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ASPECTE PRIVIND ORGANIZAREA SOCIETĂȚII
AUTOHTONE ÎN PRIMUL MILENIU D.HR.
Eutimiu Ştefan Lifa*
* Universitatea de Vest din Timişoara; stefan.lifa@yahoo.com
Résumé. D'ailleurs, la collectivité était une communauté ouverte et elle pouvait se défendre
de la désintégration dans les conditions difficiles du premier millénaire seulement par son
autochtonisme. Cela signifie que les éléments alogènes entrés dans ces communatés (d'habitude par des mariages) étaient obligés à devenir semblables aux autochtones, parler leur
langue, avoir la même croyance, les mêmes habitudes etc. L'autochtonisme de collectivité
romaine du nord du Bas Danube a facilité l'assimilation de ces éléments alogènes, constituant
en même temps un moyen efficient de survivance.
Mots-clés: Histoire des roumains, droit coutumier, droit écrit, communal rustique, droit de
préemption, le communal et la délimitation des lots, la fraternité de domaine, le
communal et la propriété, le communal et la famille.

În Imperiul Roman, dreptul vulgar s-a constituit din normele dreptului clasic
şi din cutume. Acestea din urmă au apărut în diversele provincii şi sunt caracteristice
pentru fiecare în parte.
În solia sa la curtea lui Attila din anul 448, Priscus Panites1 a relatat că a
întâlnit un “scit” bogat care ştia greceşte. Din discuţiile purtate cu acesta din urmă a
rezultat că situaţia din Imperiu s-a deteriorat “din cauza celei mai grele stoarceri de
biruri şi din cauza nedreptăţilor din partea celor răi, aplicarea legilor nemaifiind
egală pentru toţi”.
Noi considerăm că este un exemplu tipic pentru nevoia de a readapta
normele dreptului roman la realităţile social-politice noi din Imperiu.
Juriştii consideră că, în vremea lui Justinian, cutumele au fost puse pe picior
de egalitate (legal vorbind) cu principiile clasice. Juriştii lui Justinian au început
munca în anul 528, iar codexul lor a intrat în vigoare anul următor. Din păcate, acest
codex nu ni s-a păstrat. Între 529-'31 s-a elaborat un nou cod de legi format din
Digeste sau Pandecte. Cele 50 de cărţi, apoi titluri, fragmente şi paragrafe, ştim că sau bazat mai ales pe operele juriştilor Paulus şi Ulpianus (ca principii) pentru că, la
începutul fiecărui paragraf, se afla o notă care menţiona numele autorului şi opera
din care a fost luat textul. După 534 Justinian a mai elaborat un număr de legi care,
după domnia lui, au fost sistematizate în lucrarea Novellae. Toate aceste opere
1

Ambasadele. Despre soliile romanilor la cei de alt neam.
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legislative au fost cuprinse în secolul al XII-lea în Corpus Iuris Civillis, o adaptare a
dreptului roman clasic la realităţile secolului al VI-lea.
De asemenea, mai amintim şi faptul că opera juridică din vremea lui
Justinian a pornit de la codurile legislative anterioare, Codex Gregorianus, Codex
Hermogenianus (întocmite sub Diocleţian) şi Codex Theodosianus. Corpus Juris
Civillis a reprezentat experienţa juridică a romanilor, veche de mai multe secole.
Am considerat aceste lucruri important de menţionat pentru că în decursul
primului mileniu d.Hr. şi mai târziu, Imperiul Roman şi cel Bizantin şi-au manifestat
constant influenţa în zona Dunării de Jos şi prin acest domeniu.
În vechime, în fruntea triburilor şi a uniunilor de triburi geto-dace se afla un
şef militar, iar o autoritate foarte mare avea şi căpetenia religioasă. Democraţia
militară iese foarte bine în evidenţă, spre exemplu, în scrierile lui Diodor din Sicilia,
atunci când a relatat conflictul dintre Dromichaites şi Lisimah. Deja în timpul lui
Herodot existau diferenţe sociale, astfel că Zalmoxis îşi împărtăşise învăţătura
“fruntaşilor ţării”2. Probabil că şi în perioada lui Burebista adunarea poporului mai
avea încă un cuvânt important de spus în ceea ce privea luarea unor decizii. Pe
acesta din urmă, Acornion l-a numit ca fiind “cel dintâi şi cel mai mare dintre regii
traci”, iar izvoarele au menţionat dregători dintre care cel mai important a fost
Deceneu. Înainte de cucerirea romană, regatul dac se găsea în plin proces de
dezvoltare a unui sistem de aşezări diversificate şi ierarhizate; în acest sens există şi
ideea unei posibile reforme administrative (a se vedea citatul lui Criton: “a pus
conducători în fruntea cetăţilor şi a agriculturii”3) referitoare la faptul că Decebal ia înlocuit de la conducerea cetăţilor pe reprezentanţii aristocraţiei cu funcţionari
regali4. Cucerirea, colonizarea şi organizarea Daciei de către romani a reprezentat
elementul decisiv în evoluţia comunităţilor de aici. După retragerea aureliană, descoperirile arheologice confirmă continuitatea şi reorganizarea în obşti săteşti a populaţiei de aici. În cadrul obştilor, de o mare importanţă era legea nescrisă – vechile
cutume dacice completate, bineînţeles, într-un mod hotărâtor, de elementele dreptului vulgar roman. Acestea au dăinuit şi după ce societatea a trecut graniţa dintre cele
două milenii, sub denumiri ca: jus valachicum, jus valachie, antiqua consuetude,
consuetudo valachorum, ritus valachie, modus olachorum (ius = lege, drept; ritus =
norme; mos = obicei)5. Ele au fost semnalate nu numai în actualul teritoriu al
României de azi, ci şi în Serbia – Zakon blahom (anul 1348), în Polonia – ius
valachicum (anul 1560), în Cehia – vlasske pravo etc.; găsim, de asemenea, la sudul
Dunării, Megalo Vlahia (Tesalia), Ano-Vlahia (Epir), o Valahie în Albania (anul
1348), o Valahie Mică în Croaţia, iar în Serbia, în Evul Mediu, regiunea Raşca purta
numele de Staro Vlaska – Valahia Veche6.

2

Istorii, IV, 94.
Genticele, 5.
4
Florescu, 1984-1985, p. 149-166.
5
Ceterchi, 1980, p. 172; Pascu, 1989, p. 142-143.
6
Berinde, 2002, p. 104-105.
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În stânga Dunării, până târziu, după formarea statelor medievale, pentru a se
conferi mai multă autoritate unei hotărâri judecătoreşti, se foloseau ambele noţiuni:
“obicei şi lege”7. Ius valachicum se bazează în special pe norme şi principii asemănătoare dreptului vulgar roman. Una din sursele lui de putere şi autoritate a fost şi
codul lui Justinian, care recunoştea că obiceiul este cel mai bun interpret al legii.
Majoritatea normelor juridice folosite în cadrul obştilor autohtone dovedesc continuitatea dreptului roman existent în timpul provinciei şi se reflectă în terminologia
juridică latină: drept-dreptate, jude-judeci, judecător-judeţ, lege-legio (lat.), fiind
preluate mai apoi şi de către dacii liberi. După retragerea aureliană, cutumele autohtonilor au cuprins principii juridice provinciale şi într-o măsură mai mică unele
norme geto-dacice.
Comunităţile din vecinătate erau conduse de un şef a cărui funcţie a devenit
cu timpul una ereditară; el era ajutat în rezolvarea problemelor de sfatul bătrânilor
precum şi de comunitatea satului (grămada). Dezvoltarea normelor juridice administrative s-a făcut odată cu extinderea terenurilor, iar dezvoltarea problemelor legate
de tributul dat popoarelor migratoare8. Faptul că unele bunuri constituiau o proprietate comună (păşuni, păduri etc.) a contribuit la o şi mai mare durabilitate a comunităţilor teritoriale. De asemenea, aplicarea vechilor cutume şi influenţa dreptului
roman provincial asigurau, pe lângă stabilitate, şi un minim de echitate şi siguranţă
socială necesară, bineînţeles, indivizilor din orice comunitate.
Conform cercetărilor efectuate până în prezent, cunoaştem că de la geto-daci
s-a moştenit în special instituţia “oamenilor buni şi bătrâni”9. În ceea ce priveşte
judele, acesta era ales să exercite anumite dregătorii şi a devenit cneazul şi voievodul
de mai târziu. Confederaţiile de obşti10 aveau ca organ suprem de conducere “sfatul
cel mare”, format din reprezentanţii obştilor; acesta rezolva şi problemele ce se
iveau între obşti.
Obiceiul juridic prefeudal a devenit mai târziu, prin confirmare domnească11, obicei juridic feudal. Acesta conţinea reguli privitoare la organizarea şi
conducerea comunităţilor, la proprietate, drept de protimissis sau preemţiune12 etc.
Considerăm aici necesar a menţiona, de asemenea, jurământul făcut cu
brazda în cap13, atunci când se delimitau loturile – acesta demonstrează ataşamentul
faţă de pământul ce era considerat sfânt. De asemenea, înfrăţirea de moşie14 nu are
cum să fie găsită la alogeni, fiind specifică în acest sens doar populaţiei autohtone.
Aceste obiceiuri s-au păstrat până târziu în Evul Mediu. De exemplu, “înfrăţirea de
7

Pascu, 1989, p. 149.
Populaţiile alogene cu care locuitorii autohtoni ai ţinuturilor de la Dunărea de Jos au intrat
în contact în decursul primului mileniu se aflau în stadiul democraţiei militare. Acest stadiu
fusese deja de mult depăşit de populaţia romanizată din zonele mai sus amintite.
9
Ceterchi, 1980, p.172; Ştefănescu, 1997, p. 11-18.
10
Pascu, 1989, p. 133.
11
Panaitescu, 1964, p. 215-235.
12
Georgescu, 1965, passim.
13
Motolescu, 1957, p. 6; Giurăscu, 1942, p. 182-203; Neda, 1945, p. 93-95.
14
Panaitescu, 1964, p. 96; Cronţ, 1969, p. 52.
8
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moşie” s-a păstrat până la sfârşitul Evului Mediu, deci şi după apariţia şi dezvoltarea
statelor medievale. În tot acest timp, “înfrăţirea de moşie” a presupus alipirea de
bună voie a moşiilor. Nici după formarea statelor medievale domnul nu intervenea
în condiţiile stabilite de proprietari, iar confirmarea domnească reprezenta doar o
garanţie juridică, înfrăţirea fiind făcută din iniţiativă particulară15.
În ceea ce priveşte scaunul de judecată, pe lângă jude existau martori şi
jurători. Aceştia din urmă16 erau chemaţi de una dintre părţile implicate în judecată
pentru a-i întări depoziţia; puteau fi în număr de 12, 24, 48, fiind întâlniţi şi ei până
foarte târziu în timp. Martorii (gr. martyros) arătau ceea ce au văzut ori auzit şi erau
neutri17. Martorii şi jurătorii au fost utili şi în cauzele privind contractele de vânzarecumpărare până la sfârşitul Evului Mediu. Aceste acte necesitau confirmarea domnească. La încheierea unui contract de acest fel, domnul (care confirma) nu avea de
unde să cunoască în detaliu hotarele proprietăţii şi se apela la probatorii orale prin
jurământ şi blestem18. De abia prin secolul al XVIII-lea a apărut o nouă orientare a
politicii funciare domneşti în legătură cu unele aspecte practice şi de atunci comisiile
de hotarnici au devenit o trăsătură specifică a derulării acestor operaţiuni19.
Cât privește impozitele, în timpul lui Diocleţian, fiecare cultivator plătea o
dare personală (caput) – căreia îi corespundea şi o dare funciară (iugum) pentru
parcela sa de pământ; Constantin cel Mare a intervenit fixând pentru fiecare iugum
un caput20. Acest sistem s-a dovedit a fi defectuos, pentru că a privat contribuabilii
de dreptul la liberă strămutare tocmai într-o perioadă de mare mobilitate a populaţiei
rurale, când multe zone ale Imperiului erau depopulate. Ca urmare, de la sfârşitul
secolului al V-lea a apărut principiul solidarităţii fiscale21 la plata dărilor. La nordul
Dunării de Jos, această responsabilitate colectivă a apărut având în vedere relaţiile
cu populaţiile alogene. Spre deosebire de comuna bizantină, obştea sătească de la
nordul Dunării de Jos nu era impozabilă decât în măsura în care plătea tribut populaţiilor alogene.
După retragerea aureliană, decăderea oraşelor din fosta provincie romană a
determinat deplasarea centrului de greutate al vieţii economice şi sociale înspre
mediul rural. Şi populaţia din restul teritoriilor de la nordul Dunării de Jos a trăit tot
în mediul rural – cel mai adecvat cerinţelor impuse de evenimentele istorice
ulterioare. Cele mai multe dintre aşezările din această perioadă au fost situate în
preajma sau pe locul fostelor aşezări (de secol III-IV) şi au avut aceeaşi structură,
fiind deschise, nefortificate22. Locuinţele acestor aşezări erau ordontate de-a lungul
uliţelor sau grupate în cuiburi-cete de neam. În prima jumătate a mileniului I d. Hr.,
15

Ivaniuc, 2003, p. 32-33.
Cronţ, 1969, p. 52.
17
Ceterchi, 1980, p. 422-428.
18
Ivaniuc, 2003, p. 33.
19
Ivaniuc, 2003, p. 34.
20
Andea, 1995, p. 26-27.
21
Andea, 1995, p. 27.
22
Comşa, 1976, p. 215-221.
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în arealul carpato-danubiano-pontic erau specifice casele în zonele de sud şi bordeiele în nord. Locuinţele construite la suprafaţa solului aveau în general o singură
cameră (şi erau orientate spre soare). La construirea lor se foloseau lemnul, nuielele
împletite pe schelet de lemn şi tencuite cu lut amestecat cu paie sau pleavă. Erau de
obicei dreptunghiulare şi cu podina la 30-35 cm adâncime23. Multe dintre aceste
locuinţe nu aveau vetre sau, în alte cazuri, vatra se găsea sub nivelul podinei,
împrejmuită de pietre; cuptorul se săpa dintr-un bloc de pământ sau era cruţat din
perete în partea opusă intrării24. Bordeiele, săpate în pământ până la 1,50 m
adâncime, pătrate sau dreptunghiulare (cu o singură încăpere) – foarte rar ovale,
aveau intrarea pe una din laturile scurte, spre soare, şi acoperişul în două pante, cu
streaşina sprijinită direct pe sol25. Cuiburile de locuinţe (câteodată cu un cuptor
comun sau groapă de provizii comună) demonstrează existenţa familiei mici-lăstar
(părinţi şi copii) – monogamă, în timp ce la populaţiile migratoare amintite anterior
s-a constatat poligamia sau/şi leviratul .
Cercetarea necropolelor din secolele II-IV dovedeşte că populaţia autohtonă
practica înmormântarea pe familia pereche, nu pe familia patriarhală, cum demonstrează descoperirile de la Sântana de Mureş (cinci mari familii patriarhale), Târgşor,
Bandu de Câmpie (necropole aparţinând în mare parte alogenilor)26. Locuinţe tipice
pentru familiile mari, patriarhale se găsesc, spre exemplu, la Sântana de Mureş,
Moreşti, Porumbenii Mici etc.27. Necropolele de la Poieneşti-Vaslui, Gabăra-Bacău,
Văleni-Neamţ, Pădureni şi Butnăreşti-Vrancea (Moldova), Independenţa, Târgşor,
Chilia, Olteni – aparţinând dacilor liberi arată şi aici că în cadrul ginţii se separaseră
familii mari şi familii pereche, iar la Obreja, Bratei sau Enisala acestea din urmă
reprezentau marea majoritate28.
În condiţiile migraţiilor, obştile săteşti au căutat permanent să-şi adapteze
structurile organizatorice, juridice şi economice mai ales pentru a putea rezista în
timp29. În ceea ce priveşte proprietatea, fiecare familie deţinea casa şi anexa, vitele şi
uneltele de muncă30. În devălmăşie se foloseau unele loturi agricole comune, iazurile, islazurile, pădurile, precum şi vitele şi unele unelte agricole31. Referitor la
uneltele agricole (în legătură cu proprietatea comună), trebuie să menţionăm că s-au
descoperit numeroase depozite pe tot cuprinsul teritoriului de la nordul Dunării de
Jos. Evidenţa depozitelor de unelte datând din epoca geto-dacică (sec. al II-lea î.Hr.)
şi până în sec. al XI-lea se prezintă astfel:

23

Protase, 2000, p. 25-26.
Protase, 2000, p. 25-26.
25
Protase, 2000, p. 26-27.
26
Bako, 1968, p. 38-63; Olteanu, 1997, p. 217-218.
27
Ioniţă, 1966, p. 189-260; Horedt, 1979, passim; Szekely, 1970, p. 23.
28
Bako, 1969, p. 461-470; Bichir, 1981, p. 73-92.
29
Teodor, 1999, p. 103-108.
30
Teodor, 1999, p. 103-108.
31
Olteanu, 1997, p. 61-62.
24
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mari depozite din perioada sec. al II-lea î.Hr. - sec. al III-lea d.Hr. la:
Lechinţa de Mureş, Dedrad, Muntele Strâmbu, Sarmizegetusa (două), Mărculeni (Mureş), Negri-Bacău, Lozna-Botoşani, Oniceni (jud. Neamţ);
 din cursul secolelor al IV-lea - al VII-lea: un depozit la Bratei;
 depozite de mari dimensiuni din perioada secolelor al VIII-lea - al XI-lea la:
Bârlogu (jud. Argeş), Radovanu şi Curcani (jud. Ilfov), Dragosloveni,
Câmpineanca şi Budeşti (jud. Vrancea), Gârboveni (jud. Galaţi).
Semnificaţia istorică a acestora a fost analizată de Ştefan Olteanu32. Astfel, aceste
depozite conţin unelte agricole, resturi ale unor obiecte de uz gospodăresc (torţi,
cercuri de căldări), unelte meşteşugăreşti, arme şi piese de harnaşament. Ele pot
constitui şi resturi ale atelierelor. Opinia că aceste depozite ar fi avut funcţii asemănătoare cu cele ale tezaurelor monetare nu poate fi valabilă, pentru că unele piese
descoperite erau uzate, altele prezentau urme de reparaţii, iar altele – torţi, cuie – nu
aveau valoare intrinsecă. De asemenea, numărul mare de obiecte existente într-un
singur depozit exclude apartenenţa la un individ sau o familie.
Răspunsul firesc este asocierea acestor obiecte descoperite la forma de
proprietate colectivă; ele aparţin deci unor colectivităţi agrare, obştile săteşti
teritoriale, formând, aşadar, proprietatea unei comunităţi umane. Asemenea forme de
organizare a muncii şi a producţiei s-au păstrat până târziu în epoca modernă, fiind
33
înregistrate de numeroase documente etnografice .
34
Recoltele strânse de pe pământul arabil cultivat în comun se constituiau în
35
rezerve pentru anii mai grei, schimburi comerciale şi plata tributului către alogeni .
În general, un sat era format din 30 până la 60 de familii, aşezate într-un perimetru
determinat – vatra satului –, iar locuinţele erau aliniate în trei-patru şiruri, de-a
lungul acestora fiind grupate câte cinci-şase, uneori mai multe, formând cete de
36
neam .
Acestea din urmă (sec. VI-VII – Davideni, jud. Neamţ, Botoşana, jud.
Suceava, Budureasca; sec. VIII-IX – Dridu, Bucov-Tioca, Dodeşti, Filiaşi, Simoneşti, Ţaga, Dăbâca, Comana de Jos, Archiud, Noşlac, Brăşăuţi, Ilidia etc.) demonstrează existenţa familei-lăstar, compusă din casa părintească şi casele copiilor în
37
imediata apropiere . Pare să se confirme şi fenomenul de integrare, de alăturare a
unor străini ataşaţi obştilor prin descoperirea locuinţelor izolate sau a mormintelor
38
singulare izolate din necropole, ca la Moldoveneşti, Hunedoara etc. .
De altfel, obştea era o comunitate deschisă şi se putea apăra de dezintegrare
39
în condiţiile vitrege ale primului mileniu doar prin autohtonismul său . Aceasta
32

Olteanu, 1997, p. 61-62.
Olteanu, 1997, p. 62-66.
34
Pascu-Hanga, 1957, p. 3.
35
Teodor, 1999, p. 103-108.
36
Teodor, 1990, p. 173-178.
37
Olteanu, 1997, p. 150-151, p. 156-157.
38
Zaharia, 1980, p. 133-134 (sec. VIII-XI).
39
Teodor, 1990, p. 103-108.
33
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înseamnă că elementele alogene intrate în aceste comunităţi (de obicei prin căsătorii)
erau obligate să devină asemenea autohtonilor, să vorbească aceeaşi limbă, să aibă
aceeaşi credinţă, aceleaşi obiceiuri etc. Autohtonismul obştii romanice de la nordul
40
Dunării de Jos a uşurat asimilarea acestor elemente alogene , constituind în acelaşi
timp şi un mijloc eficient de supravieţuire.
Tot referitor la aceste probleme trebuie să menţionăm şi faptul că între case
era un spaţiu relativ restrâns (între case nu se făcea oricum agricultură), iar la vremea respectivă existau şi foarte multe păduri care se defrişau greu, loturile sărăceau
repede (lipsea asolamentul) – deci satul era nevoit să-şi mute temporar vatra, mai
aproape de noile suprafeţe, ceea ce se putea întâmpla chiar de mai multe ori în
timpul unei generaţii (se întâmpla chiar ca după un timp să se revină în vatra iniţială).
Obştea autohtonă a primului mileniu avea la bază proprietatea funciară –
loturile familiale precum şi teritoriul comun. Populaţiile alogene – comunităţile lor –
se bazau pe rudenia de sânge din care cauză şi toate activităţile se desfăşurau în
comun.

40

Teodor, 1990, p.103-108.
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