal
sau doar cu titlu generic de basileos, rex sau dux ) numai Decebal a fost
imortalizat printr-un portret de care doar mari personalităţi ale lumii antice
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au avut parte.Expresivul său portret fizic apare eternizat în piatră (redat de
vreo 8 ori) pe Columna lui Traian,operă despre care un exeget al ei nota atât
de îndreptăţit : “Cu excepţia dacilor nici unul din numeroasele popoare
absorbite de imperiu nu se poate lăuda că a văzut înălţându-se un monument
mai durabil închinat dragostei sale pentru neatârnare.” Succintul portret
moral al regelui Decebal il datorăm lui Dio Cassius. Istoricul roman scrie
despre acesta că “era foarte priceput la planurile de război şi iscusit îm
înfăptuirea lor,ştiind să aleagă prilejul pentru a-l ataca pe duşman şi a se
retrage la timp.Dibaci în a întinde curse, era un bun luptător şi se pricepea să
folosească izbânda,dar şi sî iasî cu bine dintr-o înfrângere.Din această cauză
multă vreme a fost un duşman de temut pentru romani “. Calităţile de abil
strateg şi tactician militar ca şi de priceput organizator şi conducător politic
(între 87-106 p. Chr.) sunt relevate şi în alte izvoare referitoare la regele erou
şi martir. Astfel constatăm că Decebal a condus un stat mai bine organizat
(administrativ,politic şi militar ) şi mai dezvoltat (economic, social şi
cultural) comparativ cu cel creat de Burebista sau cu cele semnalate după
dispariţia tragică a marelui rege dac.
Dezvoltarea vieţii economico-sociale şi politico-militare a lumii
geto-dacice din cursul celei de a doua epoci a fierului a fost însoţită de o
evoluţie în sfera vieţii spirituale.
Cunoştinţe şi aptitudini de ordin tehnic şi artistic au etalat unii
geto-daci în domeniul meşteşugurilor specializate şi cu deosebire în creaţiile
lor artizanale.Aici înregistrăm două stiluri artistice : unul (dintre sec.V-III a.
Chr.) naturalist sau orientalizant în care predomină net motivele zoomorfe
(fată de cele antropomorfe, vegetale şi puţine geometrice) iar celălalt (din
sec. II a. Chr. –I p. Chr.) covârşitor geometric (cu unele motive naturaliste
stilizate – zoomorfe,antropomorfe şi vagetale ). În ambele stiluri apar
splendide creaţii în ceramică şi mai ales în argint, aur şi bronz.
Alte manifestări spirituale pe care unele izvoare narative
(Platon, Ovidiu, Dioscoride, Strabon, Dion Chrysostomos, Pseudo-Apuleius,
Clemens din Alexandria, Iordanes etc) şi arheologice le semnalează la getodaci se referă la anumite cunoştinţe şi practici empirice din domeniul
ştiinţelor, artei, muzicii, dansului etc. De pildă Iordanes notează citându-l pe
Dion Chrysostomos (autor care a fost în Dacia şi a scris o istorie a acesteia)
că geto-dacii n-au fost lipsiţi de oameni care să-i înveţe filosofia şi de aceea
ei “au fost întotdeauna superiori aproape tuturor barbarilor şi aproape egali
cu grecii” ; că Deceneu “observând înclinarea lor de a-l asculta în toate şi că
ei sunt din fire deştepţi, i-a instruit în aproape toate ramurile filosofiei,…. ia învăţat etica…, i-a instruit în ştiinţa fizicii făcându-i să trăiască conform
legilor naturii …,i-a învăţat logica făcându-i superiori celorlalte popoare în
privinţa minţii,…i-a îndemnat să petreacă viata în fapte bune “. Referindu-se
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la cunoştinţele lor botanice şi astronomice, autorul vedea pe unul scrutând
poziţia cerului, pe altul cercetând însuşirile ierburilor şi ale fructelor, pe unul
observând creşterea şi descreşterea lunii pe altul studiind eclipsele soarelui
etc. Oarecum asemănător sunt văzuţi unii geţi şi de către Ovidiu, poetul care
şi-a petrecut mai mulţi ani din viaţă printre ei, le-a învăţat limba şi astfel i-a
putut cunoaşte atât de bine. Cel ce singur mărturiseşte că a devenit “aproape
un poet get “ şi care face din geti personaje nelipsite în versurile
sale,cântându-i şi-n limba lor strămoşească, nu putea afirma fără temei că –
în ciuda unor vremuri tulburi când “în locul cărţilor răsunau arcul şi armele,
când oamenii erau nevoiţi să-şi are ogoarele cu o mână pe coarnele plugului
şi cu alta pe armă ori să-şi pască turmele cu fluierul la gură şi cu coiful
îndesat pe cap – că geţii erau capabili să-şi manifeste sensibilitatea faţă de
stihurile bardului de la Tomis. Este aici o adevărată odă pe care Ovidiu o
dedică tenacităţii cu care geţii îşi lucrau şi apărau glia şi în acelaşi timp
sensibilităţii sufleteşti cu care erau înzestraţi aceşti oameni ai pământului
vest şi nord pontic.
Dar domeniul cel mai original al spiritualităţii geto-dacice îl
constituie credinţele şi practicile religioase, asupra cărora au stăruit unii
autori antici şi moderni. De pildă trei pătrimi din textul lui Herodot referitor
la geţi îl ocupă ştirile despre religia acestora, iar Strabon scrie (citându-l pe
Poseidonius ) că la neamul gaţilor “râvna pentru cele de bine a fost mereu o
preocupare de căpetenie”. Din totalitatea scrierilor antice şi din unele date
arheologice rezultă că religia geto-dacică a avut un caracter politeist. Astfel
în Dacia preromană sunt atestaţi zeii Zamolxis şi Gebeleizis, un zeu al
războiului (corespunzător lui Ares-Mars), o zeiţă a vetrei şi focului,
protectoare a căminului (asemănătoare cu Hestia-Vesta), o zeiţă a lunii,
pădurilor şi farmecelor care purta numele de Bendis (corespunzând cu
Artemiza-Diana), un zeu numit Darzalas sau Derjalas (înrudit cu Dionysos)
şi alte divinităţi greceşti, probabil un zeu cu atribute asemănătoare lui
Hermes şi alţii. Descoperirea mai multor sanctuare în aşezările de la
Grădiştea Muncelului – Sarmizegetusa (peste 10), Costeşti (cel puţin 4),
Racoş (5), Brad (2) etc. ca şi iconografia geto-dacică în care apar şi
personaje înaripate confirmă existenţa mai multor divinităţi în panteonul
geto-dac. Puţine ştiri literare se referă şi la organizarea cultului la gto-daci.
Sigur exista un mare preot, ceea ce presupune o tagmă preoţească . Dion
Chrysostomos afirmă că preoţii şi regii geto-daci erau aleşi dintre aristocraţi.
De asemenea sunt menţionaţi în Dacia călugări celibatari, vegetarieni şi
abstinenţi aparţinând unor secte religioase şi cunoscuti de Poseidonus şi
Strabon sub denumirile de ktistai (care se abţin de la plăcerile lumeşti) sau
kapnobatai (călători prin nori) , iar de Ioseph Flavius sub numele de
polistai (întemeietori de oraşe) sau pleistoi (foarte mulţi ).
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