
 

 

Regatul Dacilor 

 

Motto:   

          -Pentru a vedea un anumit lucru, nu este  suficiient  ca el sa existe  si sa fie    

           vizibil. El mai trebuie si privit si inteles.  

         -Noi trebuie sa visam, dar cel mai frumos vis al romanilor este adevarul.   

 

Viata dacilor are multe aspecte pe langa care, in mod obisnuit, noi trecem linistiti fara 

sa le acordam suficienta atentie, trecindu-le in categoria: da, exista, asa ca la toata 

lumea. Acest demers de “punere in  randul lumii”, in afara de faptul ca este o 

manifestare de umilinta voluntara fata de altii si de lpsa de respect, daca nu chiar si 

de interes, fata de viata stramosilor nostrii este in mod categoric o atitudine 

antistiintifica.O asemenea atitudine exista, din pacate, si in privinta organizarii statale 

a dacilor, plasata cu usurinta si indiferenta in categoria generala: state antice, astfel 

incat atunci cand vorbim despre statul dacilor,de multe ori vorbim, in general, “ca si la 

altii”  eliminand tocmai elementele care il individualizeaza si ii explica existenta si 

evolutia istorica proprie.Deoarece vorbim despre un fenomen cu o existenta istorica 

incontestabila, credem ca ar fi corect sa subliniem cateva elemente care au 

determinat formarea statelor dacilor. In primul rand sa retinem faptul ca toti istoricii 

atunci cind vorbesc despre daci, la orice data ar face-o, ii pomenesc pe acestia ca 

fiind condusi de un rege al lor, dar fara nici o exceptie este prezentat faptul ca este 

vorba de un rege stapan al unui anumit teritoriu, in raport cu a carui aparare este 

mentionat acel rege, dar niciodata nu  se vorbeste despre un duce  al dacilor, asa 
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cum se precizeaza pentru diferiti migratori. Putem spune, de asemeni, ca cea mai 

importanta trasatura a dacilor este autohtonismul, cu directa sa consecinta pe linia 

stabilitatii, adica putem vorbi despre legitimitate si continuitate dinastica, in istoria 

dacilor nefiind cunoscute uzurpari, detronari etc. . Acest lucru ilustreaza un alt aspect 

al istoriei dacilor- o viata sociala extrem de stabila, cu o morala robusta unanim 

acceptata si, in general, bine respectata. Explicatia acestei situatii trebuie cautata in 

conditiunile locale specifice. Una dintre acestea este dimensiunea si vechimea 

populatiei. Dacii fiind una dintre cele mai numeroase populatii si avand o mare 

vechime , ajung in mod natural sa aiba o viata sociala in cadrul careia, in timp (si au 

avut timp berechet !) conceptiile si traditiile lor iau forma unor institutii proprii 

specifice. In fapt, daca ei sau altii ar fi vrut sa spuna despre ei cand au devenit stat, 

raspunsul ar fi fost simplu: dintotdeauna….. Inceput probabil ca un act de solidaritate 

de sange, statul a evoluat pe linia eficientizarii sprijinului reciproc, ajungand la 

ierarhizarile specifice, pe care, toti membrii societatii le-au perceput ca firesti Dacii nu 

cunosc momentul istorie de tip roman al adoptarii monarhiei si nici pe cel al abolirii ei. 

Ceea ce le era specific, aveau si functiona bine, nu aveau  nici de ce sa imprumute si 

nici de ce sa respinga. Caci ceea ce ai deja nu poti lua nici de la tine, iar de 

abandonat un lucru care-ti este neecesar si este bun, numai prost sa fii sa o faci. Un 

alt element care a stat la baza statului dacilor a fost unitatea lingvistica impresionanta 

prin care se asigura conditia fundamentala a  functionarii societatii (si deci a 

statului),adica o buna comunicare si deci o mare omogenitate prin care erau excluse 

disfunctiunile de transmisie atat a informatiei centripete (popor, teritoriu →rege) cat si 

a celei centrifuge (rege→popor, teritoriu) . In acest sens retinem faptil ca autorii antici 

amintesc numerooase triburi si dave, dar nu le asociaza niciodata informatii 

referitoare la vreun dialect propriu. De asemeni evolutia ulterioara a limbii pledeaza in 
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mod decisiv in acest sens. O caracteristica fundamentala pentru intelegerea 

elementelor care au stat la baza existentei statului dacilor o constituie tipul de 

civilizatie al dacilor. Aceasta a inceput prin a fi o civilizatie rurala, caracter pe care nu 

la pierdut niciodata. Cu timpul, insa datorita necesitatilor interne ale acestei societati 

(administrative, economice, religioase, militare etc. ) apar si structurile opidiiene-

davele .  

Acestea au o repartitie teritoriala destul de omogena si constituie pentru pentru viata 

dacilor un element de continuitate de locuire fiind percepute ca structuri proprii, 

naturale. Aceasta precizare se impunee deoarece foarte multi   pacatuiesc printr-un 

anumit fel de comparatie (identificator) cu polisul grecesc. Dava are si ea structuri 

proprii de aparare dar nu este  o structura in principal defensiva, caci in tara ta cine 

sa te atace? Nu dava este tara. La greci populatia era concentrata aproape intgral in 

cetate. Acolo, la oras, se  faceau, in mod legislativ, aranjamentele agrare. Agrcultorii, 

multi-putini, cati erau, la nevoie se refugiiau in cetate. Pericolul era permanent caci 

atacul putea veni ooricind. Pe daci, insa cine sa-i atace? Intocmai ca si in cazul 

procesului infectios polisul era o structura militara colonizatooare. Ce sa colonizeze 

dacul  si de ce sa colonizeze la el acasa? Dava nu intrerupe un continuum de locuire, 

ci mai curand il exprima in felul caracteristic al dacilor. Nu se poate vorbi la daci 

despre o ruptura urban-rural, ceea ce are ca  urmare o unitate ferma pe a carei 

temelie de interes este identificat, aproape de la sine, un stat armonios si puterniic in 

care nu se cunosc contestari interne si care se prezinta din exterior foarte stabil. 

Bazat pe o accentuata comunitate de interese si pe necesitatea fireasca a apararii 

bunurilor proprii, statul dacilor are si o functiune interna, de organizare conservativa a 

unei situatii, avantajoasa pentru majoritatea membrilor societatii, dar si una externa, 

de eliminare a diversilor agresori. Statutul dacilor, la oricare ne-am referi, este 
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organizarea naturala a unor sedentari care au o trasatura esentiala: aceea de a fi 

indizlocabili, avand si avantajul unei legitimitati absolute derivata dintr-un 

autohtonism incontestabil in raport cu orice propinent. In temeiul informatiilor de care 

dispunem credem ca este  corect sa consideram statalitatea  atestata a dacilor ca 

inceppand cam pe la  550 i.H, odata ce la 559 i.H masagetii condusi de catre regina 

Tomiris il resping pe Cyrus cel Mare . In fond in conditiunile in care sunt atestate 

elementele minime definitorii ale existentei statului i.e. monarhul si teritoriul asupra 

caruia isi exercita suveranitatea, este corect sa admitem ca ne aflam in prezenta 

atestarii implicite  a existentei statului in cauza. Sfarsitul  statului dacilor nu credem 

ca este marcat de moartea lui Decebal. Ruperea a 14% din acest stat nu poate 

insemna sfarsitul sau. Putea fi cel mult slabit, asa cum slabit a fost imperiul lui 

Burebista dupa moartea acestuia. Daca existenta statului dacilor este un fapt comun 

si unanim acceptat si el se justifica pe deplin prin multiple argumente, dintre care  am 

mentionat cateva, credem ca urmatorul pas necesar este acela al definirii statului 

dacillor prin prezentarea institutiilor sale mai proeminente. Cum lucrarea de fata este  

una preliminara, caracterul prezentarii nu va fi unul exhaustiv, la baza ei fiind puse 

numai faptele notorii, ale caror interpretari sunt practic de sens unic. Prezentarea 

care urmeaza se  subordoneaza ideii de stat, astfel incat atunci cand se discuta 

despre religie,   armata, cultura, cler etc. acestea sunt considerate  exclusiv din 

perspectiva rolului lor de componente functionale ale statului dacilor.  

Dr. Mihai Zamfir 

 

 
 
 
 

 4


	Regatul Dacilor 

