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Cãtãlin Borangic, Sorin Paliga

Note pe marginea originii ºi a rolului
armurilor geto-dacice în ritualurile funerare
Complexitatea ºi problematica fenomenului militar din spaþiul nord-dunãrean, din ultima jumãtate a mileniului I î.Hr. ºi în primele douã secole a celui urmãtor, sunt douã subiecte vaste ºi fascinante
deopotrivã, prin faptul cã oferã o perspectivã asupra unuia dintre elementele definitorii ale civilizaþiilor
Antichitãþii de la Dunãrea de Jos, al cãror caracter marþial rãzbate vizibil din textele antice. Aceastã trãsãturã este reliefatã ºi de descoperirile arheologice, care au relevat fortificaþii, morminte ºi arme, al cãror cumul ºi numãr implicã existenþa unor elite politice, religioase ºi militare, secondate de o însemnatã
forþã economicã, în mãsurã sã mobilizeze ºi sã susþinã economic ºi moral numeroasele campanii militare ºi eforturile arhitectonice remarcabile. Dincolo de infrastructura militarã, mult mai vizibilã arheologic,
aceastã elitã a fost posesoarea unui armament complex, eterogen, dar mai ales eficient, asupra cãreia
ºi-a pus amprenta ºi care, pânã la urmã, i-a construit propria identitate marþialã. Panoplia acestei elite,
modificatã ºi adaptatã permanent la realitãþile momentului, a avut întotdeauna particularitãþi diverse,
fie morfologice, predilecþia pentru arme ofensive curbe, celebrele pumnale sica, spre exemplu, fie tactice, ilustratã de adaptabilitatea ºi inventivitatea remarcabilã a acestor rãzboinici profesioniºti. Unul
dintre cele mai interesante astfel de elemente, în care se împletesc, adesea atât de strâns încât este
aproape imposibil de departajat, inovaþia proprie de plagiatul tehnic, este armura. Nu putem ºti cu
siguranþã când a apãrut acest element de echipament în dotarea rãzboinicilor din zonã, dar putem
reconstitui, fie ºi parþial, traseul acestor piese de armament, plecând de la necesitatea fireascã a luptãtorilor de a se proteja ºi pânã la artefactele propriu-zise. Ce se poate spune însã cu siguranþã este cã
armurile, de toate tipurile, au individualizat dintotdeauna purtãtorul lor, i-au modificat statutul ºi imaginea, l-au însoþit în momentele importante din viaþã, pe timp de rãzboi, dar ºi pe timp de pace. Importanþa acestor armuri rezidã din valenþele multiple cu care au fost investite, izvorâte din funcþia lor practicã ºi care sfârºesc prin a le sacraliza rolul. Rãzboinicii participau la ceremoniile comunitãþii purtândule, oficiau ritualurile echipaþi ca de rãzboi ºi, într-un final, erau înmormântaþi cu ele, într-o formã sau
alta. Imaginea acestor elite nu era completã fãrã armamentul lor, în toate momentele vieþii ºi chiar dupã
moarte, într-o încercare disperatã de a transfera în plan fantastic, atributele ºi funcþionalitãþile din
planul real.
Legãtura dintre armament, în special dintre armuri, ºi concepþiile religioase ale elitelor care leau utilizat oferã ocazia de a sonda puþin cunoscuta, dar efervescenta lume a geto-dacilor, în cãutarea
acelor motivaþii sacre care au avut ca efect coagularea autoritãþii aristocraþiei rãzboinice în jurul unui
nucleu suficient de puternic, în stare sã mobilizeze dispersata forþã a geto-dacilor. Obiecte de prestigiu,
armurile1, dincolo de rolul lor practic, confereau posesorului o poziþie aparte, contribuind la afirmarea
statutului sãu, atât în raport cu propriul grup cât ºi cu inamicii sãi, fiind echipamente dificil de realizat,
de procurat ºi de întreþinut2. Purtarea lor în cadrul evenimentelor speciale ale comunitãþii ºi depunerea
în morminte sugereazã importanþa ce le era acordatã precum ºi învestirea lor cu anumite proprietãþi
Deºi am operat cu noþiunea de armuri la modul general, studiul are ca fundament cãmãºile de zale, model de
cuirasã mai bine reprezentat ºi mai cunoscut decât restul tipurilor de armuri folosite în spaþiul geto-dacic.
Exceptând evidentele deosebiri de ordin tehnic, celelalte aspecte ce þin de psihologie ºi spiritualitate sunt, în
principiu, similare ºi deci circumscrise noþiunii de armurã.
2
Borangic 2011a, passim.
1
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magico-religioase ºi sociale
al cãror sens ºi importanþã
pot fi, cel mult, bãnuite. Plecând de la aceste premise,
se poate contura imaginea
rãzboinicului ca membru
marcant al comunitãþii, exponent al autoritãþii, cu îndatoriri preponderent sau
exclusiv militare. Caracterul
neomogen al structurilor sociale ºi militare care îl conþin,
poate fi surprins, fie ºi numai parþial, pe baza a armamentului depus în morminte, la care se pot adãuga particularitãþile evidente ale armelor sau influenþele aloge- Fig. 1. Distribuþia geograficã a descoperirilor de armuri de zale
nilor ori vecinilor. Dispersia din nordul Dunãrii (* piesã incertã). Geographical distribution of
în profil teritorial (Fig. 1;
chain mail armor North of the Danube (* uncertain item).
Fig. 2) a scos în evidenþã, la
rândul ei o serie de întrebãri suplimentare referitoare la punctul de origine al zalelor, la traseul lor ºi implicit al purtãtorilor lor. Chiar dacã elementele constitutive ale fenomenului militar ce le conþine oferã,
de cele mai multe ori, doar dovezi circumstanþiale, ele permit ipoteze de lucru viabile, nu atât prin
corectitudinea lor, discutabilã acolo unde se terminã documentul concret, ci prin faptul cã, folosind logica istoricã se pot aborda unele aspecte ce þin de mecanismele psiho-sociale care construiesc, pânã
la urmã, o mentalitate colectivã. Sistemul de conexiuni relevat a permis, chiar dacã pe alocuri doar intuitiv, completarea unui tablou în care armurile tind sã rãmânã în fundal, prim-planul revenindu-i rãzboinicului care le-a utilizat ºi contextului istoric ce l-a conþinut. Cãmãºile de zale se dovedesc atât de
ataºate imaginii acestui rãzboinic, sub toate aspectele, militar, religios ºi psihologic, încât disocierea
dintre armã ºi posesor apare ca fiind anacronicã, facând inutilã studierea stratificatã, selectivã a acestor echipamente. Multitudinea de direcþii de cercetare are însã ºi pãrþi slabe, cauzate de dispersia atenþiei, ºi implicit a filonului cercetãrii, precum ºi de redundanþa informaþiei, ceea ce e posibil sã afecteze
uneori coerenþa ideilor formulate sau a scopului în sine.
Considerãm util ca, înainte de abordarea problematicii propuse, sã formulãm un scurt excurs
etimologic privind originea enigmaticului termen românesc zale, sing. (refãcut dupã plural) za. Nu
ne propunem aici un studiu aprofundat, ci doar schiþarea unei posibile cãi de cercetare mai detaliatã,
pe care ne-o propunem pentru o comunicare ulterioarã, mai amplã3. DEX înregistreazã forma de sing.
za, pentru care dã pl. zale. Originea este propusã a fi din neo-grecescul záva, cu frecventa neangajare
a autorilor dicþionarului (cf. ngr. Záva). Enigmatic termen, neexplicat la rândul sãu, dar el nu este, de
fapt, neogrec, cum eronat indicã DEX, ci bizantin4. În primul rând, termenul nu apare în greaca modernã,
el este un termen exclusiv bizantin timpuriu, deoarece nu apare în perioada sec. VIIIX. Într-un lexicon
bizantin, accesibil online5, citim:
æÜâá, -áò} Þ,Èþñáêáò L. lorica, cuirass. Justinian. Novell. 8ä, 4. Mauric. 1, 2. Chron. 625, 13.
Mai. 322, 19. Zeo. Tact. 6, 2. 25.
æáâáñåßïí, ïõ, ôï, (æÜ£á) ÁðïèåôÞñéï æáâþí (èùñÜêùí). Óïõúäá
æáâÜôïò, ç, ïí, (æáâÜ) Ï èùñáêïöüñïò, Ëáô. loricatus. Mauric. 10, 1. Chron. 719, 14.
Sesiunea internaþionalã de comunicãri ºtiinþifice Arheologia mileniului I. p Chr., Ploieºti, 29-31 august,
2013.
4
Mulþumim pe aceastã cale colegilor Tudor Dinu, Alexandru Popp ºi Ionu Vasile care, cu profesionalism ºi
promptitudine, ne-au oferit o serie de amãnunte ºi surse bibliografice extrem de necesare.
5
http://www.stougiannidis.gr/byz_uniforms.htm , 20.02.2013.
3
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Ar fi, aºadar, un termen militar specific acestui areal, neexplicat din punct de vedere etimologic.
Conform unei vechi tradiþii filologice, se pare fãrã bibliografie, cuvântul ar fi de origine persanã. Problema este însã cã în persanã nu poate fi identificat nici un termen care ar putea fi considerat originea
formei bizantine. Noi credem cã aveam de-a face, ca
ºi în alte cazuri 6 , de un
recurs nefericit la un idiom
oriental. Ajunºi aici, cercetãrile par a se învârti în cerc:
1. termenul bizantin
zaba dispare din documente
dupã sec. IX ºi nici anterior
nu era foarte frecvent. Oricum, el nu se pãstreazã în
neo-greacã.
2. O formã însã evident înruditã se pãstreazã
în românã: zale. DEX considerã cã am avea un singular za, din care ar deriva pluralul. Noi credem cã ºi aici
DEX greºeºte: forma veche Fig. 2. Distribuþia geograficã a armurilor de zale din sudul Dunãrii.
Geographical distribution of chain mail armor south of the
ºi originarã este zale (articuDanube.
lat zalele), din care se formeazã ulterior un singular
za, art. zaua ºi care este reflectat în biz. æGâá, pronunþat deja v ºi/sau w, deci semivocalic. Modelul de
derivare regresivã a fost, desigur, un cuvânt uzual ºi frecvent precum zi, art. ziua, pl. zile, art. zilele.
Asemenea cuvinte scurte sunt rare în fondul latin al românei, ca atare nu formeazã un grup numeros,
care sã ofere multe exemple. Într-o situaþie similarã este stea < lat. stella (cu ll slab, care dispare în latina popularã din Dacia) ºi a < lat. sella, pl. (nou) ºei (forma veche ºale), cu o evoluþie de sens nu tocmai clarã în detalii, dar  altminteri  acceptatã (ºi acceptabilã, deoarece latina popularã are destule situaþii similare). Pe acest model latin de derivare se adapteazã neologisme precum sanda, creaþie nouã,
din sandalã, pl. sandale (forma corectã de singular, sandalã este azi mult mai rar folositã decât cea
alteratã, sandá). Originea este fr. sandale, adaptare dupã lat. sandalium. Similar se adapteazã lalea,
art. laleaua, pl. lalele, art. pl. lalelele, ngr. ëáëIò, cuvânt balcanic: bg. ºi s-cr. lale, împrumut din
turcã.
Revenim acum la zalele noastre, cãci acesta este termenul de la care am pornit analiza. Dupã pãrerea noastrã, opþiunea de a explica forma româneascã din (neo)greacã ºi apoi fãcând referinþe la forma
bizantinã, intrã pe un fãgaº fãrã ieºire: am explica obscura per obscuriora. De fapt, forma româneascã,
evident veche, îºi mai gãseºte o paralelã doar în textele bizantine timpurii, termenul dispãrând dupã
sec. VII. Analiza istoricã ºi arheologicã ne aratã, fãrã dubiu, cã avem de-a face cu un obiect militar specific lumii trace ºi care, imediat în afara arealului trac, este fie absent, fie cu totul rar (Fig. 3). Ca atare,
este logic sã ne oprim o clipã asupra resturilor de limbã tracã, foarte puþin studiate, totuºi atât de utile,
pânã la urmã. Ele ne clarificã situaþia formei zale. La Dimitãr Deèev observãm glossa æáëìOò (zal-mos)
piele (de animal), pielea unui animal folositã ca protecþie a corpului7. Explicaþia etimologicã a mers,
de la bun început, fiind citaþi acolo Tomashcek ºi Jokl, pe linia corectã: apropierea de forma goticã
hilms, german modern Helm coif ºi protector, apãrãtor (Beschützer), englez helmet, toate din rãdãcina indo-europeanã *õel , gel a acoperi, a proteja (german verhüllen, bergen), cu evoluþia  întru
totul fireascã  ie. õ, g > tr. z. Rãdãcina se întâlneºte ºi în cazul unor antroponime trace compuse, în
care a doua formã este -zelmçs, -zelmis, -zelmos etc8.
Un caz similar este cel în care termenul boier ar proveni dintr-o presupusã rãdãcinã altaicã baj-, bojmare, înalt, despre care am vorbit cu alte ocazii (Paliga 1990), si exemplele ar putea continua.
7
Deèev (Detschew) 1957, pg. 175; traducerea lui Deèev este în germanã: Fell.
6
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Aºa explicau anticii forma Zalmoxis, cãci acest zeu trac se va fi acoperit cu o blanã de urs, zalmos, conform unor tradiþii  naive, evident  care circulau în lumea greceascã9. Sau era apãrãtorul, protectorul10. Cuvintele existau, în mod cert, altminteri grecii nu ar fi fãcut asocierea Zalmoxis ~ zalmos,
dupã cum, ºtim azi, forma Zalmoxis este metateza formei Zamolxis, rãdãcinã ie. *õem pãmânt. Din
analiza acestor forme putem conchide, cu prudenþa de rigoare, desigur, cã în tracã ºi rãdãcina zam ol
pãmânt ºi rãdãcina zal m protecþie; zale aveau sens ºi erau asociate unor cuvinte uzuale, ale lexicului comun. Rom. zale, cu sing. refãcut za dupã modelul zile ~ zi, stele ~ stea, ºale ~ ºa continuã ter-

Fig. 3. Descoperiri de armuri de zale din Europa, în perioada Latene. Geographical
distribution of chain mail armor in ancient Europe.
menul trac. Pãstrarea lui l intervocalic este absolut fireascã în elementele de substrat, precum aratã 
fãrã dubiu  formele balã, balaur, cãciulã ºi încã destule altele pentru a trage concluzia, definitivã de
data aceasta, cã în elementele autohtone l intervocalic NU rotacizeazã. Un exemplu îl constituie ºi
hidronimul Zalãìu, în pronunþia localã Zãláu, înrudit cu hidronimul Zala de la frontiera sloveno-maghiarã. În arealul celtic existã ºi alte hidronime înrudite cu Zala ºi cu Zalãu (nu, nu este un hidronim de
origine maghiarã, dupã cum s-ar crede la o analizã superficialã)11. Într-o viitoare ediþie, cuvântul zale
va trebui, credem, sã îºi gãseascã locul cuvenit. Dimitãr Deèev era, de fapt, aproape ºi de etimonul formei româneºti, pe care nu o citeazã acolo, probabil din cauza faptului cã nu o cunoºtea. Sã îi aducem
ºi pe aceastã cale un pios omagiu pentru marele lucrãri de tracologie pe care le a scris ºi care ne oferã
încã un bogat material de studiu, încã neexploatat pânã la capãt. O ultimã notã: a se observa cã ºi roDeèev (Detschew) 1957, pg. 181.
[...] numit Zalmoxis, deoarece - la naºtere - i se aruncase deasupra o piele de urs. Tracii numesc pielea
[aceasta] zalmos[...]. Cf. Porphyrios, Viaþa lui Pitagora, 14.
10
Formele Zalmoxis/Zamolxis sunt discutate de Dimitãr Deèev. Cf. Deèev (Detschew) 1957, pg. 173175.
11
Despre acestea, vezi în lucrarea noastrã Paliga 2006.
8
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mânescul zale ºi cuvintele din limbile germanice citate mai sus (Helm, helmet etc.) aparþin terminologiei
militare ºi au sensul generic protecþie, apãrãtoare. Sunt cuvinte esenþiale într-o lume în care rãzboaiele
erau uzuale, iar apãrarea vieþii fãcea parte din preocuparea de bazã o oricãrui soldat.

***

Din punct de vedere cronologic armurile de zale utilizate de cãtre elitele militare nord-dunãrene
se regãsesc în intervalul cuprins între secolul II î.Hr. ºi secolul II d.Hr. Perioada vizatã cuprinde o serie
de evenimente sociale ºi militare ce premerg ridicarea puterii dacilor ºi marcheazã solidificarea regalitãþii
geto-dacice sub seria de regi ce începe cu Burebista ºi se terminã cu cãderea Regatului dac a lui Decebal, odatã cu sfârºitul rãzboaielor daco-romane (101-102 ºi 105-106 d.Hr.). Asupra identitãþii rãzboinicilor
purtãtori de zale nord-dunãreni, istoriografia româneascã este unitarã în a admite cã aceºtia erau getodaci, cu excepþiile cunoscute. Etnonimul însã a generat ºi genereazã încã discuþii aprige, cu argumente
mai mult sau mai puþin convingãtoare, utilizarea termenilor de geþi, daci, daco-geþi ºi geto-daci, în
funcþie de o serie de factori culturali sau politici moderni fiind o constantã, chiar dacã adesea e de preferat o distanþã prudentã faþã de astfel de abordãri regionale. În cazurile mai puþin supuse speculaþiei
sau diferitelor determinãri însã, sintagma geto-daci, argumentatã consistent de cãtre Z. Petre12,
oglindeºte îndeajuns realitatea istoricã studiatã. Totuºi, concentrarea pe elementele aparþinând getodacilor este o consecinþã a atribuirii neechivoce, a majoritãþii armurilor de zale, acestui grup etno-cultural. Spaþiului nord-dunãrean i-au lipsit aproape întotdeauna graniþe etno-politice fixe13, care sã cuprindã în interior exclusiv anumite grupuri etnice. Într-o bunã mãsurã, istoriografia contemporanã delimiteazã arealul geto-dac între limitele expansiunii populaþiilor de limbã tracã, fãrã a þine cont de faptul
cã, între aceste limite, amestecul de etnii a fost un fenomen aproape permanent14, atrãgând atenþia
doar identitãþi tribale clar nuanþate. Cel mai adesea violente, dar nu numai, infiltrãrile diverselor grupuri
etno-culturale au format uneori adevãrate enclave etnice în mijlocul populaþiei locale15, care, la rândul
ei, se extinsese adeseori cãtre periferia propriului areal. Disoluþia acestor enclave, constatatã la aproape
toate populaþiile care au pãtruns în interiorul arealului geto-dacic, a urmat firesc ºi a dat dimensiunea
capacitãþii de asimilare a acestora. Aceste conexiuni etno-geografice au permis intense schimburi, nu
numai în ceea ce priveºte cultura materialã sau spiritualã, ci ºi cu aplicabilitate practicã, în special pe
linie militarã, referitoare la tehnicile de producere a armelor, tactici, strategii, arme noi, mentalitãþi ºi
identitãþi, toate adoptate ºi adaptate de oameni aflaþi în conflicte endemice, atât între ei cât ºi cu vecinii
lor. Selectând pragmatic tipurile de arme ºi, implicit, tehnicile diferite de mânuire ºi fabricare, autohtonii
au dovedit o deloc surprinzãtoare capacitate de asimilare a caracteristicilor militare specifice populaþiilor
cu care au venit în contact, adaptând aceste împrumuturi la realitãþile de moment, creând astfel o sintezã eficace între propriile valori militare ºi cele noi16.
Armurile de zale reprezintã unul dintre aceste echipamente care, odatã adoptate, au fost produse
Petre 2004, pg. 276-289. Un istoric al problemei la Barangã 2011, pg. 13-17. Istoriografia româneascã
actualã tinde sã utilizeze terminologia în mod nuanþat, fie pentru poziþionãri cronologice, fie geografice, dar
fãrã sã reuºeascã întotdeauna o abordare neutrã.
13
Prezumþia aceasta suferã ea însãºi de nevoia unei nuanþãri, în sensul cã nu poate fi generalizatã nici pe toatã
durata de existenþã a existenþei de sine stãtãtoare a grupului etnocultural geto-dacic, nici în cazul tuturor
formaþiunilor politico-juridice/statale din spaþiul acestora. Sigur cã frontiera nu avea, în general, determinarea
riguroasã pe care o cunoaºte în epoca modernã târzie ºi contemporanã, dar existã o serie de informaþii literare antice care atestã explicit sau implicit existenþa unui proces de delimitare teritorialã în raport cu vecinii. Un astfel de exemplu este vecinãtatea teritoriilor geto-dacice cu cetãþilor greceºti din Pontul Stâng, ca-re-ºi
delimitau teritoriile cu aproape aceeaºi rigurozitate ca în zilele noastre. O situaþie aparte se reliefeazã ºi în epoca
târzie de existenþã a regatului dac, pe ale cãrui graniþe existau o serie de fortificaþii care pot fi echivalate cu o
frontierã în adevãratul sens, clar delimitatã (cf. Pop 2006, pg. 66-67, Rustoiu 2006-2007, pg. 24).
14
Dumitrescu, Vulpe 1988, pg. 93.
15
Partea inferioarã a fluviului, pînã la Pont - de-a lungul cãreia trãiesc geþii -, ei o numesc Istru. Dacii au
aceeaºi limbã ca ºi geþii. Aceºtia sînt mai bine cunoscuþi de eleni, deoarece se mutã des de pe o parte pe alta
a Istrului ºi totodatã mulþumitã faptului cã s-au amestecat cu tracii ºi cu misii. Acelaºi lucru s-a petrecut ºi
cu tribalii, ei fiind de neam trac. Cãci ºi ei au primit imigrãri, întrucît vecinii lor îi cotropeau, fiind mai
slabi. Ba chiar, acei de dincolo de Istru  ºi anume sciþii, bastarnii ºi sarmaþii -, dupã ce îi învingeau,
treceau ºi fluviul o datã cu cei alungaþi de ei, statornicindu-se chiar, unii dintre aceºtia, fie în insule, fie în
Tracia. Strabon, VII, 3, 13 (C 306).
16
Vulpe, Zahariade 1987, pg. 69-70.
12
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pe plan local ºi au devenit ele înseºi expresia ideologiei elitelor care le-au utilizat, însemne vizibile de
prestigiu, atât ale indivizilor, cât ºi ale puterii militare a comunitãþilor lor, individualizând încã odatã temuþii rãzboinici geto-daci din mozaicul de rãzboinici ai Antichitãþii. Relaþia omului cu armele sale este
atât de veche încât e aproape imposibil de urmãrit traiectoria acestui binom pânã la punctul de origine.
Armele ºi echipamentele militare utilizate au însoþit specia umanã de la începuturile istoriei, ele fãcând
parte din tabloul general al evoluþiei ºi istoriei umanitãþii, reflectând cu acurateþe nivelul tehnologic al
comunitãþilor care le-au creat, canalizând cea mai mare parte a resurselor unei colectivitãþi pentru fabricarea, întreþinerea ºi dezvoltarea lor. În acest sens, competiþia dintre armele ofensive ºi cele defensive
a debutat la fel de timpuriu, angrenându-se într-o cursã ce nu s-a terminat nici pânã astãzi. Privit din
acest unghi, fenomenul militar a solicitat nenumãrate resurse economice ºi intelectuale indispensabile
perfecþionãrii armamentului ofensiv, iar pentru neutralizarea lor, o altã sumã de rezolvãri, necesare la
contracararea efectelor acestora. Practic dezvoltarea tehnologiei militare a fost de la început bipolarã:
o parte s-a dezvoltat având ca scop uciderea, iar cealaltã având ca scop împiedicarea acestui fapt.
Între cele douã pãrþi s-a instaurat, încã de la început, un echilibru constant, întotdeauna precar, întrerupt doar de avansul tehnologic al uneia dintre pãrþi, cel mai adesea fiind vorba despre armele ofensive.
Sub acest aspect, echipamentele defensive au participat activ la cursa înarmãrii prin adaptarea permanentã la funcþionalitãþile armelor de tãiat, împuns sau lovit.
Fãrã îndoialã, primele echipamente de acest gen au fost rudimentare, utilizate fiind materiale
aflate la îndemânã: lemn, os, piele, blãnuri, þesãturi din care au fost confecþionate coifuri, scuturi ºi
platoºe. Apariþia metalelor ºi a tehnologiilor metalurgice a dus rapid la înglobarea acestora în efortul
de a obþine echipamente defensive performante, capabile sã reziste ºocurilor ºi acþiunilor armelor
ofensive, ce în ce mai letale. Dacã, despre cuirasele realizate din materiale perisabile, dovezile arheologice pãstrate sunt, evident, mult mai puþine, cele din metal, cupru, bronz sau fier, descoperite
atât în Orientul Apropiat, cât ºi în Europa, rãmân exemple convingãtoare ale utilizãrii lor. Populaþiile
orientale, trãitoare în Mesopotamia ºi Egipt, au utilizat încã de timpuriu platoºe ºi cuirase, la început
confecþionate din piele groasã sau þesãturi compacte, apoi din aramã sau bronz, ce se prezentau sub
forma unor exoschelete, deosebit de incomode dacã þinem sea-ma de climatul zonei. Poate fi acesta
unul dintre motivele care au determinat cãutarea unor soluþii care sã permitã eficientizarea armurilor,
fãrã a le diminua calitãþile defensive. O sursã de informaþie o reprezintã izvoarele istorice, chiar dacã,
în cele referitoare la epocile mai vechi, existã o însemnatã dozã de incertitudini ce au permis nenumãrate
interpretãri ulterioare. Totuºi, menþionarea echipamentelor defensive denotã cã ele fãceau parte din
arsenalul luptãtorilor, indiferent cãrui neam sau tabãrã aparþineau. Una dintre cele mai interesante
menþiuni ale unei armuri, realizatã, se pare, din solzi ºi inele, o gãsim în Vechiul Testament, legatã de
momentul în care viitorul rege al israeliþilor, David, îl înfruntã pe uriaºul Goliath17: Pe cap avea un coif
de aramã ºi purta niºte zale de solzi, în greutate de cinci mii de sicli18 de aramã (1 Regi 17:5). Evenimentul este poziþionat cronologic cu puþin înaintea domniei lui David (cca. 1010- 961 î.Hr..), deºi unele
pãreri critice identificã armura ca fiind de inspiraþie greceascã, tipicã secolului al VI-lea î.Hr., bazânduse, printre altele, ºi pe soluþionarea conflictului în stil homeric, potrivit cãruia disputele se tranºau
printr-o luptã între doi combatanþi, adesea cãpetenii sau regi rivali19. Nu poate fi vorba în nici un caz de
armurã de zale propriu-zisã, ci de una în care solzii erau probabil articulaþi cu inele metalice, dacã admitem veridicitatea informaþiei. Utilizarea echipamentelor defensive pare ºi mai evidentã dacã parcurgem
Este interesant de observat cã rãzboinicul Goliath face parte din populaþia stabilitã pe coastele Palestinei,
undeva în secolul XIII î.Hr., identificatã sub numele de filisteni, parte a conglomeratului cunoscut ca popoarele mãrii, cel mai probabil de provenienþã balcanicã. Cf. EIU, p. 621; pg. 1037.
18
Greutatea este desigur exageratã: 5000 sicli = 57,5 kg doar armura, la care se adaugã coiful, lancea, cnemidele ºi scutul, totalizând o masã totalã ce, cu toatã supradimensionarea personajului, face imposibilã purtarea
luptei propriu-zise.
19
Yadin 2004, pg. 373. Episodul este departe de a fi singular, o situaþie asemãnãtoare gãsim naratã în Iliada.
Aici confruntarea dintre mai tânãrul Nestor ºi experimentatul Erefthalion are acelaºi deznodãmânt (cf. Homer, Iliada, VII, 125-160), lucru ce sugereazã o practicã îndelungatã, curentã. Ipoteza este sprijinitã de un
alt element important, care modificã percepþia evenimentului, ºi anume faptul cã scrierea Cãrþii regilor este
atribuitã lui Ieremia, profet a cãrui activitate religioasã s-a desfãºurat undeva între 626 î.Hr.. ºi pânã dupã cucerirea Ierusalimului de cãtre babilonieni, întâmplatã în 587 î.Hr., sau a unui contemporan al acestuia, probabil scribul sãu personal, Baruch ben Neriah (cf. Ieremia 36:4-8).
17
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o altã veche sursã scrisã, în care apar ºi armuri utilizate de cãtre populaþiile tracice, Iliada, operã ce redã realitãþi mai apropiate momentului redactãrii ºi în care abundã platoºele ºi cuirasele de metal sau
piele20. Aceste semnalãri ale istoriei scrise se adaugã numeroaselor dovezi arheologice care atestã
utilizarea, începând cu Epoca Bronzului, a variate asemenea cuirase, în tot Orientul Apropiat21, în Peninsula Balcanicã ºi chiar mai departe spre centrul Europei22.
Revenind la spaþiul nord-balcanic, se pare
cã aici a existat o adevãratã tradiþie a utilizãrii echipamentelor defensive de cãtre experimentaþii rãzboinici traci, suficient de bine împãmântenitã, cât
sã fie atribuitã acestora inventarea lor, alãturi de
cea a metalurgiei23. Dincolo de aceastã mitologizare, întregul tablou relevã faptul cã au existat premisele dezvoltãrii echipamentelor defensive realizate, mai târziu, doar din inele de metal. Totuºi, izvoarele istorice poziþioneazã în zonele occidentale
ale Europei inventarea acestui tip de armurã. Astfel,
Marcus Terentius Varro, poet ºi scriitor latin (116 
27 î.Hr.), pune pe seama celþilor invenþia cãmãºii de
zale propriu-zise24, ceea ce vine în completarea
informaþiilor furnizate de Strabon25 ºi Diodor din
Sicilia26. Realitãþile arheologice relevã o situaþie uºor
diferitã, ce apare oarecum în contradicþie cu aceste
izvoare istorice scrise. Deºi opinia general acceptatã, de cãtre majoritatea specialiºtilor27, este aceea
cã celþii occidentali sunt primii utilizatori ai acestui
tip de armurã, cele mai multe descoperiri arheologice aparþin ariei est-europene, dominate de cãtre Fig. 4. Fragmente din cãmaºa de zale de la
populaþiile celtice ºi tracice. În ciuda acestui fapt ºi Horný Jatov (Slovacia). Dupã Benadik et alii,
1957. Chainmail from Horný Jatov
din cauzã cã majoritatea cãmãºilor de zale au fost
(Slovakia). After Benadik et alii, 1957.
descoperite puternic deteriorate de arderile pe rug,
de trecerea timpului ºi de natura solului în care au
fost depuse, la care se adaugã lipsa unor analize detaliate de metalografie, rãmâne foarte greu de
stabilit exact locul sau momentul apariþiei ori tipologii indubitabile. Cele mai vechi astfel de descoperiri sunt datate cãtre sfârºitul secolului al IV-lea ºi aparþin unei depuneri ritualice descoperite la
Hjortspring, în Danemarca28, armurile provenind, dupã pãrerea specialiºtilor, din spaþiul Europei centrale
sau chiar din zona balcanicã. Cuirasele, ale cãror resturi indicã cu probabilitate cca. 10-12 exemplare
(?), au fost atribuite unor cãpetenii29 ale unui corp expediþionar germanic, cu o recrutare mai largã, ce
Homer, Iliada, passim.
Tsurtsumia 2011, pg. 66-69.
22
Harding 2007, pg. 79-81.
23
Ognenova-Marinova 2000, pg. 11; Homer, Iliada, I, 593.
24
Varro, De lingua latina, V, 24, 116; Lorica quod e loris de corio crudo pectoralia faciebant; postea
subcidit gallica e ferro sub id vocabulam, ex anulis ferrea tunica. [Lorica (platoºã), o apãratoare de piept
pentru cã o fãceau din lora (fâºii) de piele crudã, dupã care s-a înþeles prin acest cuvânt ºi cea galicã, o tunicã
fãcutã din inele de fier]. Nu trebuie omis aspectul privitor la durata mare dintre momentul la care a scris
Varro ºi cele mai vechi armuri de zale descoperite, cu o largã marjã de eroare de douã secole, rãstimp suficient
ca artefactele si informaþiile sa devieze de la traseul istoric corect. Trebuie, de asemenea, þinut seama ºi de
expansiunea teritorialã celticã ºi mobilitatea ideilor ºi ideologiilor militare pe tot acest spaþiu.
25
Strabon, Geografia, III, 3, 6  C 154. Ëéíïè}ñáêåò ï1 ðëåwïõò· óðqíéïé är ëõóéäùôïÖò ÷ñöíôáé êáv
ôñéëïöwáéò, ï1 ä ëëïé íåõñwíïéò êñqíåóéí· ï1 ðåæïv är êáv êíçìÖäáò ÷ïõóéí [Cei mai mulþi îmbracã
pieptare de in, doar puþini se folosesc de zale ºi de cascã în trei colþuri].
26
Diodor din Sicilia, Biblioteca historica, V, 30, 3. èþñáêáò ä½ ÷ïõóéí ï1 ìrí óéäçñïæò ëõóéäùôïýò, ï1
är ôïÖò Qðx ôÆò öýóåùò äåäïìÝíïéò ñêïæíôáé, ãõìíïv ìá÷üìåíïé. [Mulþi îºi acoperã pieptul cu zale de fier.
Alþii drept platoºã au doar pielea lor, ºi se luptã goi].
27
Robinson 1975 , pg. 164; Feugere 1993, pg. 127.
28
Flemming 2003, pg. 213-217. Cu bibliografie suplimentarã, Rustoiu 2008, pg. 26.
20
21
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a atacat insula Als30, ulterior anului 350 î.Hr.
Revenind cãtre est, o armurã de zale a fost descoperitã în Slovacia, la Horný Jatov, într-un mormânt celtic
de inhumaþie (Fig. 4) datat în secolul III î.Hr.31, anterior
deci mai celebrului mormânt de la Ciumeºti. În cazul cãmãºii de zale de la Ciumeºti (Fig. 5), studiile au relevat cã ea
a aparþinut unui ºef celt, al cãrui arsenal heteroclit mai
conþinea un coif de fier împodobit cu o pasãre de bronz,
un vârf de suliþã ºi o pereche de cnemide32, alãturi de care
se presupune cã ar mai fi avut în dotare scut, cuþit ºi spadã33, nedepuse în mormânt sau pierdute ulterior. Pe lângã inventarul acestui mormânt, de certã facturã celticã,
dar care cuprindea ºi armament provenit din lumea greceascã ºi sud-tracicã, ceea ce dovedeºte nu doar traseul
parcurs de posesor, ci ºi adaptabilitatea ºi capacitatea de
absorbþie a unor arme noi, utilizarea armurilor de zale în
mediul celtic, atât în vestul Europei cât ºi în Asia Micã,
mai este susþinutã ºi de unele descoperiri arheologice
sau de o serie de izvoare istorice. O astfel de cãmaºã,
aparþinând tolistobogilor, a fost recuperatã fragmentar
din tumulul C din necropola celticã de la Karalar34, anticul
Blucium/Blukion35 (azi Turcia), iar o alta, foarte probabil
o pradã de rãzboi, a fost depusã ca ofrandã în sanctuarul
de la Samothrace36. Aceastã descoperire este susþinutã
de unele reprezentãri de zale celtice în lumea elenisticã,
care deschid calea figurãrilor de armuri de zale în artã37.
Fig. 5. Cãmaºa de zale de la Ciumeºti.
În ceea ce priveºte spaþiul balcanic, putem vorbi
Foto M. Ardeleanu. Chainmail from
de o serie importantã numeric de armuri de zale descoCiumeºti, Romania. Photo M.
peririte în complexele funerare, specifice grupului Padea
Ardeleanu.
 Panagjurskii Kolonii, îndeosebi situate în nordul Bulgariei actuale38, similare unei alte serii de alte asemenea
piese de armament ce apar în nordul Dunãrii, începând cu secolul II î.Hr.39. Câteva alte descoperiri
aparþinând celei de a Doua Epoci a fierului, au fost fãcute în sudul ºi sud-estul Europei, la care se adaugã unele piese din Occident ºi nordul Africii40. Statistic însã cele mai multe armuri aparþin arealului
est-european, fãcând parte din arsenalul rãzboinicilor traco-daci ºi celþi41. În spaþiul Daciei preromane,
cea mai veche astfel de armurã este cea descoperitã la Cetãþeni, judeþul Argeº, datatã pe parcursul sec.
II î.Hr., perioadã dupã care se poate observa o creºtere a numãrului de astfel de piese42.
Numãrul estimat al armurilor, cca. 10-12, pare a indica un corp de comandã, ce a avut în subordine un detaºament constituit de cca. 60-100 de rãzboinici, poate mai mulþi, reprezentând forþa militarã a unei comunitãþi
de cca. 3-5000 de oameni. Cf. Rustoiu 2008, pg. 43. Aceste estimãri aruncã o luminã asupra organizãrii ºi
efectivelor militare în cadrul unui astfel de trib.
30
Pentru aceastã ipotezã pledeazã existenþa între armele care au fãcut obiectul sacrificiului, a unei lãnci-secerã de tip rhomphaia, utilizatã exclusiv de cãtre traci în secolele IV-II î.Hr. Cf. Borangic 2011, pg. 218.
31
Benadik et alii 1957, pg. 31-32 (tafel X/4-5).
32
Rusu, Bandula, passim.
33
Rustoiu 2008, pg. 18.
34
Arik, Coupry 1935, pg. 140.
235
Strabon, XII, 5, 2, (567).
36
Lehmann 1953, pg. 9-10 (Pl. 5/a).
37
Borangic 2012, pg. 181-192.
38
Torbov 2004, pg. 57-69. Cercetãtorul bulgar cautã originea cãmãºilor de zale în cadrul civilizaþiei tracice
din nordul Peninsulei Balcanice, independent de influenþele celtice, pe care însã nu le exclude complet.
39
Borangic 2011, pg. 171-227.
40
Waurick 1979, pg. 322-324; Rustoiu 2008, pg. 170.
41
Rustoiu 2008, pg. 27-30.
42
Borangic 2011b, passim.
29
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Din fericire au fost descoperite ºi armuri întregi, astfel cã se poate stabili, cu o mare
probabilitate, morfologia cãmãºilor de zale
utilizate de cãtre geto-daci. Aceste echipamente au forma unor tunici (Fig. 6), cu mâneci scurte. Pentru aceastã morfologie pledeazã ºi lipsa aproape generalã a pieselor
ce formau sistemul de închidere, în contrast
cu zona sudicã, tracicã, unde cãmãºile cu
suprapuneri peste umeri par dominante.
Aceastã concluzie este sprijinitã ºi de redãrile cãmãºilor de zale capturate, figurate pe
Columna traianã (Fig. 7). Diferenþierea mor-

Fig. 6. Tip clasic de cãmaºã de zale geto-dacicã.
Reconstituire. Type classic Dacian coat of mail.
Reconstitution.
fologicã, în raport cu armurile mai timpurii provenind din
spaþiul sud-tracic, aratã o evoluþie a lor ºi, în acelaºi timp,
o eficientizare, concretizatã în reducerea greutãþii, la care
se adaugã, adesea, ºi nituirea inelelor de legãturã, operaþie
extrem de laborioasã, dar care conferea o rezistenþã superioarã întregii plase metalice, uneori suplimentatã ºi cu solzi
metalici, destinaþi sã mãreascã rezistenþa zonelor cele mai
expuse43. Ulterioare acestui orizont cronologic ºi cultural,
sunt numeroase fragmentele de cãmãºi de zale descoperite
în lumea sarmaticã nord-ponticã, datate începând cu secolul
II î.Hr., dar utilizarea acestor echipamente devine certã abia
din secolul I î.Hr. O caracteristicã a armurilor sarmatice
constã în combinarea dintre armurile de solzi ºi zale sau
utilizarea armurilor bimetalice, fier ºi bronz44. Probabil sarFig. 7. Armurã de zale figuratã pe
maþii au preluat acest tip de echipament defensiv din Asia
Columna lui Traian. Body armor
45
Micã , unde au ajuns în perioada rãzboaielor din anii 183figured on Trajans Column.
179 î.Hr., la care au participat în calitate de aliaþi ai regelui
Pontului, Pharnaces I46. Descoperirilor arheologice47, ale diferitelor tipuri de armuri, li se adaugã unele
reprezentãri din artã (Fig. 8) care, deºi mult mai târzii, vin sã confirme importanþa acestui tip de echipament în rãzboinica lume a sarmaþilor. Eficacitatea acestor elemente defensive a determinat preluarea
lor timpurie de cãtre armatele romane, devenind, în scurt timp, parte a echipamentului standard, cu
toate cã, potrivit informaþiilor lui Varro, asumate de o parte a istoriografiei contemporane, cãmãºile de
zale au fost preluate de romani direct din lumea celticã. Reprezentãrile de armuri de zale în arta romanã
Borangic 2011a, pg. 191.
Bârcã, Symonenko 2009, pg. 296-306.
45
Ibidem, pg. 305.
46
Pharnaces I (185-169 î.Hr.), fiul lui Mitridate I, a încercat sã creeze un mare regat în Asia Micã, fiind învins de coaliþia dintre Pergam, Bitinia ºi Capadocia, în anul 179 î.Hr.
47
Cca. 66 de descoperiri pânã în acest moment; Cf. Bârcã, Symonenko 2009, pg. 296.
43
44
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sunt dublate de o serie de descoperiri arheologice48, contribuind astfel la conturarea unei imagini de
ansamblu privind utilizarea armurilor de zale în armata romanã, moment ce coincide cu acceptarea denumirii de lorica hamata,
datã cãmãºii de zale. Chiar
dacã starea precarã a aproape tuturor descoperirilor nu
permite observaþii indubitabile privind apariþia ºi evoluþia acestui tip de echipament, se poate remarca o
anume tendinþã spre perfecþionarea elementelor defensive, cu accent pe calitate ºi
mobilitate. Dacã platoºele
metalice ale Epocii Bronzului
sau cele din Hallstatt ofereau un grad mare de protecþie împotriva majoritãþii armelor ofensive, ele limitau,
prin greutatea ºi imobilitatea
lor, libertatea de miºcare a
luptãtorilor. Pare fireascã dorinþa rãzboinicilor de a obþine
o armurã uºoarã ºi flexibilã,
efect obþinut probabil prin
aplicarea unor bucãþi de metal pe o îmbrãcãminte de piele sau pânzã. Acest lucru era
la îndemâna rãzboinicilor
mai puþin avuþi, care nu îºi
Fig. 8. Cãlãre sarmat. Stela lui Trifon din Tanais. Dupã
www.twcenter.net (10.04.2011). Sarmatian cavalry. Trifons Stela permiteau cuirase întregi de
metal, mulþumindu-se sã-ºi
from Tanais. After www.twcenter.net (10.04.2011)
aplice pe îmbrãcãminte diferite bucãþi de lemn, os, colþi de mistreþ, carapace de þestoasã ºi, ulterior, plãci metalice. Acestea puteau
fi cusute independent una de alta sau puteau fi articulate între ele cu inele metalice. Aceste armuri
combinate au oferit, probabil, primele modele ce au stat la baza creãrii þesãturilor realizate exclusiv
din zale de metal, iniþial cusute individual pe pieptarele de pânzã sau piele, din acest punct ºi pânã la
unirea inelelor nemaifiind decât un pas. La fel de bine ºi rãzboinicii posesori de platoºe trebuie sã îºi
fi dorit eliminarea unor dezavantaje evidente ale cuiraselor, între care cele mai deranjante erau pãstrarea
cãldurii ºi umiditãþii corpului, absorbþia cãldurii externe ºi distribuþia inegalã a greutãþii cuirasei pe
corp. Aceste inconveniente au fost eliminate doar dupã ce s-a ajuns la articularea armurilor lamelare.
Toate categoriile de luptãtori au avut interesul de a-ºi perfecþiona armura ºi de a obþine un nivel ridicat
de protecþie ºi confort, chiar dacã din motive diferite ºi în moduri diverse49. Având la bazã o îndelunRobinson 1975, pg. 171-172.
Fãrã îndoialã cã modificarea armamentului ºi realizarea lui din metal a fost, în principal, un apanaj al elitelor, luptãtorii de rând continuând multã vreme sã poarte echipament de protecþie rudimentar, atunci când îl
aveau. Spre exemplu, vorbind despre sarmaþii roxolani angajaþi în rãzboaiele mithridatice, Strabon spune cã
se folosesc de coifuri ºi platoºe fãcute din piele de bou netãbãcitã, poartã scuturi împletite din nuiele (VII,
3, 17), iar Pausanias (Descrierea Greciei, 1, 21, 8) spune cã armurile acestora sunt fãcute din plãcuþe tãiate
din copite de cai. Tacitus (Istorii, I, 79, 3) completeazã tabloul afirmând cã armurile sarmaþilor sunt fãcute
din lame lustruite din coarne de vitã, fixate pe tunici de pânzã. Am putea spune cã acest tip de armuri compenseazã resursele limitate de fier sau accesul restrâns la astfel de materiale (Tacitus, Istorii, I, 79, 1) sau/ºi
nivelul metalurgiei la populaþiile stepice, dar astfel de cuirase uºoare erau utilizate ºi de cãtre parþi sau romani
(Cf. Bârcã, Symonenko 2009, p. 306), ceea ce demonstreazã eficacitatea acestora ºi implicit preferarea lor.
48
49

https://biblioteca-digitala.ro

_15
gatã tradiþie în utilizarea platoºelor ºi cuiraselor, populaþiile din zona Balcanicã ºi cea a Orientului
Apropiat s-au dovedit deosebit de inventive în acest sens. Un aport deloc de neglijat l-au adus ºi populaþiile alogene, în special cele celtice, recunoscute atât prin aptitudinile militare dovedite, cât ºi prin
iscusinþa meºterilor metalurgi.
Privind retrospectiv datele problemei ºi punând împreunã informaþiile autorilor antici ºi dovezile arheologice, legate de momentul ºi locul apariþiei armurilor de zale, se poate contura ipoteza
unui cumul de factori ce par sã fi concurs. Astfel,
deºi tradiþia istoriograficã atribuie altor zone ºi
populaþii inventarea acestor echipamente, este
probabil cã ele provin din arealul balcanic, contextul istoric ºi dinamica militarã a populaþiilor ce
au trãit sau doar tranzitat zona oferind condiþiile
necesare dezvoltãrii armamentului în general, între
care tehnica defensivã a avut permanent o importanþã majorã. Nu lipsit de însemnãtate este faptul
cã o astfel de armurã, în ciuda costului de producþie ºi întreþinere ridicat, oferea un grad de protecþie
relativ limitat, în raport cu realitãþile de pe câmpul
de bãtãlie. Eficienþa redusã, în special faþã de efectul sãgeþilor, suliþelor ºi lãncilor, trebuie sã fi fost
un handicap serios, deloc de neglijat. În aceastã
cheie trebuie privite ºi armurile de zale descoperite
în contextele arheologice, în spaþiul nord-dunãrean, în special cele din complexele închise, care
provin din amenajãrile funerare ale unor membri
de cel mai înalt rang ai elitelor militare. Armurile Fig. 9. Coiful de aur de la Poiana-Coþofeneºti.
de zale apar astfel ca având un dublu rol, atât ca Detaliu. Dupã Miclea ºi Florescu 1980. Gold
echipament de protecþie, cât ºi ca piesã de preshelmet of Poiana-Coþofeneºti. Detail. After
tigiu, element de identificare exterioarã. ProveMiclea, Florescu 1980.
nienþa cãmãºilor de zale din mormintele aristocratice obligã la o regândire a rolului efectiv al acestei elite în desfãºurarea bãtãliilor, unde nevoia de
protecþie era maximã. Fie înalþii comandanþi nu participau efectiv la confruntãri, lucru greu de crezut la
o elitã atât de rãzboinicã, fie zalele nu erau purtate în astfel de lupte, rãmânând un element de paradã,
ipotezã puþin probabilã ºi ea. Totuºi trebuie cã aveau un rol practic, cãci, pentru a compensa protecþia
mai redusã, s-a recurs adesea la nituirea inelelor de legãturã, operaþie extrem de laborioasã, dar care
conferea o rezistenþã superioarã întregii reþele metalice. În acelaºi registru, unele armuri de zale aveau
o grosime mai mare a firului de sârmã folosit pentru realizarea inelelor, aspect care deºi poate fi pus pe
seama nivelului tehnologic al armurierului, calificã echipamentul ca fiind unul de luptã. Utilizarea armurilor în spaþiul nord-balcanic de cãtre populaþiile rãzboinice de aici, se poate susþine ºi prin faptul
cã aceste echipamente apar reprezentate pe diferite suporturi, fie cã înfãþiºeazã divinitãþi sau cãpetenii.
Un caz special îl reprezintã coifului de aur de la Poiana-Coþofeneºti, com. Vãrbilãu, jud. Prahova50, pe
al cãrui obrãzar apare un personaj ce poartã clar o armurã redatã într-o manierã artisticã destul de ambiguã (Fig. 9). Incertitudinile ce planeazã, de regulã, asupra altor reprezentãri similare din artã, nu mai
sunt posibile în cazul coifului princiar. Armura apare în acest caz redatã clar, ba mai mult, aceasta poate
fi interpretatã ca fiind o armurã de zale, ceea ce complicã discuþiile despre locul ºi perioada când acestea au apãrut. Indiferent de acest aspect, detaliul se adaugã numeroaselor reprezentãri de cavaleri în
armuri figuraþi în arta traco-geticã (Agighiol, Surcea, Letniþa, Rogozen, Lupu, Rãcãtãu de Jos etc),
constituind suficiente exemple ale importanþei armurilor în cadrul elitelor militare ºi politice locale.
Cãmãºile de zale, ale geto-dacilor în acest caz, par sã fi avut un rol important în timpul regalitã50

Criºan 1993, vol. II, p. 52.

https://biblioteca-digitala.ro

_16
þii dacice, momentul de maximã afirmare a caracterului ºi valorii aristocraþiei militare care le-a folosit.
Sectorul cronologic, asupra cãruia se poate sus-þine cu siguranþã o intensã utilizare a armurilor
de zale, aparþine secolului I î.Hr., perioadã ce corespunde unei efervescenþe economice ºi militare a civilizaþiei geto-dacice. Prezenþa armurilor, pe reliefurile Columnei lui Traian51, aratã însã cã aceste echipamente erau încã uz, ceea ce demonstreazã folosirea lor în acþiuni militare de cãtre elita rãzboinicã dacicã încleºtatã în teribila confruntare cu romanii, chiar dacã dovezile arheologice, care ar cimenta definitiv problematica în acest sens, lipsesc deocamdatã. Eliminarea acestei elite, odatã încheiatã cucerirea
Daciei, a pus capãt ºi utilizãrii armurilor de cãtre daci, chiar dacã din punct de vedere militar aceºtia,
prin acþiunile celor rãmaºi în afara provinciei, au continuat sã reprezinte o ameninþare pentru limes-ul
roman. Pentru geto-daci, referitor la folosirea armurilor, existã o singurã menþiune, destul de ambiguã
însã. Este vorba despre Dion Chrysostomos, retor ºi filozof elin, care, exilat fiind în anul 87 î.Hr., în
þinuturile getice, observã pregãtirile dacilor pentru confruntãrile cu romanii. El noteazã cã acolo, la ei,
puteai sã vezi peste tot sãbii, platoºe, lãnci, toate locurile fiind pline de cai, arme ºi oameni înarmaþi52. Nu este clar dacã platoºele dacilor erau de un tip anume, de metal sau piele, de zale, dacã erau
creaþii proprii sau capturi din rãzboaiele anterioare, dar reiese în mod evident, Dion fiind un observator
direct, cã aceste echipamente existau în numãr suficient de mare încât sã iasã în evidenþã ºi autorul sã
se noteze acest aspect. Se adaugã astfel încã un argument, pe lângã mai puþin echivocele dovezi arheologice, care sprijinã ideea unei forþe militare dacice, cel puþin în preajma rãzboaielor cu Traian, echipatã la standardele epocii. Între aceste echipamente, cele defensive ocupau un loc important, a cãror
utilitate practicã nu mai necesitã nici o discuþie, ipoteza barbarilor daci53 înarmaþi rudimentar, în raport cu puternica armatã romanã, neavând un suport solid. Privind retrospectiv problematica în discuþie,
se poate spune cã tradiþia balcano-orientalã privitoare la armuri, alãturi de cunoºtinþele metalurgice ºi
inventivitatea geto-dacilor, la care se adaugã experienþa ºi aportul tehnologic al alogenilor, pot oferi
un set de argumente logice ºi istorice care sã permitã reconstrucþia traseului istoric al acestor echipamente în Antichitate, rãmânând ca cercetãri ºi descoperiri viitoare sã confirme sau nu aceastã ipotezã.

***

Dar a fost armamentul doar un instrumentar pragmatic, produs ºi folosit exclusiv pentru
funcþia lui marþialã? Greu de admis aceastã monotonie, în condiþiile unei largi palete de concepþii spirituale ce au animat imaginaþia ºi viaþa comunitãþilor antice. Rãzboiul ºi armele sunt cea mai directã conexiune cu acest tip ca formã de rezolvare a disensiunilor între diverse entitãþi sociale, a cãpãtat de
timpuriu o dimensiune religioasã, datã de calitatea sa de instrument precis al morþii. Conflictul armat,
prin extrapolare, a oferit omului clipa când a putut sã îºi priveascã moartea în ochi (M. Eliade spunea
ca rãzboiul era el însuºi o formã a morþii) moment ce a rãsfrânt înapoi, asupra societãþii, un imens bagaj
simbolistic, mistic ºi spiritual, din care armamentul fãcea parte intrisecã.
Civilizaþiile antice, a fost condiþionate din cele mai vechi timpuri de implicaþiile economice ºi sociale ale confruntãrilor armate între diferite comunitãþi, ce au impus modificãri fundamentale ale cursului
istoriei, provocând ample miºcãri de populaþie54 ºi, nu de puþine ori, determinând succesiunea unor
etape istorice ori dezvoltarea sau regresul organismelor sociale. Societatea rãzboinicã a geto-dacilor,
cu un mental înclinat spre eroism, de certã moºtenire indo-europeanã, nu putea face abstracþie de
aceste valenþe ale sacrului, perceput prin prisma armelor55. Manifestãrile religioase cotidiene, asociaBaza monumentului este decoratã cu arme, reprezentând congeries armorum, probabil dintre cele mai de
soi prãzi de rãzboi: coifuri, scuturi, arcuri ºi tolbe ornamentate, topoare ºi berbeci de asalt, spade, lãnci ºi sãbii curbate. Între aceste trofee un loc special îl au diferitele tipuri de armuri, aici figurând atât lorica segmentata (realizate probabil din piele tare), lorica squamata (cu solzi ce puteau fi de piele groasã sau de metal,
aparþinând atât aliaþilor sarmaþi ai lui Decebal, cât ºi, la fel de firesc, rãzboinicilor geto-daci), dar ºi lorica hamata, a cãror redare confirmã morfologia originalã, tipicã.
52
Dion Chrysostomos, Discursuri, XII, 16, 20, cf. Fontes I, pg. 449.
53
În fapt aceastã imagine a rãzboinicului dac a fost o reflexie în trecut a imaginii þãranului român medieval,
participant la diverse conflicte militare, în special în cadrul mobilizãrii generale, imagine utilizatã ca
informaþie subliminalã pentru a creea o mai puternicã legãturã între daci ºi români, dar ºi pentru a nivela
stratificarea claselor sociale dacice, rezumate de istoriografia de dinainte de 1989 la antonimele nobil-þãran.
54
Pinter 1994, pg. 9.
55
Eliade 1980, pg. 28.
51
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te fenomenelor marþiale, sunt mai greu de urmãrit, din
cauze evidente, puþinele informaþii care implicã armamentul în contexte magico-religioase sunt mai bine relevate de arheologia funerarã ºi, într-o ºi mai micã mãsurã, de reprezentãrile artistice. Faptul cã personajele
ilustrate sunt eroi, cãpetenii, zeitãþi sau membri ai elitelor suprinºi în activitãþi specifice ºi nici într-un caz în
luptã, poziþioneazã scenele redate în sfera preocupãrilor
cu caracter mai puþin marþial. Vânãtoarea, ospeþele 
adevãrate instituþii sociale56  sunt tot atâtea ocazii
de a-ºi etala echipamentul de luptã, a cãrui valoare era
adesea sporitã prin deco-rarea cu metale preþioase.
Prezenþa armurilor în aceste scene are, în cel mai rãu
caz, o valoare simbolicã, ele indicând rangul personajului redat, artiºtii epocii operând cu tipizãri ºi ºabloane57. Ceea ce rãmâne de reþinut este tocmai prezenþa acestor armuri în arsenalul rãzboinicilor respectivi.
Dacã prezenþa armurilor în contexte mai prozaice pare
fireascã, privitã în aceastã cheie, ceva mai problematicã
este contextualitatea cu evident caracter sacrosanct,
în care aristocratul este reprezentat astfel echipat. Deja
amintitul coif de la Poiana-Coþofeneºti (Fig. 10), între
decorurile sale, conþine acel personaj înzãat ce oficiazã
un sacrificiu ritualic. Armura, redatã foarte clar, subliniazã clar valenþele marþiale ale personajului, iar scena
redatã poate ilustra iniþierea rãzboinicã a individului,
Fig. 10. Coiful de aur de la PoianaCoþofeneºti. Propunere de reconstituire cãci altfel purtarea întregului costum de luptã pare uºor
nepotrivitã cu momentul solemn al jertfei.
calotã de Radu Oltean. Gold helmet of
Existenþa cuiraselor în evidente momente ºi conPoiana-Coþofeneºti. Proposal for
texte cu caracter religios, redate în artã, este legatã nereconstitution by Radu Oltean.
mijlocit de rolul marþial al personajului în raport cu comunitatea lui, dar rolul armurilor nu se opreºte aici. Dacã le privim ca simboluri ale prestigiului ºi puterii, este foarte posibil sã nu greºim, dar este la fel de probabil cã aceste echipamente ºi-au depãºit
condiþia. Prezenþa lor în mormintele elitei poate însemna transferul, în plan fantastic, al calitãþilor defensive58, cu evident rol apotropaic. Totuºi ceea ce oferã substanþã ºi sentimentul de concret unei arme este, pânã la urmã, artefactul în sine, cu toate incoerenþele ce rezidã din distanþa dintre depunerea
în sol ºi momentul restaurãrii ºi intrãrii piesei în circuitul ºtiinþific. Descoperirile arheologice, lipsite de
ambiguitãþile literare sau de minusurile ºi adÎugirile artistice, permit formarea unei imagini mai corecte
despre morfologia armamentului. Contextualitatea pe care însã o oferã, completeazã tabloul din care
ele fac parte, atât în plan concret, cât ºi spiritual. Reconstruirea imaginii societãþilor nord-balcanice,
vãzutã prin prisma dimensiunilor lor militare, este direct conectatã la materialul arheologic, la contextul
istoric ºi arheologic din care provin piesele, la analogiile existente, ceea ce face din armele provenite
din descoperiri arheologice, surse istorice de primã valoare. Raritatea armurilor în cadrul sãpãturilor
sistematice este o rezultantã directã a discreþiei riturilor funerare, îndeosebi a celor situate la nordul
Dunãrii, unde erau preferate mormintele plane, mai greu detectabile. Mult mai vizibili, tumulii au oferit,
de-a lungul timpului, ocazia de a studia o întreagã panoplie de arme depuse în morminte. Trofee râvnite, armele în general, se regãsesc cu greutate în contexte arheologice care sã permitã aºezarea lor în
scenariu istoric indubitabil, dar, indiferent de for-ma de descoperire, ele sunt cu atât mai importante cu
Sîrbu, Florea 1997, pg. 113.
Nemeti 1999-2000, pg. 121.
58
Bochnack 2006, pg. 155. În aceastã cheie, se poate explica lipsa armelor în cazul mormintelor cenotaf
(Sârbu 1994, pg. 133.), caz în care comunitatea a încercat sã oficieze ritul de trecere, dar, în absenþa cadavrului, armamentul nu ºi-ar mai fi avut sensul.
56
57
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cât oferã o imagine corectã a morfologiei lor ºi a modului în care erau echipaþi rãzboinicii cãrora le-au
aparþinut. Imaginile artistice sunt tributare in-spiraþiei ori abilitãþilor tehnice ale artistului care le-a ilustrat, monumentului pe care sunt redate, momentului ºi contextului istoric din care provin. Astfel cã
doar documentul arheologic poate oferi o imagine corectã ºi realã a armamentului pe care geto-dacii lau utilizat de-a lungul istoriei lor, aflatã în bunã mãsurã, sub semnul rãzboiului. În acest cadru devine
o condiþie sine qua non conectarea datelor oferite de reprezentãrile artistice cu cele obþinute de arheologie. Descoperirile arheologice, lipsite de ambiguitãþile literare sau de minusurile ori adãugirile artistice, prin numãrul pieselor ºi prin relativa lor standardizare, permit însã formarea unei imagini mai
corecte ºi, implicit, mai complete a acestor arme.
Majoritatea armurilor de zale descoperite în nordul Dunãrii provin din contexte funerare, ceea
ce întãreºte certitudinea cã mormintele pot fi atribuite unor membri ai elitelor militare ºi, admiþând
acest lucru, ele oferã o bunã perspectivã privitoare la arsenalul care i-a însoþit în moarte pe aceºti rãzboinici. Aparþinând unor personaje de prim rang, armurile de zale provin covârºitor din morminte de
incineraþie, fapt ce a dus la degradarea pieselor. Multe astfel de armuri au fost recuperate într-o stare
avansatã de degradare, datoratã parþial practicilor ritualice59, dar ºi solurilor acide din zonã. Nominal,
repartiþia contextelor funerare aratã o preponderenþã a descoperirilor din Muntenia, Oltenia60 ºi în
Transilvania61 ºi mai rare spre periferia lumii geto-dacice62. Întregul lot de piese oferã un set de date
deosebit de importante referitoare la statutul proprietarului, la arsenalului acestuia, dar ºi la concepþiile
spirituale ale elitei care le utiliza ºi ale epocii cãreia îi aparþin. Contextele din care provin armurile au, în
general, un caracter izolat, fiind parte a unor complexe arheologice elaborate, respectiv morminte ale
unor indivizi cu o anumitã poziþie pe scara socialã. Plecând de la aceastã realitate, la care se adagã valoarea economicã ºi tehnologia deloc ieftinã, se poate justifica, parþial, raritatea acestor valoroase piese de echipament. Depunerile de armuri în mormintele rãzboinicilor aduc cele mai multe informaþii referitoare nu doar la detaliile tehnice ale acestora, ci ºi la semnificaþiile magico-religioase ale ritualurilor
funerare, contribuind, adesea exclusiv, la trasarea unor concluzii referitoare la fenomenul militar norddunãrean anterior cuceririi romane. Percepþia socialã asupra tipului de existenþã din viaþa de dincolo
influenþeazã în cea mai mare mãsurã riturile ºi ritualurile de trecere, necesare desprinderii de lumea pãmânteanã, iar inventarul depus în morminte are în mod cert rolul de a ajuta defunctul sã facã faþã provocãrilor necunoscute de care se va lovi. Continuitatea în cealaltã dimensiune a modului existenþial de
aici oferã o bunã ocazie de a descifra, prin înþelegerea inventarului sepulcral, prin surprinderea ritului
funerar, felul în care a trãit decedatul, preocupãrile sale cotidiene, statusul ºi rolul jucat în cadrul comunitãþii sale, deoarece exista credinþa în continuarea dupã moarte a tipului de activitate desfãºurat în
timpul vieþii63. Chiar mai mult, tipologia ritualã condiþioneazã în mod expres accederea corectã în altã
dimensiune. Plecând de la aceste premise, este general acceptat faptul cã mormintele care conþin armament pot fi atribuite, fãrã teama de a greºi, unor rãzboinici marcanþi. La fel cum alþi decedaþi, din alte
sfere sociale, sunt însoþiþi în morminte de inventare specifice funcþiei sau ocupaþiei din timpul vieþii ºi
rãzboinicii au depuse alãturi arme, uneori echipamentul întreg64.
Un alt impediment, ce împiedicã reconstituirea exactã a pieselor, îl reprezintã faptul cã, în cele mai multe
cazuri, armurile au fost distruse intenþionat, înainte de ardere, Armuri întregi s-au descoperit doar la Popeºti
(T4) ºi Radovanu.
60
Cetãþeni (jud. Argeº), Popeºti (jud. Giurgiu), Radovanu (jud. Cãlãraºi), Poiana-Rovinari (jud. Gorj). La
aceste descoperiri se poate adãuga o informaþie potrivit cãreia în arealul de la Radovanu sunt de fapt
descoperite douã armuri de zale. Cf. Morintz, ªerbãnescu 1985, pg. 27.
61
Hunedoara (jud. Hunedoara), Cugir (jud. Alba). Alte douã fragmente, descoperite la Mãgura Moigradului ºi
ªimleu Silvaniei (jud. Sãlaj), provin din contexte nefunerare, respectiv dintr-o locuinþã ºi perimetrul unei
aºezãri dacice de meºteri metalurgi.
62
O descoperire în Moldova, la Rãcãtãu de Jos (jud. Bacãu) ºi douã exterioare graniþelor actuale, la Mala Kopanya (Ucraina) ºi Zemplin (Slovacia).
63
Cioatã mss.
64
Incinerarea rãzboinicilor cu armele lor (preferate?), adesea cu întregul armament, este o caracteristicã
definitorie a grupului Padea  Panaghiurski Kolonii. Obiceiul de a îngropa echipamentul complet alãturi de
proprietar a apãrut iniþial în nord-vestul Traciei, în decursul secolului II î.Hr., de unde apoi s-a rãspândit, prin
migraþia acestui grup, la nord de Dunãre. Cf. Domaradzki 1986, pg. 227-228. D. Mãndescu aduce însã în discuþie tradiþia celticã a acestui ritual (Mãndescu 2012, pg. 343-345), lucru explicabil prin aportul substanþial
al celþilor la eterogena confrerie militarã. Contribuþia tracicã la acest condominiu (compus în principal dintr-o mixturã etnicã între rãzboinici scordisci, triballi ºi daci), sunt atât arme ºi echipamente specifice (pum59
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Armamentul, prin valoarea ºi numãrul componentelor sale, oglindeºte statutul social al defunctului,
iar depunerea sa are ca finalitate conti-nuitatea acestei poziþii în postexistenþã.
Un element interesant este dat de faptul cã, deºi ritul de trecere65 asigurã integrarea individului
într-un anumit plan, prin uniformizare cu grupul ºi elitizare în raport cu alþi indivizi, inventarul sãu funerar poate adesea sã nu fie unul reprezentativ pentru comunitate sau pentru întregul fenomen militar
din care provine, ci el poate reflecta doar poziþia ºi calitãþile personale ale defunctului66. De asemenea,
armele, sau doar anumite tipuri de arme, pot face parte dintr-un set prestabilit de elemente necesare ritualului67. Dincolo de mesajele, mai mult sau mai puþin codificate, transmise sau simbolistica pieselor
de armament depuse în apropierea defuncþilor, ele nu sunt cu nimic diferite de cele aflate în uzul rãzboinicilor geto-daci. Privind din acest punct de vedere, putem fi siguri cã armele depuse în contexte
funerare sunt identice cu cele utilizate ºi în luptã, chiar dacã nu neapãrat  deºi este greu de crezut 
de indivizii alãturi de care au fost aºezate68, neexistând dovezi ale recurgerii la avataruri. Soluþia pentru
accederea în lumea de apoi ºi a traseului ce trebuia urmat pentru transcenderea la aceastã zonã, conþinea gestul ritualic al distrugerii, cel puþin a unei arme, fie spada, fie lancea ori pumnalul, prin îndoire/
rupere, sau a cãmãºii de zale prin tãiere69  vizibilã în multe complexe de tip Padea-Panagjurski Kolonii.
Deformãrile voite ale unor piese de armament, scumpe oricum le-am privi, reprezintã o formã de sacrificiu evidentã, comunitatea renunþând la aceste arme, în ciuda pragmatismului la care era permanent
obligatã. Elocvent este cazul cãmãºii de zale descoperite la Hunedoara, la care apare documentat faptul cã locul depunerii inventarului funerar, cuveta, a fost puternic arsã ºi curãþatã anterior depunerii
unei pãrþi din cãmaºa de zale, armura nefiind întregibilã, dar fragmentarea armurilor este prezentã la
majoritatea pieselor de acest gen, descoperite pe teritoriul de azi al României, cu mici excepþii.
Dar practica sacrificãrii armurilor este mai veche ºi îmbracã forme nuanþate. Cazul de la Hjortspring este nu doar cel mai vechi cunoscut, ci ºi unul în care valoarea arsenalului sacrificat a fost substanþialã. Comunitatea localã a dorit ca prin acest gest ritualic sã ofere o protecþie cât mai mare împotriva altor jefuitori, oferind armele lor cine ºtie cãrei autoritãþi divine, capabile sã le ofere protecþie. Sacrificându-le armamentul, cea mai evidentã expresie a forþei, localnicii renunþã la valoarea concretã a
acestuia ºi abia putem sã ne închipuim ce soartã au avut eventualii prizonieri70. În orice caz, elita sau
decidenþii locali71 s-au asigurat cã mesajul  cu toate nuanþele lui  a fost transmis, atât cãtre potenþialii
duºmani, cât, mai ales, cãtre propriul grup. Timpurile homerice, când duºmanii erau uciºi ºi jefuiþi de
arme în cel mai pragmatic mod, pãreau sã fi trecut. Sau cel puþin sã se fi modificat, cãci armurile celþilor
invadatori învinºi au decorat templele din Samothrace ºi alte locuri din Grecia, ca expresie a valorii,
economice ºi spirituale, aspect care pare sã fi rãmas definitoriu pentru zale. Elitele rãzboinice nord-dunãrene îºi vor confirma apartenenþa la casta rãzboinicã ºi prin riturile ºi ritualurile funerare practicate,
ca parte a identitãþii ºi ideologiei proprii. Prin instituþionalizarea acestora, comunitatea, din punct de
vedere social, îºi regla ºi confirma ierarhiile interne ºi externe, iar din punct de vedere spiritual se asigura cã decedatul se integreazã corect în structurile imaginarului colectiv acceptat.
nalele sica, zãbalele de tip tracic), cât ºi tradiþia construcþiilor funerare, tumulii, ce au o istorie caree începe
în Epoca Bronzului târziu. Reculul acestor amenajãri în lumea celticã occidentalã, permite sã atribuim tracilor aceastã contribuþie spiritualã.
65
Ritul funerar este doar unul dintre riturile de trecere ce marcheazã existenþa unui individ.
66
Este la fel de posibil cã doar anumiþi indivizi sau categorii ierarhice sã fi avut dreptul de a purta arme ºi în
post-existenþã, ca o reflecþie a stãrii de lucruri din existenþã. Cf. Cioatã mss.
67
Spre exemplu pumnalele curbe de tip sica sau vârfurile de lance sunt prezene constante în mormintele grupului Padea  Panaghiurski Kolonii.
68
Cioatã mss. Acest aspect poate fi regãsit în cazul personajelor decedate foarte tinere, de exemplu.
69
Metonimia pars pro toto pare sã explice de ce în multe cazuri mormintele rãzboinicilor conþin doar fragmente din echipament, altfel destul de consistent. Un astfel de caz este armura (combinatã?) de la Rãcãtãu,
unde sunt depuºi trei solzi, în condiþiile în care numãrul de astfel de plãcuþe necesare este de cca. 2000-2500,
pentru o armurã completã, iar pentru zona pectoralã, predispusã la ranforsãri, numãrul acestora este de
aprox. 400 de bucãþi.
70
Într-o situaþie oarecum asemãnãtoare, la Ribemon-sur-Ancre (Franþa), trupurile învinºilor au fãcut parte
din decorul unui impresionant ºi macabru trofeu. Numãrul mare de cadavre, cca. 500 (cf. Rustoiu 2008, p.
43.) permite presupunerea cã majoritatea au cãzut în luptã ºi, probabil, doar o parte au fost captivi sacrificaþi
ºi expuºi alãturi de armele lor.
71
Nu putem exclude din tablou importanþa decidenþilor religioºi, adesea mai mare decât a celor militari ºi/sau
politici.
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Prezenþa masivã a armelor în contexte funerare ºi distrugerea lor indicã o modificare de statut,
defunctul schimbându-ºi nu numai reºedinþa, ci ºi mediul social. Prin deces, acesta se desparte de
grup  familie, tovarãºi de arme, trib etc  ºi devine membru al comunitãþii strãmoºilor, acþiune posibilã
numai în urma sãvârºirii unor ritualuri din care fac parte intrisecã depunerea de arme ºi scoaterea lor
din uz. Deteriorarea voitã a armelor poate sublinia dubla trecere în lumea de dincolo, încercarea de
a pune întregul, om ºi zestre, de aceeaºi parte, cea a nefuncþionalitãþii72, evidenþiind astfel intrarea întro nouã dimensiune cosmicã, guvernatã de alte reguli. Arderea pieselor de inventar, alãturi de incinerarea
cadavrului73, completeazã acest mod de înþelegere sau de raportare conceptualã la lume a dacilor ºi reprezintã o proiecþie a credinþelor ºi mentalitãþilor acestora despre post-existenþã, despre puntea dintre
lumi, dar mai ales despre purificare, prin foc, ca ºi cutumã74. Armurile de zale apar cu precãdere în mormintele aristocratice tumulare, amenajãrile funerare, ceremoniile complexe, inventarele, ofrandele ºi
proximitatea unor centre fortificate certificã existenþa unor elite tributare ideologiei rãzboinice75. Indiferent însã de modelul identitar abordat sau de locul în care se aflã, mormintele descoperite aparþin
unor rãzboinici de rang înalt, iar prezenþa cuiraselor de zale nu poate decât sã confirme complicatul angrenaj magic ºi spiritual din care omul de arme ºi arsenalul sãu fãceau parte.
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About the age of the chain mail armours
of the Geto-Dacians
Despite the fact that the historical tradition attributes the invention of chain armor to other
areas and other populations, it is quite possible that these types of equipments were originated in
the Balkan area. The dynamics of the populations which transited the area and lived there could
have offered the necessary conditions for the development of weaponry in general, hence, of the
defensive techniques, which have always had an important role. The archaeological realities show
that most of the discoveries belong to the East-European area, dominated by the Celts and Thracians.
This comes as a contradiction to the historical sources. The North-Balkan space has had an important
tradition as far as the defensive equipments used by the experimented Getic-Dacian warriors were
concerned. The chain amours, all with profound social connotations, have constituted the ideological
expression of military elite with enough determination to establish a barbaric kingdom.
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