ELEMENTE ALE SUPRASTRUCTURII
POUTICE ROMANEŞTI
MOŞTENITE DE LA GETO-DACI
de LIVIU ŞTEFANESCU

1 . Considerind, potrivit materialismului dialectle şi istoric, că istoria
poporului român este isto ria dezvoltării forţelor de producţie , a relaţii lor
de producţie şi sociale, a luptelor de eliberare socială şi naţională, im
potriV'a cotropirii şi dominaţiei străine, pentru libertate şi neatirnare 1,
vom evide-nţia importanţa pe care o are studiul instituţiilor �i dintre a
cestea bineinţeles un loc de seamă il ocupă statul. Se apreciază că pe te
dtariul patriei noastre statul cu aparatul său central s-e manifestat in
societatea strămoşilor IWŞtri in jurul anului 70 te.n. 2•
Cercetările arheologice au scos in evidenţă multiple dovezi care
ai o reQli
tate peremptorie a dacilor 3, apreciază că acesta ar fi putut si genereze
o cultură demnă de oompmm cu cea II"omană �, că el se reflectă din punct
de vedere arheologic intr-o cultură materială un itară , atit de unitat"ă în
oit abia dacă pot fi distilliSe variante <regionale în bogatul rnarterial pro
venit din staţiunile din secolele 11-1 i.e.n. 5, că a existat un stat dac cen
tt·al in munţii Orăştie 6.

atestă indubi.otabil sta·tlul oentreli2Jat in vremea lui Burebista

Raţiunea aprofundării ceroetării elementelor suprasbructurii pol iiice
sintem da
tori să-1 dăm l a repetatele indemnuri de a interpreta just, pe temelia
materialist istorică, da tele şi evenimentele istorice pe eaTe le avem daa societăţii s trămoşilor noştri constă şi in răspunsul pe care

1 Nicolae Ceauşescu, Romdnia pe drumul construirii socieC4ţii sociali.ste mul
t ilateral dezvoltate, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1977, p. 34.
2 • • •. Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din 26-21 octombrie 1977 cu pri
vire la aniversarea a 2050 de ani de lo crearea primului stat dac cenCrallzaC şi
independent, in ScinCeia, 16 noiembrie 1977.
3 Ion Horaţiu Crişan, Burebista şi epoca sa, Editura ş.tiinţifid şi enciclope

dică, Bucureşti, 1977, p. 1 87-209.
4 Paul MacKendrik, Pietrele dacilor vorbesc, Editura ştiinţifică şi enciclo
pedică, Bucureşti, 1978, p. 61.
5. Alexandru Vulpe, Puncte d e vedere privind istoria Doclei preromane, in
Uevina d e istorie, nr. 12/1979, p. 2280.
6 Mioara Turcu, Geto-dacii din Cimpia Munteniei, Editura ştiinţifică şi en
ciclopedid, Bucureşti, 1 979, p. 192.
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torită unei meritorii activităţi desfăşurată de arheologi şi istorici de a
aduna ctt mai multe date şi dovezi 7• Statul, in viaţa societăţii umane 4n
general şi indeosebi pentru naţiunile socialiste de astăzi din această
parte a Europei are o importanţă deosebită, studiul apariţiei şi dezvol
tării sale constituind o preocupare fundamentală atit pentru istorie cit şi
pentru fi8Ctor:ii polirtici de decizie . Aceasta cu atît mai mult cu cit, în .pre
zent, in lume se formulează tot felul de interpretări denaturate, falsi
ficatoare ale unor procese şi realităţi is torice, in scopul justificării unor
stări de lucruri inechitabile atit din trecut cit şi din prezent. De aceea
este necesar să promovăm în abordarea studierii statului in viaţa comu
nităţii noastre o concepţie revoluţionară, care să permită interpretarea
justă, matetia:l'ist-istorică a proceselor şi evenimentelor, a datelor şi in
formaţiilor absolute ·pe care le cunoaştem 8•

2. Problema modului de cercetare, a metodei de investigaţie este pro
prie fiecărui domeniu şi aleatorie în raport cu formarea Tiguroasă a au
torului 11• Credem tnsă că stud iul trecutului comunităţilor umane obligă
la elaborarea unor concepte , legităţi, capaibi le să transforme istoria in
ins trumentul desciirării viitorului societ§ţilor omen�ti ceea ce latinii
numeau : historia magistra vitae.

Karl Marx a' pus in evidenţă esenţa istoriei elaborînd conceptul
formaţiune sOcial-economică sau mod de producţie cu forme variate de
manifestare (asiatic, antic, feudal, burghez-modern) ilustr-ind progresul
societăţii umane to punînd ln evidenţă legitatea lor fundamentală : in
terdependenţa dintre cele două laturi ale acestuia : !forţele de produc
ţie şi relaţiile de producţie. Ceea ce caracterizează 1nsă formaţiunea so
cial-economică sint relaţiile sociale de producţie ajunse pe o anumită
treaptă de .dezvoltare istorică, de aceea Karl Marx preciza : "Societatea
antică', societatea feudală, societatea burgheză sînt astfel de ansambluri
de producţie, fiecare dln ele insemnind totodată o treaptă deosebită de
dezvoltare in istoria o menirii" 11 .

Impotriva pericolului de a schematiza trecutul societăţii uma ne fji
de a naviga pe valurile evenimentelor fiecărei com un ităţi - care sînt
irepetabile �i non-identice - con fundi n du -le cu istoria ca ştiinţă Karl
Karx avertiza in cunoscutul protest contra lui Mihailovschi : "El tre
buie să transforme schiţa mea istorică cu privire la apariţia capitalis
mului in Europa occidentală, �ntr-o teorie istorica-filozofică refeti�
la calea generală pe care trebuie să o urmeze in mod fatal toate po
poarele indiferent de condiţiile istorice în care s...ar afla ele. Eu îi cer
7 Nicolae Ceauşescu, Romania pe drumul construirii societiiţii socialiste mul
tilateral dezvoltate, voi. 7, Bucureşti, Editura politicA, 1973, p. 826.
8 Idem, voi. 11, 1975, p. 379-381.
9 Mircea Eliade, De la Zalmoxfs la Genghis-Han, Editura ştiinţifici şi en
ciclopediiCă, Bucureşti, 1980, p. 18.
10 Karl Mnrx, Friedrich Engels, Opere, vol. 13, Editura politică, Bucureşti,
1962, p. 9.
11 Idem, voi. 6, 1959, p. 455.
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iertare. Aceasta ar insemna pentru mine, in acelaşi timp o prea mare
cinste şi o prea mare insultă" 12,
Relaţia dintre modul de producţie �i stat oa e lement al supra struc 
turii este evidentă in formaţiunile social-economice caracteristice civili
zaţie i deoareoe aici apar relaţii sociale şi de producţie generatoare a
cestui element al supra.structurii polltioe. nespre m od ul de producţie care
u genera t statul dac sin t exprimate in lite ratura de s pecialitate patru
,

opinii mai importante :
Una di n acestea susţine existenţa comunei primitive intr-o fază fi
nală denumită de mocraţie militară sau uniune trilb ală 13.
O a doua părere susţine existenţa societăţii sclavagiste începătoare
la daci, din vremea lui Burebista �i pînă la pri mele atestă.ri documen
tare despre români, pe baza obştei săteşti ca perioad ă prefeudală H.
O a treia , mai recentă, susţine că societatea dacă incepind din vre
me.ai lui Burebista a trecut de la comuna primitivă la modul de produc
ţie tributal 15.
O a patm apreciere conţ i ne o formulare s pecifică : formaţiunea so

cial-politică de tipul statului 1&.

Pentru a ne a propia şi mai mult de cunoaşterea formaţiunii so cial
economice realizată de strămoşii noştri daci la finele secolului al II-lea
i . e. n şi inceputul secolului 1 i.e.n. adoptăm metodologia consacrată de
materialismul dialectic tii istoric :
generalizarea unor fenomen e nu ca o activi tate de abstractizare
a
esenţei lor ca obiect rgeneral situat deasupra lucrurilor ci aşezarea
c·unoaşterii la nivelul relaţiilor interne fundamentale,
- esenţa ca relaţie internă fundamentală trebuie inţeleasă ca pro
ces generator, ca autodinamică constructivă, ca trecere de la una la
.

-

12 Idem, Ausgewahlte Briefe, Berlin, 1953, p. 367, apud Antoine Pelletier, Jean
.Jacques Goblot, Materiali.&mul istoric şi istoria civilizaţiflor, Bucureşti, 1973, p.
64�5.
13 Mihai Macrea, Procesul separării oraşului de sat la daci, in Studii şi refe
rate privind istoria Romdniei, partea I-a, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti,
1954, p. 141 ; Miron Consbantinescu, Modul de producţie tributal şi orinduirea
tributală, in Probleme economice, nr. 1 1/1972, p. 39.
A se vedea şi discuţia asupre altei lucrări de Miron Constantinescu Schiţa unei teorii mar:riste a formaţiunii social-economice tributale - la Ion
Horaţiu Crişan, op. dt., p. 187-217 ; Radu Vulpe, Getul Burebista, conducător al
intregului neam geto-dac, in Studii şi comunicări, Piteşti, vol. I, 1968, p. 33-55.
14 Constantin Balmuş, in Buletinul ştiinţific al Academiei R.P.R., 1950, 2,
nr. 1, p. 3 şi Constantin Daicoviciu, .in Studii şi Cercetări Ştiinţifice, Cluj, 1. 1950,
Case. 2. apud Ion Horaţiu Crişan, op. cit., p. 187-217.
15 Miron Constantinescu, Despre formaţiunea social-economică tributală, in
Probleme economice, nr. 4/1973, p. 51-86 ; Ion Horaţiu Crişan, op. cU., p.
:!09-217 ; Henri Stahl, Teoria faziirii tipologice şi problema orinduirii tributale,
in Viitorul social, nr. 1/1978, p. 1 13-131 ; Idem, Analiza sociologicii a orinduirii
,.tributale" româneşti, in Viitorul social, nr. 3/1978, p. 534-541 ; Idem, Teorii şi
ipoteze privind sociologia orinduirii tributale, Editura ştiinţifică şi enciclope
dică, Bucureşti, 1980.
16 Mircea Petrescu-Dimboviţa, Scurtii istorie a Dactei preromane, Iaşi, Edi
tura Junimea, 1978, p, 144.
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cee.laltă. Karl Marx însuşi arată că metoda sa dialectică ,.priveşte fie
care formă realizată in mi.;şoare, adică şi sub aspectul ei trecător" 17,
- esenţa nu poate fi concepută ca un obiect general ci ca logica
dezvoltării Obiectului real.
Aceste elemente de metodă materialist dialectică şi istorică funcţio
nează ştiinţific numai prin analiza aprofunclată a materialului furnizat,
i n cazul nostru, de istorici şi arheologi. Prin unnere, pentru a d:i&.'u'ta
de5pre concepbu:l mod de producţie, formaţiune social-«""nomică, la daci ,
cuno�terea ştiinţifică esenţială trece prin analiza tuturor informaţiilor
referitoare la relaţiile sociale şi de producţie in sinul cărora s-a produs
trecerea de la trib la papcxr.
Dacă legea generală este concordanţa necesară a relaţiilor de pro
ducţie cu caracterul forţelor de producţie, cunoa.<?terea ştiinţifică esen
ţială a legii dezvoltării societăţii de pe teritoriul ţării noastre trece
prin studiul empiric al caracterului acestor forţe de producţie şi al struc
turii sale sociale şi de producţie concrete. Sarcina noastră este de a
studi.a realităţile empirice, materialul documentar şi potrivi t dialecticii
marxiste să considerăm ansamblul acestor date sub specia esenţei con
crete şi sub specia necesităţii concrete, adică a le ·gîndi ca singularP. i n
forma conoeptului dialectic şi n u a formula scheme 18•
3. La finele secolului al II-lea ff.e.n. şi inceputul secolului I î.e.n. ni
velul de dezvoltare al forţelor de producţie a determinat in Dacia victo
ria definitivă a noilor relaţii sociale şi de producţie incheindu-se a.artfel
indelun·gata pe!"ioadă istorică a comunei primitive. Arheologia eviden
9
ţiază că 8ICe9t proces se datoreşte meta1turgiei fierului 1 . Se subliniază
de către arheologi că i mpresio nanta gamă de unelte din fier s-a bazat pe
zăcăminte proprii de minereu şi pe iscusinţa dacilor de a obţine fierul
pri n reducerea minereului.
Uneltele din fier au sporit randamentul prelucrării lemnului precum
şi al altor ocupaţii ca : vînătoarea, pescuitul, al'binăritul. Dar o impor
tan.'tă dezvoltare s-a inregistrat in construirea locuinţelor, dependinţe
lor, intăriturilor, construcţiilor religioase. Nivel inalt a atins în acea..,tă
vreme şi ceramica. Deşi tehnica lucrului cu roata, se susţine că a fost
împrumutată 20, dacii au realizat o gamă bogată şi variată de fonne şi
ornamente care proveneau din străvechile lor realizări.
Trecerea la noul mod de producţie, de la comuna primitivă e..<;tP
consemnată de apariţia, pe temeiul revoluţiei provocată de generaliza
rea metalurgiei fierului in nivelul de dezvol tare a forţelor de produc··
ţie, a unor noi relaţii sociale �i de producţie. In acest sens vom e·v i ·
denţia caracterul acestora ş i elementele care a u generat in suprastruct:urn
17 Karl Marx, Frledrich Engels, Opere, voi. 23, Editura politică, Bucur�ti,
1966, p. 27.
18 Miron Constantinescu, Despre form<Jţiunea social-economică tributald, in
Probleme economice, nr. 4/1973, p. 52-53.
19 Ion Horaţiu Crişan, op. cit., p. 41-49 ; Mircea Petrescu-Dimboviţa, op. cit.,
p. 1U-173 ; Ioan Glodariu, Eugen Iaroslavschl, Civilizaţia !ferului la daci (sec.
Ir l.e.n. - 1 e.n.) Editura Dacia, Cluj-Napocn, 1979.
20 Ion Horaţlu Crişan, op. cit., p. 407
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societăţii daoe statul . Analiza va cuprinde manifestarea familiei mono-·
game, a proprietăţii private a acesteia asupra mijloacelor de producţie şi
produselor proveni te din mUllJCă , statul cu organele sale locale şi cen
tra le , Soatul, relaţl.i le soailale 081'8dberistioe stadiului dvilizat ca popor al

dacilor.

Familia monogamă, se pare, a urmat in deapro ape evoluţia impune
rii şi genero.lizării mebal1W'giei fierului de la o�ganiza.rea gentilică pe
clanuri 21 di n seoolui al VII-l,ea i.e.n. impun1ndu-se oa o -realitate 'la fi
nele secolului al II-lea î .e.n. şi mai �s în vremea marelui legislator De
ceneu din vre mea uriaşei personal ităţi unificatoare Burebista realizato
rul Dadei centralimte �?i indepen:dente 22. Un m oment edificator în a
cest are peste tim p il prezint ă cheia de boLtă Zalmoxe despre care se
s pu nea oă ar sta alături de alţi mari legislatori ai antichităţii : Mo ise ,
Zoroastru. Familia monogamă a deven it celula socială fundamentală care
stabileşte anumite relaţii cu ce lelalte familii 23 din aşezare (sat). In acest
scop fiecare familie concedează reciproc din li:bertatea sa pentru a o
î ncredinţa �fului (judelui) satului , asigurind astfel instituţia locală de
stat pentru descurajarea eventualilor infmctori iar atunci cînd s-ar fi
produs abateri, repararea prejudiciilor şi sancţionarea v inovaţi lor.
Fami l ia monog amă a daci lor se întemeiază pe respectarea instituţiei
rude niei şi altele decuJ'Igind de aici precum şi pe proprietatea privată
asupra mijloacelor de producţie !Şi produselor provenite din munca sa.
I nstituţia rudeniei este insoţltă de seria de reguli care duc la co nsoli
darea şi de zvol tarea civilim.ţiei. Incălcarea a ces tora constituie infracţiuni
împotriva familiei şi persoanei - incest, viol, bigamie , adulter, abuz de
persoan ă, vătămare corporală, lovire, omor - iar selecţia biologică de
vine o forţă oare propulsează umanitatea di n barbaria tribală a comunei
prim i ti ve conservind şi de zvol tind stadiul uman al civilizaţiei.

Instituţia proprietăţii private a familiei monogame asupra produse
lor provenite din munca sa şi asupra mijloacelor de producţie - pămînt,
turme , un elte , gospodăde, instalaţii tehnice de prelucrare a materiilor
prime indeosebi agro...alimentare - este însoţită de o serie de reguli care
încălcate constituie infrecţiuni impotriva proprietăţii - furt, inşelăciune,
dis trugere - şi a sigură consolidarea şi d ezvoltarea stadiului civilizaţiei
atins de daci, realizat de ei 1n�işi, în vremea lui Burebista. Se ajunge ast
fel la co nserva rea muncii socialmente asigurată prin vi n zare , testament,
succesiune, donaţie, in2lestrare. Privin d, potrivit metodei m ateria list dia
lectice şi istorice, familia monogamă dacă esenţa relaţiei o constituie
fuptul că stadiul atins se dat ore şte cauzelor i nterne ale societăţii, acti
vităţii pennanenie de producţie , a culturii materiale şi spirituale, in
teracţiunii dintre oameni - familii, �ezări, trib - şi natură, creind o

metalurgie proprie a fierului , un nivel deosebit al forţelor de produc21 Alexandru Vulpe, op. cit., p. 2277.
22 Ion Horaţiu Crişan, op. cit., p. 461 ; Ion Ion Rusu,
Ion Horaţiu Crlşan, op. cit., p. 482 nota 1529.
23 Alexandru Vulpe, op. cit., p. 2274.
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ţie şi tot ei dacii şi-au creat stadiul civilizaţiei i�ind din ·barbarie.
Toate acestea au o cauză esenţială internă, iar toate celelalte influenţe
exterioare, contactul cu alte comunităţii - unele aflate ·în stadiul tri
bal ca : celţii, cimerienii, sciţii, altele in stadiul civilizat de popor ca :
grecii, macedonenii, romanii - au contribuit doar la accelerarea sau
frinarea acestui proces. In cadrul esenţei interne a societăţii dace s�
situează şi instituţiile caracteristice .relaţiilor gentilke care au evo
luat in dinamica pe care informaţiile arheologice şi istorice ni le
fUTnizează.
Pentru asigurarea stadiului civilizat atins familiile aşezării (sat prin
latinofonie) incredinţează voinţa lor reprezentantului local al şefului
de trib devenit jude prin latinofonie şi-i transferă odată cu pu�a
politică şi ascultarea pentru indeplinirea unor activităţi de apărare �?i
autoapărare precum şi o parte din produsele .proprii obţinute prin
muncă, denumită dare prin latinofonie. Darea şi ascultarea constituie
suportul organelor locale ale statului şi in acelaşi timp şi realităţile de
relaţie şi consolidare ale statului centralizat organizat şi legiferat de
Deceneu sub conducerea lui Burebista. Trebuie să observăm că obli
gaţiile familiei - darea şi ·ascultarea - aveau un dublu caracter : o
parte dmînea la dispoziţia judelui pentru sine şi familia sa şi pentru
nevoile satului, o altă parte era destinată davei aşezare către care gra
vi:tau circa o sută de sate, apoi mai departe către alte organe zonale,
întinderi administrative din care făceau parte mai multe dave şi care
prin latinofonie au primit denumirea de ţară, apoi către organele cen
trale ale statului dac, regele (prin latinafonie), marele preot şi alţi re
prezentanţi ai acestuia, ajutoare ale sale şi familiile lor.
Din punct de vedere al suprastructurii politice a societăţii poporu
lui dac, judele satului, locuitorii davelor, regele, marele preot, alţi re
prezentanţi ai acestora, !familiile lor aveau atribuţii de administrare,
deci şi juridice, milita'I"e şi spirituale (religioase) atit pentru rezolva
rea litigiilor dintre familiile satului, dintre sate, dintre dave sau in <'..a
zul agresiunii din afara Daciei a unor comunităţi străine. Conducărorii
politici, administrativi, preoţii constituiau o clasă socială distinctă de
restul poporului. Izvoarele istorice o atestă in repetate rinduri 24• A
ceasta este in spiritul materialismului dialectic şi istoric o clasă socială
neantagonistă - distinctă
25 întrucît baza societăţii dace nu oferea
condiţiile constituirii proprietăţii private exploatatoare asupra mijloace
lor de producţie iar darea şi ascultarea nu deveniseră instrumentul re
distribuirii inechitabile a plusprodusului datorită condiţiilor interne
caracteristice societăţii strămoşilor noştri.
Familia monogamă şi proprietatea privată a acesteia asupra mij
loacelor de producţie şi produselor obţinute din munca sa, statul cu or
ganele lui locale, zonale şi apoi centralizat şi independent incepind din
-

24 lordanes, Getica, 40 ; Izvoare, 2. Bucureşti, 1970, p. 412-413 : Dio Cassius
apud Ion Horaţiu Crişan, op. cit., p. 195.
25 Karl Marx, Friedrich Engels, Opere, voi. 4, Editura politică, Bucureşti,

Htst. Rom. LXVIII, 9, 1.
1958, p. 466

nota subsol.
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victoria civilizaţiei dacilor deveniţi din
trib, popor, constituie trecerea defini ti vă, deplină şi ireversi·bilă de la
comuna primitivă la civilizaţie, la cel de-al II-lea mod de producţie, al
II-lea moment al istoriei denumit de Karl Marx oeu un termen general
şi mod de produ cţie asiatic �. 'l'rebuie sulbliniat că aceste instituţii
fundamentale ale poporului nostru 27, civilizaţia sa, sint anteromane şi
antecreştine şi s -au transmis direct, numele lor, prin latinofonie pină
vremea lui Burebista consti tuie

astăzi.
Cea mai importantă reglementare care a stat la baza proce5ului
făuririi civilizaţiei dace o constituie preluarea unei părţi din pămîntul
aşezării in stăpin i:rea directă a familiei monogame. Această situaţie a
asigurat victori a geneoolizării metalurgiei f ierului �i s pori rea uneltelor
din fier care au determi nat creş terea productivităţii sociale a muncii.
Dar preluarea unei păTţi din pămintul aşeză'l'ii -constituia �n ace�i
tim p şi o valorilicare a muncii depuse pentru toonsformarea lui in te
ren a rabil , .păşune, gospodărie ; apa era sU'bjugată la. moară, joagăr,
şteamp, viitoare, piuă. Proprietatea privată a familiei monogame � in
formă o recunoaştere a judelui - in persoana sa insă reprezentat atit
tot satul cit şi autoritatea superioară de la d avă - faţă de terţi. A
ceastă situaţi e se poate reflecta in esen� relaţiei : ca dac - român
prin latinofonie - erai membru al satului şi numai ca sătea n aveai
dreptul să-ţi întemeiezi gospodăria, să-ţi lucrezi pămîntul arabil pentru
tine o parte din pă mt ntu l satului ; să-ţi iei roadele obţinute prin muncă,
să-1 stăpîneşti, să-ţi construieşti casa, dependinţele şi să ai şi folosinţa
mediului natural al satului - apa, pădurea, păşunea, iazul. De obicei,
ş i aceasta o pun in evidenţă cercetările erheologiiCe, teritoriul satului
in stadiul popor, civilizaţie, coi n cidea cu acela in care subsistase sute
de ani

vechea aşezare tribală dacă.
Constituirea familiei monogame, a proprietăţii private şi a statului
dac, :realizate de dacii ,î nşişi ca urmare a generalizării metalurgiei fie
rului a fost î nlesnită prin folosirea îndelungată a monedei, emisiune
proprie chiar, aşa cum evide nţiază cercetările numismatice 28• Moneda
a î nlesnit circulaţia . dării 'Şi ascultării de la celula socială de bază - fa
milia monogam ă - la o rganele locale ale statului şi prin acestea la
organele de stat zonale, regionale şi apoi in vremea lui Burebista la
constituirea şi consolidarea statului centralizat şi inde pen dent. Proprie
tatea privată a familiei monogame şi cale a endogamă, democratică 29 a
trecerii so cietăţi i dacilor de la trib la popor a cuantifioat această rela
ţie eco n omică determinind-o in baza unei indelungate practici şi a fo
l Osiri i monedei ca a zecea parte. C uantumul a fost înveşmîntat apoi de
26 Karl Marx, Bazele criticii economiei politice, vol. I, Editura politică, Bucu
reşti, 1972, p. 423-467.
?.7 Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii societiiţii socialiste mul
tilateral dezvoltate, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1977, p. 34.
28 Constantin Preda, Monedele geto-dacilor, apud Ion Horaţiu Crişan, op.
cit., p. 21.
29 Karl Marx, op. cit., p. 426.
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religi.a creştină în aureolă divi nă , �a cum a procedat şi cu alte forme
de mani festaore a relaţiilor sociale şi de producţie.
O simplă observaţie arată că menţinerea unui număr restrins de
ciTOa douăzeci de familii într-un sat pune mai bine în e vi den ţă dublul
caracter al dării : o parte pentru organele de stat locale care în felul a
cesta obţineau o forţă economică egală cu a consătenilor - judele in
speţă - şi a doua parte pentru intreaga ierarhie a statului - dava,
ţara, Dacia. O astfel de realitate apare atit arheologic cit şi documentar
din momentul consemnării ei 30• De la strămrn;;i i n�tri daci ni s-a
transmis şi regula ca satul să poarte numele judelui său 31.
Militar, satul se apăra impotriva atacurilor comunităţilor stTăine
cu toţi locuitorii săi, situaţie surprinsă pînă tîrziu în istoria popomlui
nostru.
Reglementarea relaţiilor agrare în modul specifi c sOCli etă ţ ii dac-e a
constituit resortul vital al acesteia. Crearea limbii române în cadru l
familiei, .poporului , prin latinofonie este apreciată ca o î mpleti re a ci

vilizaţiei dacilor cu civilizaţia romană 32• Nici dreptul roman sdavagi�t
şi nici cel feudal bizantin, impuse temporar şi violent pc anumite părţi
ale pămfintului Daciei nu au asemănare cu vechea regl em en tare agrară
a s trămoşi lor noştri l egi!fera tă de Deceneu in vremea marelui Bul"('
bista !Şi transmisă prin latinafonie in tennenii săi în ceea ce con�ti in ţa
de sine a locuitorilor acestui pămint numea : ,.aşa este de la inceputul
ţării" sau ,.acesta este oblcei.ul pămîntului " iar evul mediu cărturăresc
a inregistrat noţiunea de jus valachicum 33, cu puternice realităţi pînă,
la finele secolului al XVI-lea cînd s-au generalizat relaţiile de depen
denţă feudală pri n oruminire ceea ce echivala cu o cale endogamă, de
vindere a proprietăţi i tfunclare. Acest proces o�nic in Muntenia şi
Moldova are corespondent prin introducerea violentă a stăpînirii străine,
de cucer ire a feudalilor maghiari in Transilvania în secolul al XIII-lea
şi al celor otomani in secolul al XV-lea in Dobrogea şi nordul Deltei
Dunării, feudalism exogam.

Oraşele din harta lui Ptolemeu sint centrele politico-administrative
ale statului d ac. avînd nume caracteristic cvasi-unanim t ermi nate in
dava iar cele 15 popoare :V. cum le numea Vasile Pârvan sau triburi
intr-<> aooepţiune recentă 35 nu pot fi decit subdiviziunile poporului daoc

30 • • •. D. I. R- veacul XVI, Moldova, Editura Academiei R.P.R., 1953,
p. 5.

vol.

1,

31 Ibidem, pp., 187, 197, 333.
32 • • •, Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român. Editura poli
tică, Bucureşti, 1975, p. 6 19.
33 Ion Bogdan, Citeva observaţiuni asupra fndatoririlor multiple ale cnejilor
şf boiertlor moldoveni, in Analele Academiei Române, Memoriile secţiei istorice,
Seria a 11-a, tom. XXX (1908) p. 6-8. A se vedea căutări de inceput şi la Ioan
Nădejde, Istoria. Originea dreptului consuetudinar romcin, reeditat in Analele
de istorie, an. XXV, nr. 2/1979, p. 75-91.
34 Vasile PArvan, Getica, Bucureşti, Cultura Naţionali, 1926, p . 247-250.
35 Constantin C. Glurescu, Dinu C. Giurescu, Scurt4 istorie a romcinilor. Edi
tura ştiinţifici şi enciclopedică, Bucureşti, 1977, p. 24-25.
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unificat de la Burebista la �Decebal şi supravieţuind prin latinofonie
intr-o :manieră caraclterliStică : moldoveni, maramureşeni, bucovineni,
transilvăneni, bănăţeni, olteni, munteni, dobrogeni.
Constituirea centrelor administrative a f-ost deasemeni realizată in
mod realist pe temeiul unei îndelungate locuiri teritoriale astfel că pe
temeliile dave-lor s-tau realizat şi în continuare după intreruperea .ac
tivităţii aparatului central din vremea năvălirii popoarelor migratoare,
reşedinţelor judeţelor, unele din ele supravieţ.uind şi astăzi. In condi
ţiile aspre, uneori dramatice ale apărării pămîntului impotriva migra
tarilor situaţi incă la finele comunei primitive in stadiul tri·bal 36 şi în
absenţa aparatului central satul a organizat forţa sa public-statală de
autoconducere şi autoapărare cm"e a .fost denumită teoretic sub -con
ceptul de stat neorganizat 37.
Explicaţia dată de numeroase studii in mod pertinent abordată de
pe terentU� solid .al multor discipline 38 privind moştenirea societăţii dace
tronsmisă poporului nostru, român, continuitatea sa ·in spaţiul carpato
dan ulbian o- pontic este ·completată cu prezentarea de faţă in mod succint
a elementelor suprastructurii politice. Instituţiile fundamentale ale po
porului nostru, familia monogamă, proprietatea privată şi statul sint
moştenite direct �i neintrerupt de la strămoşii noştri daci care le....au
creat în mod deplin, definitiv şi ireversibil in vremea lui Burebista şi
a marelui său legislator Deceneu. La ·temelia acestora a stat esenta pro
prietăţii funciare, o reglementare a !f'elaţiilor agrare, sociale şi de pro':"
ducţie specifică dacilor oare prin latinafonie au creat limba română
poporul român. De acee a nu sint pe pămîntul românesc sate, or�e. re
şedinte ori Mpitale ale popoarelor migratoare iar unele urme indeosebi
ale triburilor slave se descoperă .arheologic la marginea satelor româ-

36 Nitcolae Ceauşescu, op. cit., p. 486.
37 • • •, Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Rom4n, Editura politică.
Bucureşti, 1975, p. 619.
38 Constantin C. Giurescu, Formarea poporului român, Editura Scrisul ro
mânesc, Croiova, 1973 ; Panait N. Panaitescu, Răbojul. Studiu de istorie econo
mică şi socială la români, Bucureşti, 1946 ; • • •, Istoria României, vol. I, Edi
tura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1964, p. 775-809 ; Dan Gh. Teodor, Teritoriul
est-carpatic in veacurile V-XI e.n., Editlll'a Junimea, 1978 ; Constantin C. Giurescu,
Dinu C. Giuresou, Istoria românilor, vol. I, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1974, p. 1261 56 ; Suzana Dolinesou-Ferche, Aşezări din secolele IV-VI e.n. in sud-vestul Mun
teniei. Cercetările de la Dulceanca, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1974 ;

• • •, Inscripţiile greceşti şi latine din secolele IV-XIII descoperite fn România,

Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1976 ; Ion Nania, Istoria vfnătorii fn Ro
mâni4, Editura Ceres, Bucureşti, 1977 ; Matilda Caragiu-Marioţeanu, Compendiu
de dialectologie rom4nă, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1975 ;
Ion I. Rusu, Elementele traco-getice fn Imperiul roman şi fn Byzanttum, veacu
rile III-VII, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1976 ; Anca Irina Ionescu,
Lingvistică şi mitologie, Editura Litera, Bucureşti, 1978 ; Zamfira Mihail, Te r
minologia portului popular românesc fn perspectiva etnolingvisttcă comparată
nul-est europeană, Editura Academiei R.S.R., BOO\.I'.l'eŞiti, 1978 ; Valer Butură,
Etnografia poporului român, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1978 ; Ligia Birzu, Con
tinuitatea creaţiei materiale şi spirUuale a poporului român pe terUoriul fostei
Dacii, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1979 ; Mircea Eliade, De la Zalmo:ris
la Genghis-Han, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1980.
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neşti. De aceea statele centralizate şi trecerea la civilizaţie, la stadiul
popor al vecinilor de astăzi, ucraineni, poloni, slovaci, unguri, sirbi şi
bulgari s-au Inscris în istorie cu un mileniu mai tirziu şi in afaTa teri
toriului românesc. Esenţa suprastructurii politice româneşti moştenită
de 1a daci a acţion;at neintrerupt r�spingind agresiunile de ootropire ale
claselor exploatatoare : -b imntină, ucraineană, maghiară , tătară, otomană,
polonă. ·Latinofonia �Şi �tinismul au îmbrăcat această suprastructură
iar esenţa ei reglernentaTea relaţiilor agrare s-a transformat in secolul
al XVI-lea pe cale endogarnă.

LES l!:Ll!:MENTS DE LA SUPERSTRUCTURE POLITIQUE
Hl!:RITJ!:S DES Gl!:TO-DACES
Re s u m e

Dans la prerruere partie on expose les criteres qui sant â la base. de l'etude
du polnt de vue de la maniere dans la quelle on pose le probleme de la recherche
dans � lwniere des d.oeuments teoretiques du socialisme scientiphiq.ue, du P.C.R.
et des travaux du secretaire general Nicolae Ceaw;eseu.
La deuxieme partie est dediee â la metode de recherche ayant comme ele
ment fondamen.tal la relation d'interdependence entre la formation sociale-econo
mique et la superstructU!l'e politique de celle-d. L'auteur enumere les quatre opi
nions de la litterature de speclalite en Roumanie en ce qui concerne le mode de
production de la societe des geto-daces.
La troisieme partie analyse les realites sociales-economlques de la societe des
getCH:laces et presente la position de l'auteur qui soutient que â la fin du 11-E!me
siecle a.n.e. et au aommencement du I siecle a.n.e. la societe des daces est entree
deffinitivement, entierement et irreverssiblement dans la deuxieme formation so
ciaLe-economique nom&! par K. Marx avec un tenne general , .le mode de produc
tion asiatique" ou le 11-E!me moment de l'histoire. La caracteristique fondamen
tale c'est l'existan<Je de la familie monogame, de la propriete privee de
cell�i sur les moyens de production et sur les produi-ts obtenus de son travail
et l'existance de l'etat conune cealite peremptoire de l'interdependance entre les
classes sociales distinctes ; les comati et les tarabostes.
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