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A.grîcu1tura traco=daco ..... geţi1or 

în antichitate 

dr. RODICA TANŢAU 

Autorii antici, izvoarele sculpturale, izvoarele numis
matice, izvoarele pepirologice. furnizează date privind agri
cultura la traci, precum şi practicarea ei de ,către qeto-daci*. 

lncă clin vremea lui He:::odot. femeile trace, atunq când 
adu::eau jertfe zeiţei Bendis1, le înveleau în paie de grâu. 
Posibilităţi pe care le avea solul Traciei de a furniza m1jioa
ce. de trai acelor cetăţeni ai Atenei care se qăseau într-o si · 
tua tie materială grea ·sunt cunos'cu te ele însuşi Isocrate2

. 

Calita~ea pământului din Tracia de a fi bun producător de 
cereale <:>stc merţionată şi de Teofrast3. De la autorii antic: 
aflăm şi despre diferitele soiuri de cereale din Trada. Xeno
fon afirma în scrierea sa Anabasis că în satele Traciei erau 
din belşuq orz şi grâu4. In Tracia el străbate şi ţinutul trr1-
cilor melinofagi, adică populaţie trncă care consuma l!ll'i. 
Pseudo Aristotel vorbeşte des.pre orzul care se semăna dar 
care era consumat numai de către oameni. în timp ce ani
malele nu-l mâncau din cauza gustului şi mirosului deosc
bit5. Galen descrie secara tracică, dar sub numel'i! de brisă0 • 
Tracii ştiau să obţină orz chiar şi bere, aşa cum aflăm de 13 
Arhiloh, un mare .poet liric, ale cărei poezii conţin amintiri 
din campaniile militare pe care le-a dus în Tracia7• Galitatea 
superioară a grâului din Trada este subliniată de ~liniu cel 



Bătrân, grilul spune el 11este îmbră(cat în mai multe cămăşi, 
din pricina frigului mare din acel ţinut"8• 

Ftpul că .în Tracia grâul se cultiva chiar în oantităţi 
maTi reiese şi din afirmaţia lui Diodor că în timpul asediu
lui Rhodosului de către Demetrios Poliorcetul, Lisimah a tri
mis locuitorilor 42 OOO de hectolitri de grâu şi tot atâtea de 
orz, provenind din Tracia 9• Povestind campania lui Alexan
dru cel Mare la nordul Dunării (335 î.e.n.), Arian dă de ao;e
nea infonnatii legate şi de agricultură10 . Aflăm astfel că 
după ce au trecut Dunărea, ostaşii macedoneni au găsit pe 
malul stâng al Dunării lanuri atât de îmbelşugate. încât nu 
au putut înainta prin ele decât culcând spicele cu suliţele 
lor .cele lunqi. 

<::u privire la agricultura geto-dacilor putem utiliza şi 
menţiuni~e din iZvo,arele literare, din operele poeţilor care 
au lăsat însemnări în legătură cu geto-dacii. 

Practicarea agriculturii de către qeto-daici rezultă şi din
tr-o cunoscută odaă a lui Horaţiu care a luat naştere la discu
ţii în rândul istoricilor cu privire la posibilitatea interpretd.
rii f<;>rmulărilor poetului. In versurile sale poetul Horaţiu fă
cea ·afirmaţia 11 : I-II, 24, 9-24. O viaţă mai bună duc sciţii 
din stepă, 

10 care au obiteiul să transporte pe care casele lor 
rătăcitoare, 
la fel şi geţiil .cei aspri, 
cărora pământul nehotărnicit 
le dă roade şi cereale libere. 
Nu le pl1ace să cultive acelaşi oqor mai mult de un an, 

15 iar după ,ce au îndeplinit toate muncile, alţii care le 
unnează 
în a.ceJeaşi condiţii, le iau locul. 

La sfârşitul secolului al XIX-lea Gr. Tocilesc;:u ajunsese 
la concluzia că poetul idealiza popoarele nordice şi că des
crierea sa era "mai mult satirică decât istorică "12• După pă
rerea lui Vasile Pârvan, versuri.le lui Horaţiu se potrivesc 
regiunilo-r de câmpie dfl la noi, unde „era mult Ioc de lu
cru"13. Această afirmaţie .poate sugera concluzia că în aceas
tă zonă se puteau aplica silsteme de alternare a culturilor 
pentru refacerea fertilităţii solului. · 

l!Jrmărind şi cercetările mai noi asupra operei lui 8o
raţiul4, c;:onsiderăm că putem să adoptăm părerea ex.primată 
ln. trecmt, ci;. şi astăzi şi de către cercetătorii româpi15 Gă 9da 



lui F.Ioraţiu are mai mult un merit ipoetic decât istorie; F.o
ratiu mustru lumea romană a vremii sa,le, prezentându-i un 
tablou opus, acela a }simplităţii ·altor popoare. Ac~rla:şi fel 
de prezentare în mod idilic a societăţii îl întâlnim şi la alţi 

·poeţi ai vremii, Vergiliu16, Tibul, Ovidiu17• Cu privire la sis
temul de cultivare al pământului, versurile lui Horaţiu pot 
reflecta practica de refacere a fertilităţii solului, când se al
ternează cerealele cu iarba, prin înţelenire. Deoarece geto
dacii pe ·lângă agricultură se ocu/J 'l şi cu creşterea vitelor, 
economia având un carncter mixl, pastorail şi agrkol, nece
sitatea de a se obţine iarba pentru ani.male era la fel de im
portantă ca şi cultivarea cer·ealelor18• Alternarea terenurilor 
era hotărâtă de obşte. 

Referiri privind agricultura la geto-daic:i găsim şi la aHi 
poeţi, Vergiliu, născut chiar într-o familie de agricultori. cu
noscut prin poeme didactice 1nchinate agriculturii, în epo
peea Eneida19, consemnează câteva .ştiri 'cu privire la traii..;l 
strămoşilor noştri, menţionând ogoarele geţilor. 

III, 34-35. Gu sufletul răscolit de multe gânduri mă ru
aam nim..felor .câmpeneşti şi 
bătrânului Mars Gradivus, care ocroteşte ogoarele ge
ţilor. 

Gramaticul Servius ,autorul unui celebru comentariu la 
opera lui Vergiliu, consemnează şi el ogoarele geţilor la lo
cul citat din Vergiliu2°. 

Gâmpiile geţilor sunt amintite .şi în traigediile lui Seneca. 
In Fedra se pomeneşte de „getul care rătăceşte pe câmpii 14 :.?1• 

Cu privire la agricultura getro-dadlor putem utiliza în
deosebi opera literară a lui Ovidiu, în care .avem unele date 
privind agricultura din Dobrogea de azi Ia începutul erei 
noastre. ln versurile sale poetul latin arăta că agricultura 
din acest ţinut era o îndeletnicire foarte răspândită şi că 
lăsarea în paragină a pământului se datora în spe.cial dese
Ior invc;zii şi jafuri. Geţii din vremea sa ţineau într-o mână 
plugwl agricultorului, iar în cealaltă mână arma războinicu
lui, pentru a se aipăra împotriva re.petate,lor incu'rsiuni şi de
vastări ale ba;ribarilor22. 

V, 10, 1· 52. Aşadar rar vezi pe cineva care îndrăzneşte 
să cultive ţarina şi acesta. 
nefericitul, cu o mână ară, cu cealaltă ţine arma. 
[)eşi poetul afirma că este foarte plăcut să-ţi petreci 
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timpul cultivând pământul. din cauza incursiunilor duşma
nilor nu-ţi rputeai permite aceasta23• 

II, 7, 63-73. Este plăcut să-ţi pe;treci timpul cu agricul
tura, 
dar nici duşmanul barbar nu-ţi îngăduie să lucrezi pă
mântul. 
Vrăjmaşii barbari, călăreţi destoinici, năvălesc pe c·aii 

lor iuţi, trag bine cu săgeata şi pustiesc până departe întreg 
ţinutul veciu. Localnidi fug în toate părţile, nimeni nu mai 
;Jăzeşte ogoarele iar .avutul este jefuit24. 

III, 10, i-78. Duşmanii barbari năvălesc pe caii ]or iuţi; 
duşmanii sunt călăreţi destoinici, trag bine cu săgeata 
şi pustiesc până departe tot ţinutul vecin. 
Localnicii fug în toate părţile ; nimeni nu mai păzeşte 
ogoande 
şi avutul lor nepăzit cade pradă jafului; 
C::hiar în timp de pace lumea este îngrozită de primejdia 
unui război. 
nimeni nu mai trage cu plugul brazde în pământ25 . 
Chiar când e pace, lumea tremură de groaz.a războiului 
şi nimen1 nu mai brăzdează pământul, cu mâna pe plug. 

Ţarina părărSită şi nelucrată ajunge pârloa9ă26 • 
Faptul că agricultura este o îndeletnicire răspândită pe 

vremea poetului. reiese şi din mărturisirea sa că ar mai uita 
din ·amărăciuniJe exilului. dacă ar avea un petec de pământ 
pe c·are să-l lucreze, adică să-l are cu un plug şi să împrăştie 
sămânţa peste brazde27 . 

Ţind.nd cii mâna coarnele plugului apăsat pe brazde, 
aş încerca să împră.ştii eu însumi sămânţa în pământul 
răscolit. · 
Redând îndeletnicirile femeilor din Dobrogea care după 

afirmaţia pc.etului nu lucrează lâna, ci pisează darurile ze · 
iţei <'.:eres, Ovidiu face referiri indirect Ia agricultură28• 

Cultivarea pământului s-a praicticat şi în momente cii
fidle din viata strămoşilor noştri. De Ia Criton, medicul îm
păratului Traian, care l-a însoţit pe acesta în campaniiie 
sale militare, şi în Dada, aflăm că Decebal a repartizat ast
fel sarcinile între nobilii dad. unii trebuind să aibă grijă de 
bunul mers al agri;culturii. iar pe alţii îi folosea ca ajutoare 
a.le se.le în cetăţile întărite29 . 
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Bn document deosebit de important privind agricultura 
din Câmpia Munteniei şi sudul Moldovei este Registrul Hunt. 
Textul documentului precizează că la nordul Dunării solda
ţii cohortei Hispanorum veterana Quingenaria equilata pro-
tejau strângerea unui :tribut regulat de grâu30. · 

Dovezi privind rolul agriculturii în economie aduc şi iz
voarele sculpturale, ca de pildă Columna lui Traian. O sce
nă de pe Coiumnă prezintă soldaţi români secerând grâu în 
Dada31 , ceea ce înseamnă ,că şi ir. timpul războaielor cu ro
manii agricultura juca un rol important. indiferent dacă cei 
care cutlivau pământul erau dacii sau romanii care deveni
seră stăpâni pe o anumită zonă a teritoriului dac. Pe Colum
nă au fost identificate şi construcţii speciale. care aveau ro
lul de hambare pentru cereale. Aceste hambare au fost ates
tate şi arheologic, ca de pildă în apropierea sanctuarului cu 
60 de coloane de andezit de la Sarmizegetusa32. 

Izvoarele numismatice ilustrează şi ele practicarea agri
culturii. Pe monedele regilor sciţi de pe teritoriul Dobrogei 
este reprczeritat capul Demetrei, zeiţa agrkulturii, încununat 
de spice. Spicul de grâu se află şi pe monedele oraşelor qre
ceşli din Dobrogea, de pÎldă la Callatis. Bogăţia cereaiieră 
a Dobrogei poate fi luată în ·consideraţie şi într-o etapă mai 
târzie, CiÎnd în timpul domniei lui Nero, guvernatorul Mo
siei, Tiberius Plautius, Silvanus Aelianu.s trimitea la Roma 
mari cantitiiti de cereale pentru aprovizionarea populaţiei 
de acolo34. Desigur că şi Dobrogea a contribuit cu cereale. 
•ea făcând parte din Moesia. Scriitorul Solinus remarcă fap
tul că romanii au numit pe bună dreptate Moesia „hambarul 
zeiţei Ceres"35 . 

Izvoarele literare. sculpturale, numismatice şi arheolo
gice atestă că alături de agricultură, geto-dacii se ocupau şi 
cu creşterea vitelor. In legătură cu 1creşterea cailor aflasem 
deja demult di:n Iliada36, că Rheson, regelee tracilor. venit în 
-ajutorul troienilor, conducea un car de luptă, ai cărui cai 
"nu avea seamăn de mari şi de mândri. Pe un car de pradă, 
tras de cai a fost asezat şi nobilul dac, înmormântat la Cu
gir în se1c. I. î.e.n.:17 • 

Poetul ionian, Anacreon, care şi-a petrecut primii ani ai 
tinereţii sale la Abdera, pe coasta Traciei, a scris o poezie. 
intitulată „Mânz din Trada"38• Strabon, citindu-l pe Homer, 
vorbeşte des.pre ţtlra tracilor „îmblânzitori de cai" iar men
ţionfindu-1 pc Poseidonios, îi numeşte pe traci „străluciţi 
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mulgători de capre"39. In legătură cu creşterea cailor Arian 
aminteşte că în armata pe care a învins-o Alexandru Mace
don pe malul stâng al Dunării erau 4 OOO de călăreţi40 . Caii 
călăriţi de geto-daci pentru călărie sunt pomeniţi şi de Ovi
diu41. In leqătură cu creşterea cailor apare şi reprezentarea 
figurii călăreţilor pe obiecte de artă cum este piesa din te
zaurul de Ia Agighio142, precum şi pe monedele geto-dacilor 
ldin sec. III-,-I î.e.n.43. 

In ceea ce priveşte creşterea bovinelor, dispunem de in
formaţiile oferite de Virgiliu4", de relatările lui Ovidiu, care 
desicria pluqul care întorcea brazdele, tras de doi boi puşi la 
jug45. Pe monumentul de la _t-damclissi se obseirvă modul în 
care au fost înjugaţi boii, precum şi carul tras de vite cor
nute46. De la Dio Cassius aflăm că în peştera Keiris,. băşti
naşii aduseseră cu ei printre altele „lucrurile cele mai de 
preţ şi toate turmele lor". pentru a le salva de armatele lui 
Crassus47. Griton menţionează şi turmele, printre alte bc?,gă
ţii pe care le-au luat romanii, după ce Decebal a fost în
frânt48. Gornutele mici, în a~ară de monumentul de la Adam
cJissi.51 dar şi pe stelele funerare· care datează din vremea 

Portul geto-dacilor este de .asemenea şi el un indiciu al 
creşterii vitelor. Din piei de animale se realiza cojocul-su
manul, care se poate identifica pe monumentul de la Adam
clissi51 .. dar ş1 p~ stelele funerare care datează din vremea 
stăpânirii r0mane, cum este cea de la Căşei52, precum şi cea 
de Ia Lipova5:'. Creşterea vitelor constituie un important iz
vor de hrană. Strămoşii noştri erau mari „ băutori dec' lapte", 
aşa cum a.flăm de la Columella.54 Informaţii cu privire la 
consumul de produse preparate din lapte, qăsim şi în frag
mentele rămase din opera lui Sidonius Apollinaris55

• 

Creşterea. vitelor mari, în special a boilor era strâns le
gată de munca în agricultură, astfel că îmDinarea creşterii 
vitelor cu. agricultura constituie un aspect caracteristic al 
economiei geto-dacilor. Aceaistă trăsătură reiese foarte clar 
din referirile lui Paulinus din Nola56• 

Aleargă ş1 geţii şi dacii din cele două ţinuturi, 
cel care lucrează pământul în ţinutul de mijloc sau 
cel cu cădulă şi boi mulţi, locuitor al ţărmului îmbel
şugat. 

Su9estiv este prezentată interdependenţa dintre agricul
tură şi creşterea vitelor pe stela funerară a primarului Capi
davei, Iulius Quadratus Bassus, unde pe o parte a monumen-
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tului apare chipul aqricultorului, iar pe cealaltă parte a pas
torul Ll!Î 57 . 

IzvoarC'ie arheoloqice confirmă relatările izvoarel,ar scri
se. Seminţele de cereale găsite 1a Grădiştea Muncelului pe 
terasele VI şi XI atestă că se cultivau mai m.ulte spedi de 
qrâu şi anume : Triticum aestiva. însoţit adesea de Triticum 
dicocum şi ÎTl cantităţi mai mici de Triticum monococum. La
nurile de qr5.u conţineau întotdeauna şi exemplare de secară 
(sec~lae cereale). In nordul Olteniei, pe dealurile Jiului şi 
la întâlnirea cu Subcarpaţii Olteniei, la Socu (Bărbăteşti), 
jud. Gorj, la Ocniţa, jud. Vâlcea, se cultiva meiul58• ln sec. 
II-III în jurul staţiunii de la Cârcea Viaduct, jud. Dolj, la
nurile erau adesea formate din grâu - Triticum aestivum, 
alături de care se întâlnea secara (secalae cereale) şi orzul 
(Hordenum' vulgare). La Răcătău se cultiva grâu, ovăz, mei. 

Analiza resturilor osteologice i-a făcut pe cercetători 

să conchidă că t·aurinele mature erau folosite mai ales ca 
producătoare de lapte, iar la muncile agricole şi la cănat po
veri se întrebuinţau c<:1ii59• Pentru qeto-daci, taurinele repre
zntau specia cea mai importantă din punct de vedere eco
nomic. geto-da.cii având o economic animalieră, bazată pe 
creşterea cornutelor mari. 

Eercetăriie viitoare vor putea aduce noi argumente care 
sJ. întărească relatările izvoarelor scrise. 

NOTE 

• In materialul pe care îl prezentăm. când facem referiri la traci şi 
fa Traci, înţelegem prin aceasta şi pe "geţii dintre CaI'paţi şi Du
năre. 
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