SPIRITUL RĂZBOINIC AL GETO-DACILOR REFLECTAT
DE IZVOARELE LITERARE

-

In cadrul seminţiilor antichităţii europene, geto-dacii sunt cei care au reuşit să se impună prin
remarcabilele realizări În diferite domenii de activitate ei fiind "superiori aproape tuturor barbarilor �i
aproape egali cu grecii"', dar În special prin faptele de arme bine cunoscute.
Aceste fapte de anne, ajunse la noi prin intermediul unor fragmente din operele scriitorilor antici,
reliefează faptul că neamul geto-dacilor a fost unul dintre ccle mai războinice şi mai agresive neamuri
ale antichităţii. Spiritul războinic a fost una din trăsăturile caracteristice geto-dacilor sugerată de Lucian
care ne spune că "ori de câte ori priveam la ţinutul geţilor, nu-i vedeam p e geţi decât luptând"'.
Pomponius Mela� în Descrierea pământulu;, povestind despre neamurile !I barbare 10 � precizează că "unii
sunt sălbatici� şi cu totul gata să înfrunte moartea. mai ales ge\ii",l,
În descrierile vremii, geto·dacii apar de foarte multe ori menţionaţi cu epitetul de "sălhatici!1 sau
"cruzi". Astfel Salustius ne spune de "neamul sălbatic al geţilor"·'. iar Ovidiu Îşi deplânge soarta care la
Innis În exil la Tomis În apropierea pământurilor geţilor unde "omorurile, măcelurilc şi răzhoaiele sunt
veşnice" şi despre c-are
Psihologia modernă consideră că agresivitatea este o calitate a organismrlor vii, care, pentru
supravieţuire, adaptare, dezvoltare. deci ca o condiţie a existenţci vieţii, constă În acţiunea acestora asupra
mediului Înconjurător În scopul apărării, căutării hranei �i perpetuării speeiei'Spiritul războinic al geto-dacilor, locuitori ai spaţiului carpato-danubiano-pontie, s-a remarcat
cu deosebire în istoriografia antică, atunci când au luptat împotriva expansiunii marilor imperii ale
vremii, apărandu-şi teritoriile. Chiar prima apariţie istoriografică a gqilor îi menţionează luptând
impotriva regelui persan Darius, rezistenţă catcgorisită de Herodot drept nechibzuită7• Nu va trece mult
limp şi gcto-daci vor fi nevoiţi să lupte din nou, de astă datfl Împotriva macedonienilor conduse de
l\lexandru cel Mare. După nici un srert de veac. Lisimah. regele Traciei. va Încerca În două războaie să-i
înfrânga pe geti, nereuşind Însă8.
.

,

In sec.1 I.H. u n nou imperiu. cel roman, îşi face apariţia pe malul sudic al Dunării. ameninţând
t.critorile geto-dace. Izvoarele literare menţionează atacuri ale geto-dacilor, singuri ori În asociaţie cu alte
seminţii, asupra provinciilor romane. Atacau pentru a se apăra, strategie ce putea duce la Înlăturarea
pericolului iminen!'!. Agresivitatea şi spiritul războinic al geto-daeilor, sunt evidente În toate izvoarele
scrise păstrate. mai ales In faţa planurilor de invadare a Daciei de către romani. Dion Chrysostomos, fiind

i'n Dacia în anul 96 d.Hr., povesteşte că a !1ajUtlS la nişte oameni Înt"reprinzători", care se pregăteau să
r�ispundă cu aceeaşi "monedă" agresiunii romane. "acolo la ei, puteai s� vezi peste tot săbii, paloşe� Iănci.
loate locurile fiind pline de cai. arme şi oameni înarmaţi"'o Geto-dacii reacţionează atacând Moesia şi
opunând () plltemică rezistenţă in cele două războaie daco-romane,
Oamenii supuşi agresiunii - mai cu seamă când domneşte legea talionului -, din nevoia de a
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supravieţui, devin ei Înşişi agresori, se obişnuiesc să prade, să ucidă şi să distrugă. Dar chiar şi atunci când
nu există un pericol iminent din afară. obişnuinţa îşi are ca obiect de satisfacţie Înlăuntrul său în zonele
limitrofe. Astfel rivalităţile tribale, mentalitatea cultivată de aristocraţia militară potrivit căreia daca
trăieşti de pe unn a războiului şi a prădăciunilor faci un lucru cât se poate de bun"", şi care treptat a dus
la pemlanentizarea stării de război, ceea ce Înseamnă agravarea dezorganizăriÎ sociale şi la slăbirea forţei
de apărare in eventualitatea unui atac din exterior"l:!,
Despre luptele dintre triburile geto-dace avem mărturia limpede a lui Dio Cassius care
menţionează pe cele purtate între Roles şi Dapyx, regi geli din Dobrogea"- Luptele pentru hegemon ie
între triburilc geto-dace nu au fost p Uţine însă izvoarele scrise nu povestesc despre cle. F aptul că aceste
.

lupte au existat reiese din textul lui Strabon care spune că Burebista a ajuns "în fruntea neamului său într
() vreme când acesta era istovit de războaie dese". Burebista a aj un s "în fruntea neamului său" în urma
desfăşurării unor activităţi militare, căci este foarte probabil că nu toate formaliunile politice geto-dacc
au acceptat de bună voie sceptrul lui. tiind nevoie de aCţiuni diplomatice şi militare energice pentru
pacifi carea lor.
Războaiele de jaf au fost şi ele caracteristice geto-dacilor ţintele fiind regiunile limitrofe
teritoriilor lor. Astfel, Ovidiu ne spune despre geli că sunt "aspri, sălbatici şi mai cruzi decât orice popor
din lume"" şi că "au căutătură războinică şi gata în orice moment pentru harţă şi luptă, tiind mereu
înarmaţi"". Incursiunile de pradă nu au lipsit nici În vremea lui Burebista, cum ne spune Strabon că "a
ajuns să fie temut şi de romani" pentru că "trecea Istrul fără frică prădând Tracia până În Macedonia şi
lIiria'116.
Cercetările lacute de etnologul austriac Ireanus Eileesfeldt l-au dus la concluzia că războiul este
Ull

mijloc cu a j utorul căruia g rupur ile umane concurează pentru a obţine bunuri indispensabile

supravieţuiri". Aceste bunuri erau p rodusele agricole, v;matul şi creşterea animalelor şi bogăţiile
subsolului, după cum şi A.D. Xcnopol spunea că "istoria unui popor estc În mare parte determinată de
natura in sanul căreia este aşezată". Annaeus Florus ne spune că "dac i i sunt nedespărţiţi

de munţi"", fapt

ce ne îndre ptă ţeşte să credem eă geto·dacii nu au început vreun război din lipsă de vânat sau a bogăţiilor
subsolului. Cercetările arh eologice au dovedit belşugul de unelte şi obiecte de metal pc care î l aveau geto
dacii. Un exemplu elocvent fiind descoperirile de la Sarmizegelllsa Regia unde cantitatea de metal
descoperită arată că aici au funcţionat cele mai mari ateliere de forjă din sud-estul european, în perioada

L at e ne " .
Cauza pentru inceperea unui război nu putea fi nici lipsa produselor agricole. Deşi Pomponi ll s
Mela ne descrie ţinutul geto-dacilor ca pe un "ţinut ce nu are nici climă plăcută şi nici sol bogat şi cu
excepţia ţinuturilor din apropierea mării, este neroditor, f riguros şi suportă destul de greu semănături le;
rareori ingăduie pământul să crească pe alocuri pomi fructiferi; mai ales o viţă de vie, însă nici rodul ei
nu se coace şi nu se îndulceşte, dacă cultivatorii nu-I ascund de frig sub frunze"'o, descoperirile
arheologice îl contrazic, prin prezenţa uneltelor agricole, a chiupurilor de păstrare a cerealelor, a gropilor
de provizi e şi a hambarelor.
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Psihologii contemporani - reluând chiar idei antice - indică drept o altă sursă a comportamentului
agresiv impresia de forţă irezistibilă," ceea ce la geto-daci nu era numai o impresie fiind cea mai
importantă forţă politico-militară în spaţiul cuprins Între Carpaţi, Dunăre şi Balcani".
Un alt motiv care duce l a începerea războaielor era voinţa conducătorului"-

Credinţa că

conducătorii sau regii erau reprezentanţii zeilor pe pământ, le dădea acestora puterea de a hotărî sau nu
plecarea la război. Faptul că voinţa regelui era ascultată şi îndeplinită este arătată de Strabon care scrie
că ajungând în fruntea neamului său "getul Burebista, l-a Înălţat atăI de mult prin exerciţii abţinere de la
vin şi ascultare de porunci, încâl în câţiva ani a făurit un stat puternic şi a supus geţilor cea mai mare parte
a populaţilor vecine"2'. Acelaşi lucru se poate observa şi inintâmplarea descrisă de Trogus Pompeius,
când Oroles şi-a pedepsit oamenii pentru că luptaseră fără succes impotriva histrienilor "să doarmă cu
capul unde treouiau să fie picioarele şi să facă sOliilor lor servicii care inainte acestea obişnuiau să le facă

lor!l 7� .

Toate acţiunile războinice ale geto-dacilor pe lângă nevoile biologice. sociale şi individuale au
avut şi un sprijin 1110ral din partea credinţelor şi obiceiurilor.
Referitor la numele daciloL o tradiţie păstrată la Hesydrius ne informează că "daos" era numele
frigian al lupului. După Strabon, dacii se numără mai Întâi "daoi". cuvânt pe care P. Kretschmer ÎI
explicase prin rădăcina care însemna a apăsa, a strânge, a sugruma. Deci dacii se numeau ei înşi�i Illai
demult "lupi" sau "cei care sunt asemeni lupilor", cei care seamănă cu lupii"". Această credinţă s-a păstrat
şi În stindardul de luptă al geto-dacilor reprezentând lin şarpe Cli cap de lup.
Credinţele şi obiceiurile geto-daeilor nu numai că pretindeau o anumită atitudine fatil de războaie
dar cereau şi sacrificii umane. În acest sens, Pomponius Mela menţionează c<:\ "unii sunt sălbatici şi gata
să Înfrunte moartea, mai ales geţii. Acest lucru se datoreşte credinţelor lor deosebite: unii cred că sufletele
celor care mor se vor întoarce pe pământ, iar altii socotesc că deşi nu

se

vor mai întoarce, ele totuşi nu

se ating ci merg în locuri mai fericite alţii cred că sufletele mor negreşit, însă că e mai bine aşa decât să
trăiască''. Cel care ne relatează despre sacrificiile umane la geto-daci esle Herodol, povestindu-ne că
aceştia odată la cinci ani au obiceiul să trimită un sol ia Zalmoxis. ca să-i aducă la cunoştinţă, de ce aLi
nevoie. Ccl pe care soarta l-a ales ca sol este trimis la Zalmoxis fiind aruncaI În vârful a trei suliţe'".
Tot llerodo\ ne spune Cfl geţii "se ştiu face nemurilori" şi ci cred că nu mor, iar cel ce dispare din
lumea aceasta se duce la Zalmoxis. Această credinţă a fost propovăduită de Zalmoxis oaspeţilor săi pe
<.:are îi învaţă că nici ci şi nici urmaşii lor nu vor muri, ci vor merge Într-ull loc unde vor trăi veşnic şi "vor
avea paJ1e de toate bunătăţile""'.
Majoritatea istoricilor sunt de acord că moartea pentru daci nu înseamnă nenorocire. Acestora
li se alătură şi filosoful Lucian Blaga. care dincolo de particularităţile viziunii sale filosofice asupra
postexistenţei Zalmoxiene, În principiu este de acord că "gelui nu se fereşte s[, cadă în luptă deoarece pe
calea aceasta el speră să obţină nemurirea dubletului său corporal""'.
După teoria lansată de Gustav de Bon cu privire la sentimentul religios, pUlem spune că Zalmoxis
londatorul credinţei în nemurire a geto-dacilor, a ştiul să impună acestora sentimente de fanatism
religgios, care i-au făcut pe geto-daci să-şi găsească fericirea in adorare, Î111pingându-i să-şi sacrifice viaţa
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pentru el". Această adorare a lui Zalmoxis de către geto-daci reiese din scrierile lui lulian Apostatul, care
îl pune pe Traian să spună că "neamul geţilor care au fost mai războinici decât oricare din oamenii care
au trăit eândva - şi 'aceasta nu numai datorită tăriei trupului lor, dar şi pentru că îi convinsese să fie astfel
slăvitul lor Zalmoxis",
După un alt obicei al geto-dacilor descris de gramaticul Servius că "dacii atunci când pornesc la
război au obiceiul să nu se apuce de treabă înainte de a bea cu gura din Istru o anumită cantitate de apă
ca pe un vin sacru şi înainte de ajura că nu se vor mai întoarce la lăcaşurile părinteşti decât după ce vor
ucide pe duşman"" ne putem închipui atitudinea pe care o adoptau luptătorii gcto-daci în timpul
războaielor.
Deşi pUţine. datele despre obiceiurile şi credinţele geto-dacilor. ajunse la noi prin intermediul
scriitorilor antici, totuşi putem spune că acestea au avut un rol important În motivarea din acest punct de
vedere a spiritului războinic cât şi a atitudinilor adoptate de geto-daci În timpul războaielor.
Dintotdeauna şi În orice loc. morala religioasă izvorăşte din situaţii soc ial-i stori ce, este un reflex
al ,'icţii concrete din

soc etate .

i

De altfel, chiar ideile,reprezentările şi cultul religios sun! generate do

condiţiile de existenţă ale oamenilor, de relaţiile lor re ciproce şi de nivelul atins În domeniul cunoaşterii,
Născocirile religioase sunt un efect al ineficienţei practicii umane şi al inegalităţii. Din aceeaşi sursă
provine şi morala religioasă. Putem deci considera că atât concepţia cât şi morala religioasă au o sursă
comună: situaţia materială şi social-istorică a oamenilor1J.
,

In concluzie putem considera spiritul războinic şi agresivitatea geto-dacilor ca fiind o necesitate,

determinată de lupta de apărare dusă Împotriva diferitelor neamuri ale timpului, de obiceiuri şi credinţc
şi de condiţiile climatice şi teritoriale. Konrad Lorenz spunea că "agresivitatea este un instinct ca oricare
altul şi În condiţii naturale contribuie ca toate celelalte la conservarea vieţii şi a speciei"".
Geto-dacii sunt cunoscuţi şi prin acest spirit războinic, ca de altfel întreg neamul tracilor din care
fac parte din acest punct de vedere, ei asemănill1du-se cu alte neamuri din Europa Centrală, ca de pildă
sciţii, marcomanii. germanii (sub diferitele lor nume).
DORIN SECULA
Universitatea de Vest
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DER KRIEGERISCHE GEIST OER GETO-OAKEN,
WIDERSPIEGELT IN OEN SCHRlfTE:-I OER ANTlKE

ZUSAMMENFASSliNG
Unter den europaischen Vtilkem der Antike haben sich die Gelo·Daken durch auBerordentliche Fortschritte
in den vcrschiedenen Bereichen hervorgehoben. Sic waren fast alten Barbaren liberlegen, und fast den Griechcn
gleich, aber besonders durch ihre Kămpfe haben sie sich diese in der Geschichte bekannt gemacht.
Dit! moderne Psychologie meint. daf3 die Agressivităt eine Eigenschaft der Lebewesen i5t, die fUr
Obcrlcbcn, Anpasscn und Entwicklung verant\vortlÎch ist: also cine Bedingung der Existenz des Menschen auf der
Welt

ZUlTI

Zweck der Verteidigung und der Nahrungssuche.

Der kriegerische G eist der Geto-Daken, der Bewohner des Gebietes zwischen der Donau, den Karpaten und
des Schwarzcn Mccres wurde am meisten in der antiken Geschich1e hervorgehoben, als sie gegen die graSen Reiche
cler Zeit k1impften, um ihre Territorien zu verteidigen.

(Justa\, de Bon, op.cit., p.41.
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Abt!r der kriegerische Geist der Geto-Daken wurdc nicht nur durch die Verteidigungskriege, sondern auch
durch ihre Pllindcrungs- und Eroberungskriege bewiesen.

Es iSl wahr,;cheinlich, daB das Fehlen der Agrarprodukte und der Tiere, oder das Fehlen der Rohstoffe, die
fUr die Werkzeuge und fUr den Schmuck notig waren, nicht zu einem Krieg gefUhrt hatten, da die arhaologischen
Ausgrabuogen deren Reichtum beweisen. Aiso k.on der kriegerische Geist der Gelo-Dakcn durch den Anschcin
unbcugsamcr Kraft und den Willen der Anflihrer begrUndet \Verden. Doch alle kriegerischen Aktionen der Geta
Daken hatten eine sehr wichtlge Untersttitzung in dem Glauben llnd in der Tradition.

