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Introducere1
Setul de materiale donat Muzeului Național de Istorie a Moldovei (din Chișinău) în
anul 2011, de evidentă semnificație funerară și de certă factură arheologică2, a condus la
deplasare unei echipe de cercetători la locul descoperirii (fig. 1) pentru colectarea de
informație suplimentară privind vestigiile mormântului de incinerație înzestrat cu arme
îndoite ritualic.
Investigațiile de suprafață și sondajul de verificare, efectuat pe locul complexului
funerar de la Mana, reprezentând un mormânt de incinerație, au permis identificarea gropii în
care au fost depuse urna, armele și resturile rugului funerar, și cercetarea integrală a acesteia.
Totodată, s-a reușit stabilirea cadrului geografic3 și a contextului arheologic al descoperirii,
elemente absolut necesare înțelegerii fenomenelor complexe legate de corelarea dintre mediul
geografic, antropic și practicile funerare. Astfel, a fost stabilit că mormântul de incinerare
izolat4 era situat pe un promontoriului înalt, format între două văi adânci. Spațiul cuprins între
cele două râpe s-a dovedit a fi propice pentru edificarea, în perioada getică (sec. IV-III a.
Chr.), a unei fortificații formată din șanțuri și valuri de pământ, dintre care un șanț și un val
delimitau incinta dinspre câmpie și un altul (șanț și val) a fost realizat pe locul de joncțiune
dintre cele două râpe adânci.
Conform informaţiilor obţinute de la descoperitor și verificate de investigațiile noastre,
mormântul de incineraţie a fost identificat la adâncimea de circa 0,6-0,8 m de la nivelul actual
de călcare. Drept urnă funerară a fost folosită o situlă de bronz. În interiorul vasului de metal
erau depuse oase calcinate, cenuşă şi resturi de cărbuni de lemn. Deasupra acestora, dar și
lângă urna de bronz, au fost descoperite fragmente de la o strachină lucrată de mână, întregită
ulterior, utilizată în calitate de capac. Tot aici au fost găsite arme, îndoite intenționat (după
ardere), piese de port și de podoabă, toate din fier, aparţinând echipamentului unui călăreţ
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Până la efectuarea unor cercetări sistematice în punctul Mana III, în vederea cunoașterii realităților arheologice
de detaliu, mormântul de incinerație descoperit aici va fi considerat unul izolat.
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războinic5 (fig. 2/1-2).
Investigațiile de verificare efectuate de către noi au fost de natură să identifice, cu
toată precizia, locul unde s-a făcut descoperirea și să o completeze cu noi informații. Am
reușit, astfel, să descoperim locul și să apreciem dimensiunile, conturul și forma gropii
funerare din care provin materialele. Groapa funerară avea formă circulară în plan, cu
diametrul de 60 cm. Până la adâncimea de 30 cm, de la nivelul solului, groapa avea pereții
verticali, după care aceștia se îngustau formând fundul albiat al gropii funerare. Adâncimea
până la care a fost săpată groapa nu depășea 0,8 m (fig. 2/3-4). În partea inferioară a
umpluturii gropii funerare au fost descoperite și adunate oasele calcinate, aruncate de
descoperitori, dar și mici fragmente de la teaca din fier a spadei. Tot aici a fost găsită o piesă
din fier care, probabil, reprezintă una dintre scoabele cu care era consolidată sau
înfrumusețată teaca.
Analiza osteologică a resturilor cinerare6 descoperite în situla de bronz a permis
constatarea că mormântul aparține unui adolescent (juvenis), de sex masculin, cu vârsta
cuprinsă între 14 și 16 ani. Totodată, printre oasele umane au fost descoperite 12 resturi
incinerate de origine animală (două de la falangele mijlocii şi zece de la falangele distale,
corespunzătoare ghearelor). Expertiza arheozoologică a concluzionat că aceste resturi aparțin
unui urs matur7. Este necesar să menționăm că nu există diferență între gradul de combustie a
oaselor umane și a celor animale. Se pare că acestea din urmă erau parte a unei “mantii” din
blană de urs, împreună cu care a fost incinerat tânărul războinic.
I. Descrierea pieselor depuse în mormântul de incineraţie
1. Situla de bronz (urnă) (fig. 3/1-2). Vasul este confecţionat prin batere, din tablă de
bronz groasă de circa 0,1 cm. Gâtul de formă tronconică, lung de 4,2 cm, se sfârşeşte cu buza
înclinată şi îngroşată, până la 0,2 cm, către partea exterioară. Situla are umerii înalţi şi rotunzi.
Pereţii se îngustează în partea de jos. Vasul are fundul plat, cu o ușoară retragere pe partea de
mijloc. Fundul a fost reparat prin adăugarea unei table din bronz prinsă prin nituire. S-au
păstrat 29 din cele 32 de nituri utilizate. Înălţimea vasului (acesta este puțin înclinat) variază
între 23,5 şi 24,6 cm; diametrul buzei este de 20,8 cm; diametrul la nivelul gâtului este de
17,1 cm; diametrul maxim (la nivelul umerilor) este de 26,8 cm, iar diametrul fundului
variază între 15,5 şi 16,8 cm. Pe umeri, într-un pseudo-cartuş format din două linii paralele
incizate, lungi de 2,6 (cea superioară) şi de 3,2 cm (cea inferioară), așezate la distanţa de 0,8
cm una faţă de alta, a fost realizată o linie în zigzag, asemănătoare unei rune, care pare să fi
fost efectuată de la dreapta spre stânga (fig. 3/2).
2. Strachină de ceramică (fig. 4/1-2). Este lucrată de mână, din pastă fină, amestecată
cu nisip mărunt şi cu mici concreţii calcaroase. Arderea este completă şi uniformă. Suprafaţa
vasului este de culoare neagră, omogen lustruită. Unele porţiuni ale suprafeţei au pierdut
lustrul şi prezintă un aspect mat. Strachina are buza evazată şi faţetată, umerii rotunjiţi şi
fundul îngust şi plat. Diametrul gurii variază între 28,5 şi 29,1 cm, diametrul fundului variază
între 8,6 şi 9,3 cm; înălţimea este de 9,1-9,5 cm. Vasul a trecut prin foc sau a stat în preajma
lui, pentru că suprafaţa exterioară şi interioară a pereţilor erau acoperite cu un strat de circa
0,1-0,2 cm de funingine.
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Conform descoperitorului, în apropierea gropii mormântului a mai fost găsit “un cuțit cu lama curbă”, de tip
sica (?), care nu s-a păstrat.
6
Vezi analiza osteologică a descoperirilor din groapa de incinerație, în cuprinsul articolului nostru.
7
Aducem mulțumiri, și pe această cale, doamnei dr. Luminița Bejenaru, cercetător științific la Secția de
Cercetări Antropologice, Filiala Iași a Academiei Române, și drd. Tudor Obadă, cercetător științific la Institutul
de Zoologie al Academiei și Științe din Moldova, pentru binevoința de a determina aceste materiale. A se vedea:
L. Bejenaru, A. Simalcsik, I. Tentiuc, V. Bubulici. Remains of bear-skin in a cremation burial of late Iron Age,
discovered in Mana-Orhei (Republic of Moldova), in Death and Animals from Prehistory to Middle Ages.
International Symposium on funerary anthropology, 18-21 October 2015, Alba Iulia, 2015, p. 24-25.
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3. Spadă din fier cu două tăişuri (fig. 5/1-3). Spada este îndoită ritualic. Are lungimea
(desfăşurată) de 102,3 cm. şi lăţimea de 4,7 cm. Lama propriu-zisă, înzestrată cu două tăişuri
şi o nervură mediană reliefată, are lungimea de 86,0 cm. Nervura de rigiditate face să confere
lamei, în secţiune, o formă romboidal alungită. Vârful spadei este rotunjit. Trecerea de la lamă
spre mâner este realizată prin îngustare în trepte, numită uneori, impropriu, „în formă de
clopot”. Această trecere este lată de 2,8-2,3 cm, prezentând treapta de fixare a gărzii. Mânerul
armei reprezintă o tijă cu lungimea de 16,3 cm. În secţiune tija este patrulateră, cu
dimensiunile de 0,8×0,4 cm. Aceasta se subţiază, treptat, spre extremitatea superioară, unde se
sfârşeşte cu un buton de formă semisferică cu diametrul de 0,8×1,0 cm.
4. Teaca (fig. 6/1-2). Teaca este confecţionată din tablă de fier. Starea de conservare
este nesatisfăcătoare. De la ea s-au păstrat fragmente de diferite dimensiuni. Are lungimea de
aproximativ 84 cm şi lăţimea de 5,5-5,6 cm. Teaca este prevăzută cu „creastă mediană”. În
partea superioară s-au păstrat resturi (diforme) ale unui ornament, executat perpendicular pe
lungimea piesei în discuţie. Acesta pare să reprezinte doi butoni alăturaţi, situaţi pe partea
centrală, uniţi cu bordura de la marginea tecii prin intermediul unor nervuri în relief, cu mici
nodozităţi. Pe reversul tecii încă se mai află ataşul, realizat din lamă de fier, prin care aceasta
se prindea de curea. Ataşul, prins cu două nituri, situate la distanţa de 5,0 cm unul de altul, are
lungimea (păstrată) de 8,5 cm şi lăţimea de 1,8 cm. Acest element era rotunjit la extremităţi,
în timp ce la mijloc era îndoit, formând un spaţiu de 06×2,5 cm. Buterola, păstrată fragmentar,
este scurtă şi are capătul uşor rotunjit, iar pe interiorul fiecărei laturi are câte două
proeminenţe ascuţite.
5. Vârf de lance din fier (fig. 7/1-3) este îndoit ritualic. Face parte din categoria celor
cu dulie scurtă, de secţiune rotundă şi lama lungă şi îngustă, de formă foliformă cu secţiune
rombică. Vârful de lance are lungimea actuală (îndoită) de 23,5 cm, lungimea iniţială
(desfăşurată) de 48,8 cm şi lăţimea maximală de 3,5 cm. Grosimea maximă a lamei este de
1,2 cm. Dulia are lungimea de 7,5 cm. La bază tubul are formă rectangulară cu dimensiunile
de 1,6×1,7 cm şi cu diametrul de 2,1 cm în partea superioară. Aici dulia este prevăzută cu
două perforaţii prin care era trecut un cui de fier cu secțiunea circulară, cu ajutorul cărui era
fixată coada lancii. Nervura de rigiditate de pe ambele laturi ale vârfului face ca în secţiune
acesta să fie de formă romboidală.
6. Umbo (fig. 8/1-2). Printre piesele depuse lângă urna funerară a fost descoperită şi
piesa metalică centrală a unui scut, reprezentată de un umbo de formă circulară în plan şi cu
calotă conică în secţiune. S-a păstrat satisfăcător doar calota. Este confecţionat din tablă de
fier cu grosimea medie a peretelui garniturii metalice de 0,2-0,3 cm. S-a reuşit reconstituirea
grafică a acestuia. Are formă circulară şi, împreună cu marginea (borul), are diametrul total de
17,8 cm. Înălţimea totală este de 6,6 cm. Diametrul calotei umbo-ului în punctul de legătură
cu marginea este de 11,8 cm. Marginea, perfect orizontală, are lăţimea medie de 3,6 cm. Între
suprafaţa marginii şi baza conică a umbo-ului, acesta formează un „guler” aproape vertical,
înalt de 1,5 cm. Diametrul calotei în partea de sus a „gulerului” este de 11,4 cm. Suprafaţa
marginii umbo-ului este perforată de şase orificii circulare cu diametrul de 0,5 cm, pentru
niturile de prindere, situate la distanţe aproximativ egale între ele.
S-au păstrat toate cele şase nituri (fig. 8/3-4) prin intermediul cărora umbo-ul se
prindea de scut. Acestea aveau pălăria de formă circulară cu diametrul variind de la 2,8 la 3,1
cm. Spinul acestora, la distanţa de 1,5 cm de pălărie, este îndoit sub unghi drept, după care, la
distanţa de 2,2 cm este îndoit repetat. Astfel, lungimea tijei niturilor putea fi de circa 4,2-4,3
cm. Pornind de la aceasta putem crede că grosimea placajui de lemn al scutului, de care era
prins umbo-ul, era de 1,5 cm. Pe două laturi dispuse simetric ale marginii umbo-ul este
prevăzut cu două orificii circulare cu diametrul de 2,0 cm.
7. Pinteni din fier (2 piese) (fig. 9/1-2). Sunt confecţionaţi din bară de fier cu secţiunea
circulară, groasă de 0,3 cm, arcuită aproape semicircular, cu spin la mijloc, având capetele

74
www.cimec.ro / www.muzeuparvan.ro

terminate în butoni aplatizaţi, cu diametrul de 2,3 cm. Distanţa dintre capetele braţelor este de
6,0 şi, respectiv, de 6,3 cm. Spinul scurt, are lungimea de 2,3 şi respectiv, 2,4 cm, este
rectangular în secţiune şi are capătul ascuţit. Grosimea secţiunii, măsurată la baza spinului,
este de 0,5 cm.
8. Verigă din fier cu buton (agățătoare pentru teacă de sabie - ?) (fig. 6/3-4). Are
forma unei verigi lucrată prin ciocănire dintr-o bară de fier cu secţiunea rectangulară, groasă
de 0,4-0,5 cm. Capetele barei dreptunghiulare în secțiune, îndoite în unghi drept față de axa
verigii, prin batere, au format un cârlig terminat în buton. Veriga are diametrul extern de 3,7
cm. Butonul semisferic al cârligului are diametrul de 0,7 cm.
9. Brăţară spiralată din fier cu terminaţiile în butoni (fig. 10/1-2). Este confecţionată
din bară circulară în secţiune, groasă de 0,4 cm. Bara din fier formează două spirale
incomplete şi a fost îndoită în aşa fel încât să aibă terminaţiile libere. Capetele deschise ale
braţelor se termină în butoni semisferici cu diametrul de 0,7 cm. Faţa butonilor semisferici
este decorată cu două şiruri de puncte poansonate, așezate cruciform. Brăţara are diametrul
intern de 6,5 cm şi diametrul extern de 7,3 cm.
10. Scoabă din fier (de la teacă - ?) (fig. 6/5-6). Este lucrată dintr-o bară plată, cu
secțiunea dreptunghiulară, având unul din capete, cel păstrat, lățit, în care, prin nituire, a fost
prinsă, perpendicular, o bară circulară în secțiune, cu diametrul de 0,5 cm. Lungimea păstrată
a acestei de la urmă este de 2,6 cm. Bara plată, cu secțiunea dreptunghiulară, este îndoită formând
în plan un segment de arc. Lungimea păstrată a piesei este de 4,6 cm. Aceasta are suprafață
atent șlefuită. Pare să reprezinte una dintre scoabele care consolida și înfrumuseța teaca.
11. Falange distale de urs (10 piese)8 (fig. 11/1-2). Au fost identificate, împreună cu
scoaba din fier, printre oasele umane incinerate, recuperate de noi în anul 2015 de pe fundul
gropii funerare, unde au fost aruncate de către descoperitori. Oasele poartă urme de ardere
comparabilă cu gradul de combustie a oasele umane descoperite în urna-situlă de bronz.
Determinările arheozoologice au stabilit că ele aparțin unui urs matur de circa 3-4 ani9. Starea
de conservare a oaselor este satisfăcătoare. Acestea par să reprezinte ghearele labelor din față
ale animalului. Lungimea ghearelor10 variază de la 2,1 cm pentru cele mai scurte, până la 4,3
cm pentru cele mai lungi.
II. Încadrarea culturală a ritului și ritualului funerar
Componenţa lotului, urna de bronz cu resturi cinerare, asocierea categoriilor de
obiecte frecvent întâlnite în inventarele unor morminte (spadă de fier, teaca, vârful de lance,
umbo-ul, pintenii de fier, veriga de la curea), ne îndreptățesc să considerăm descoperirea drept
mormântul unui călăreţ războinic. Prezenţa, alături de urna din bronz cu resturi incinerate, a
unei străchini de ceramică de culoare neagră, cu suprafaţa lustruită şi buza faţetată, permite să
atribuim acest complex funerar culturii Poieneşti-Lucaşeuca şi/sau fiind în tangenţă cu
purtătorii acestei culturi – bastarnii. Din descrierea făcută de descoperitor, se pare că strachina
de ceramică a servit în calitate de capac pentru urna funerară a mormântului de incineraţie.
În spaţiul est-carpatic sunt cunoscute mai mult de 130 de puncte cu vestigii aparţinând
acestui facies cultural, dintre care circa 120 sunt aşezări. În alte 12 puncte au fost descoperite
necropole plane sau mormintele izolate. Până în prezent, au fost cercetate câteva necropole
aparţinând culturii Poieneşti-Lucaşeuca. Cele mai cunoscute sunt necropolele de la Poieneşti
(jud. Vaslui) – 115 morminte11; Boroseşti (jud. Iaşi) – 150 morminte12; Lucaşeuca (r. Orhei) –
8

La acestea se adaugă două oase din rândul mijlociu de falange.
Vezi supra nota 5.
10
În rezultatul arderii lungimea ghearelor a fost afectată astfel că dimensiunile actuale nu reprezentau
dimensiunile naturale ale ghearelor, care trebuie să fi fost mult mai impresionante în.
11
R. Vulpe, Săpăturile de la Poieneşti din 1949, Bucureşti, 1953; M. Babeş, Die Poieneşti-Lukasevka Kultur.
Ein Beitrag zur Kulturgeschichte im Raum ostlich der Karpaten in den letzten Jahrhunderten vor Cristi Geburt,
9
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21 morminte13; Dolineni (reg. Cernăuţi) – 24 morminte14 şi Buhăieşti (jud. Vaslui) – 3
morminte15, toate datate de către cercetători în secolele II-I a. Chr.16 sau sfârşitului secolului
al III-lea - mijlocul sau sfârşitul (ultimul sfert) secolului I a. Chr.17.
Importantă pentru atribuirea culturală a descoperirii de la Mana este strachina lucrată
de mână, de culoare neagră, care a servit în calitate de capac pentru urna funerară a
mormântului de incineraţie. Din punct de vedere al tehnicii de lucru şi al formei, vasul de lut
își găseşte analogii directe în vestigiile unor morminte a necropolei Lucaşeuca (a se vedea M.
1, M. 3, M. 5, M. 10, M.12, M. 15 şi M.16)18, situată în apropiere, dar şi în aşezarea
omonimă19, ambele cercetate în anii 60 ai secolului XX20. Totodată, între cele mai apropiate
analogii în care străchinile de acest tip erau utilizate în calitate de capac la urnele funerare de
incineraţie, menţionăm cimitirele de la Poieneşti21 (vezi de ex.: M. 84; M. 377; M. 561 etc.) şi
Boroseşti22 (vezi: M. 13, M. 17, M. 21, M. 23, M. 52, M. 68 etc.).
Pe lângă necropolele plane menţionate, aparţinând culturii Poieneşti-Lucaşeuca, în
spaţiul est-carpatic au fost cercetate mai multe morminte izolate de incineraţie, aparţinând
acestei perioade. Morminte singulare de incineraţie au fost descoperite la Bădeni (jud. Iaşi)23
(incert), Cârligi (jud. Bacău)24, Costuleni (jud. Iaşi)25, Cruglic (reg. Cernăuţi)26, Glăvăneşti
(jud. Iaşi)27, Grinciuk (reg. Hmelmitzki)28, Mihoveni (jud. Suceava)29, Răcătău (Bacău)30,
Satu Nou (jud. Vaslui)31, Sipoteni (r. Călăraşi)32.
Saarbrucker beitrage zur altertumkunde, Band 30, Bonn, 1993, p. 208-214; M. Babeş, N. Miriţoiu, M. Istrate,
Gh. Coman, Raport preliminar privind reluarea săpăturilor de la Poieneşti – 1979. in Acta Moldaviae
Meridionalis. Anuarul Muzeului judeţean Vaslui, II, 1980, p. 38-39.
12
M. Babeş, op. cit., 1993, p. 183-192.
13
G. B. Fedorov, Lukasevskij mogilnik, in КСИИМК (n. 68), 1957, s. 51-62; G.B. Fedorov, Naselenie prutskodnestrovskogo mejdurecia v I tyseaceletii n.e. in: МИА (n. 89), Москва, 1960, s. 22-25.
14
G. I. Smirnova, Mogilinik tipa Poenesti-Lukasevka u s. Dolineany na Bukovine. in Советская Археология
(n. 3), 1981, s. 193-201.
15
M. Babeş, op. cit., 1993, p. 194.
16
M. Babeş, op. cit., 1993, p. 182-227; Idem, Celţii în spaţiul carpato-dunărean, in Istoria României, vol. I,
Moştenirea timpurilor îndepărtate, ed. A II-a, revăzută şi adăugită, Bucureşti, 2010, p. 548-550.
17
S. P. Pačkova, Zarubinetzkaja kulitura i latenizirovannye kulitury Evropy, Киев, 2006, s. 542-543; V.
Iarmulschi, Contribuţii la poziţia cronologică a necropolei de tip Poieneşti-Lucaşeuca de la Dolinjany, in
Revista arheologică s.n., 2013, IX/1-2, p. 41.
18
G. B. Fedorov, op. cit., 1957, s. 51-57, fig. 17/1, 5, 7, 9, 12, 15; 19/5.
19
Aşezarea şi necropola Lucaşeuca sunt situate la circa 3,7 km spre est de locul descoperiri mormântului de la Mana.
20
G. B. Fedorov, op. cit., 1957, s. 51-62; G.B. Fedorov, op. cit., 1960, s. 22-25; М. А. Romanovskaja, Selisce
Lukasevka I, in Советская Археология, (n. 2), 1962, s. 292-298.
21
M. Babeş, op. cit., 1993, Taf. 33/377b; 37/561b.
22
M. Babeş, op. cit., 1993, Taf. 2/13b; 3/17b; 4/21b; 4/23b; 7/52b; 8/68b etc.
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Cultura Poieneşti-Lucaseuca face parte din culturile La Tène – izate apărute la
sfârşitul secolului al III-lea a. Chr. şi începutul celui următor, care se răspândesc în spaţiile
imense dintre Scandinavia, în nord, şi Marea Neagră, în sud, unde populaţia utiliza ceramica
lucrată de mână şi arme de tradiţie celtică (spade de fier cu două tăişuri, vârfuri de suliţă,
pinteni etc.), înmormântându-şi defuncţii utilizând în exclusivitate incinerarea. Conform
cercetătorilor, cultura cunoaşte trei faze principale de dezvoltare33 sau, după alţii, pot fi
evidenţiate patru etape (impulsuri)34 sau faze35 ale evoluţiei acestei culturi în regiunile de la
est de Carpaţii orientali. În calitate de fenomen arheologic şi cultural, cultura PoieneştiLucaseuca dispare în ultimul sfert al secolului I a. Chr., chiar dacă purtătorii, de numele
cărora este legată originea şi evoluţia ei în spaţiul est carpatic – bastarnii, apar episodic în
menţiunile surselor istorie antice şi în primele secole ale erei noi (Eutropius IX, 25; Orosius
VII, 25, 12), aşa cum au menţionat, pe bună dreptate, cercetătorii fenomenului36.
***
Ritul funerar al mormântului de la Mana, depunerea de resturi cinerare în urna
acoperită, asociată cu inventar funerar, îşi găseşte cele mai multe analogii în culturile La Tène
– izate din Europa nord-centrală, cum ar fi culturile Przeworsk şi Oksywsk, pentru care sunt
caracteristice incineraţia cu depunerea armelor, distruse ritualic prin îndoire, în groapa
funerară. Pentru o altă cultură din spaţiul germanic cuprins între Oder şi Elba, cultura Jastorf,
pentru care este caracteristică incineraţia defuncţilor, nu este specifică utilizarea armelor în
ritul funerar, cu excepţia grupului Kraghede. Se consideră că obiceiul de a depune arme (dar
şi unelte) în mormintele de incineraţie ar fi fost preluat de la celţi37. Înainte de a fi depuse în
morminte armele (în special cele de dimensiuni mari: spadele, vârfurile de lance etc.) erau
distruse prin îndoire. Pe de altă parte, se consideră că şi tracii nordici din grupul Ferigile,
practicau acest ritual încă din secolul VI a. Chr38. Cercetările din ultimii ani au confirmat că
tradiția elitelor tracice și getice consemnează armament (uneori fastuos, de paradă) depus în
morminte39.
1. Morminte în situlă de bronz
Situla de bronz, fără ataşe şi toartă, cu resturi de incineraţie de la Mana poate fi
atribuită tipului Eggers 23 după unii cercetători40, Eggers 20, după Eremenko41 sau apropiate
celor de tip Eggers 20-22, după B.A. Raev42. S-a acreditat şi ideea că ele nu ar aparţine nici
unui din tipurile evidenţiate de Eggers, motivând lipsa lor în Germania Magna din această
perioadă43.
În spaţiul est-carpatic sunt cunoscute două mormintele de incineraţie, aparţinând
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acestei perioade, depuse în situle de bronz. În primul caz este vorba despre o descoperire
fortuită, realizată în timpul unor lucrări gospodăreşti, lângă satul Sipoteni (Călăraşi), fiind
atribuit secolului al II-lea a. Chr44. Conform descoperitorilor, în situla de bronz cu oase
incinerate mai erau depuse un fragment de vas de culoare neagră cu suprafaţa lustruită, o
fibulă de argint, un inel de fier cu capetele apropiate şi o altă piesă de fier, deformată45. Fibula
de argint din mormântul de la Sipoteni este identică cu fibula de fier din M. 9, cercetat în
necropola de la Lucaşeuca46, şi este de schemă Latène mijlocie (grupa II), aparţinând tipului
II.3b sau Kostrzewski B. Tot aici, la Sipoteni, a fost descoperită încă o situlă de bronz (de tip
Eggers 20) fără resturi cinerare (sau poate aruncate de descoperitori ?)47. Se crede ca
mormântul de incineraţie de la Sipoteni ar face parte dintr-o necropola distrusă48. Situla de la
Sipoteni este identică cu vasul de bronz cu resturi cinerare descoperit la Mana49.
Cel de-al doilea mormânt, de la Răcătău (Bacău), descoperit şi el fortuit, distrus de
lucrările agricole, a beneficiat, totuşi, de o cercetare de specialitate, bine documentată, chiar
dacă groapa funerară a fost distrusă irecuperabil. Aici, împreună cu alte piese de inventar
aparţinând unui războinic (fragmente cămaşă de zale lorica aquamata, confecţionată din inele
metalice, fragmente de spadă etc.), a fost descoperit un vas de bronz (chaudron en bronze,
conform autorilor) şi resturi de la un altul, acestea reprezentând depuneri rituale ale unui
mormânt de incineraţie, datat în prima jumătate a secolului I a. Chr.50 sau chiar la sfârşitul
acestui secol51. Fragmentele ceramice găsite în stratul cultural din zona proximă descoperirii,
caracteristice culturii Poieneşti-Lucaşeuca, au permis atribuirea mormântului unui militar
bastarn52, însă au fost emise și alte ipoteze53.
Se admite (prin analogie) că şi descoperirea de la Bădeni (jud. Iaşi), cu materiale
adunate în perioade diferite de timp, ar aparține unui mormânt de incineraţie, în situlă de
bronz fără ataşe şi toarte. Aici au mai fost găsite o lamă de pumnal şi un fragment de la o
brăţară54. Situla descoperită aici, ca şi cea de la Sipoteni, este identică cu vasul de bronz
descoperit la Mana.
Situle aparţinând tipului Eggers 20, sau apropiate lui, au mai fost descoperite la Brad
(jud. Bacău)55, Craiva (jud. Alba)56 şi Tilişca (jud. Sibiu)57. O situlă de bronz, aparţinând
acestui tip, a fost descoperită în cadrul bogatului mormânt incinerat din tumulul II de la Cugir
(jud. Alba), datat în prima jumătate a secolului I a. Chr.58. Aceasta de la urmă este înzestrată
cu ataşe şi a servit în calitate de urnă funerară59.
Câteva situle de bronz, identice sau aproape identice cu modelului de vas descoperit în
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mormântul de la Mana, aparţinând tipului Eggers 23, cum crede Е. F. Redina şi А. V.
Simonenko60, Eggers 19 sau 20, după V. Е. Eremenko61, au fost descoperite în componenţa
aşa-numitor „depozite stranii”62, publicate în ultimele decenii. În cadrul acestor depozite au
fost descoperite materiale cu încadrare cronologică în secolele II-I î. Chr. Din componenţa lor
fac parte situle de bronz scoase la lumina zile în procesul investigării unor tumuli la Bădragii
Noi (r. Edineţ) (depozit în tumul)63, Veselaja Dolina (r. Tarutino, reg. Odesa)64; Marjevka (r.
Domanevskij, reg. Nikolaev)65, Čistenikoe (Simferopol, Crimeea)66, Novocerkask etc. M.
Babeş consideră că situlele de la Bădragii Noi şi de la Bădeni pot fi încadrate cronologic în
prima jumătate a secolului I a. Chr.67. Conform investigaţiilor efectuate de E.F. Redina şi
A.V. Simonenko, aceste vase de bronz ar fi fost depuse în cadrul unor complexe de cult,
atribuite războinicilor sarmaţi68. V. E. Eremenko consideră că situlele de bronz descoperite în
Sarmatia pot fi atribuite etapei Latèn C2 sau anilor 200-120 a. Chr.69. Pe de altă parte, se
crede că acestea ar fi apărut în spaţiul controlat de sarmaţi ca rezultat al participării lor active
la războaiele lui Mitridate VI Eupator împotriva romanilor, de la începutul secolului I a. Chr.,
iar materialele descoperite, inclusiv situlele de bronz din componenţa lor, pot fi atribuite,
cronologic, sfârşitului secolului II-I a. Chr.70, dar nu mai devreme de a doua jumătate a
secolului II-I a. Chr.71. D. Spânu consideră că situlele de bronz fac parte din categoria
primelor importuri italice pătrunse în Transilvania şi la Dunărea de Jos72.
2. Morminte cu arme
Materialele asociate mormântului de incineraţie de la Mana – spada din fier cu două
tăişuri, teaca, vârful de lance din fier, umbo-ul, pintenii din fier şi veriga cu buton de la curea reprezintă, indubitabil, inventarul unui călăreţ războinic.
Trebuie menţionat că din cele circa 360 de morminte cercetate ale culturii PoieneştiLucaşeuca, doar în două au fost depistate arme73. Este vorba despre mormântul 29 din
necropola de la Boroseşti (Iaşi) (cu spadă cu două tăişuri de tip Latène mijlociu, umbo de scut
dreptunghiular, vârf de lance, cuţit şi fibulă)74 şi de mormântul de la Răcătău (Bacău) (cu
spadă cu două tăişuri, umbo circular şi garnitură de scut, cămaşă de zale şi două vase de
bronz), datat în prima jumătate a secolului I a. Chr.75, care deţineau panoplii complete. Spada
de la Corni-La Hrubă (Botoşani)76, considerată „de tip celtic”, descoperită fortuit, fără un
60
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context arheologic, pare a fi una medievală, după cum a sugerat Cătălin Borangic.
Spada din fier cu două tăişuri, descoperită în mormântul de la Mana, face parte din
categoria celor celtice, de tip Latène mijlociu, care se întâlnesc în complexe funerare până în
faza mijlocie a epocii preromane recente a fierului sau a fazei Latène D1 care, în termeni
cronologici, corespunde anilor 120-60 a. Chr. P. Luczkiewicz a inclus spadele cu lungimea de
circa 100 cm în categoria celor de tipul I/177. O spadă de tip celtic, îndoită ritual, a fost
descoperită în bogatul mormânt de la Cugir (jud. Alba)78. De la Corcova (jud. Mehedinţi)
provine o spadă de tip celtic, apropiată celei menţionate mai sus79. O armă identică provine
din mormântul de incinerare în groapă, descoperit în anul 1973 la Mangalia80.
Câteva spade din fier cu două tăişuri, similare piesei descoperite în mormântul de la
Mana, au fost descoperite în mormintele de incineraţie (M. 11, M. 12 şi M. 13) din necropola
de la Malaja Kopanja (punctele Čelennizta şi Serednij Grunok), dar şi în câteva complexe fără
resturi funerare (de incineraţie) din cadrul aceluiaşi sit81. Autorul a realizat o tipologie a
spadelor încadrându-le în două perioade distincte82. Cele descoperite în necropola Malaja
Kopanja-Čelennizta au fost atribuite orizontului ce corespunde fazei Latène D1, datat în anii
120-60 a. Chr, iar spadele descoperite în punctul Malaja Kopania-Serednij Grunok, au fost
cuprinse în perioada sfârşitului secolului I - începutului secolului al II-lea p. Chr.83.
Elementele care le apropie, capetele rotunjite ale ataşului de la teacă, buterola rotunjită a
acesteia, garda „în formă de clopot” a spadei, capătul rotunjit al spadei, sunt caracteristice
spadelor de tip celtic de la sfârşitul secolului al II-lea - începutul secolului I a. Chr.
Dintre ultimele descoperiri ale unor spade în complexe funerare, menţionăm pe cea de
lângă Šipivtzy (reg. Ternopol, Ukraina) unde, în anul 2000, a fost cercetat un mormânt de
incineraţie reprezentat de fragmente de vase lucrate cu mâna, dar şi de o spadă de fier cu
teacă, asemănătoare celei de la Mana. Spada are vârful rotunjit şi lungimea de 101,4 cm.
Lama este lată de 3,4-4,3 cm. Tot aici a fost descoperit o verigă cu buton de prindere a
centironului, asemănătoare celei de la Mana. Conform autorului descoperirii, lângă Šipivtzy
(la sud-vest de sat) a fost identificată o aşezare atribuită culturii Poieneşti-Lucaşeuca84. În
acelaşi context, menţionăm şi mormântul de incineraţie descoperit lângă Mutin (reg. Sumy,
Ukraina)85. Resturile cinerare de aici au fost găsite într-o situlă de bronz cu ataşe şi toartă,
care, la rândul ei, era depusă într-un vas de ceramică. Vasul ceramic era acoperit cu un umbo
de fier. În vas se mai găseau o spadă şi un vârf de lance, îndoite ritualic, doi pinteni (identici
celor de la Mana), o fibulă, un cuţit şi părţi de la o cingătoare. Autorii au atribuit mormântul
Botoşani, vol. I, Bucureşti, 1976, p. 83.
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arheologii narodov Tzentralinoj i Vostocinoj Evropy posveascennyh pameati M.B. Sciukina, Kaliningrad, 2010,
s. 101-111.
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sfârşitului secolului I a. Chr. - începutului celui următor86.
O spadă aproape similară ca formă și lungime (97,0 cm) de la Racovița, publicată
recent, ce provine dintr-un complex funerar distrus, a fost datată de cercetători în intervalul
secolelor II-I î. Chr87.
Pentru teaca de fier de la Mana analogii apropiate găsim în necropolele de la Boroseşti
(M. 29)88 şi Malaja Kopanja89, dar şi în mormintele izolate de la Mangalia şi Histria90, şi în
mormântul tumular dacic, deja amintit, de la Cugir (jud. Alba)91.
Veriga de fier cu buton de la curea este o piesă cu o prezenţă mai rară în complexele
funerare. Pentru piesa noastră găsim analogii la Malaja Kopanja (r. Vinogradov, reg.
Transcarpatică)92 şi la Šipivtzy (reg. Ternopol)93. Pentru datarea verigei cu buton din
complexul funerar de la Mana putem aduce exemplul mormântului 7 din necropola de la San
Bernardo, din nordul Italiei. Acesta conţinea, împreună cu o spadă asemănătoare celei de la
Mana, şi o verigă identică. Autoarea a datat complexul funerar în intervalul cronologic
120/100 şi 90/80 a. Chr.94.
Vârful de lance din fier face parte din categoria celor cu lama foarte lungă şi îngustă,
cu dulia foarte scurtă. Face parte din tipul L/2, după clasificarea lui P. Luczkiewicz95. Piesa
de la Mana își găseşte analogii apropiate, dar nu identice, la Răcătău, Căpâlna, Cozia,
Grădiştea Muncelului, Costeşti etc.96. Mai apropiată de piesa noastră, ca formă și lungime
(46,1 cm), este vârful de lance de la Racovița, publicat recent97.
Cât priveşte umbo-ul din fier, descoperit în mormântul de la Mana, pentru acesta se
găsesc analogii apropiate în vestigiile din tumulul 4 (distrus de lucrările agricole) de la
Popeşti (jud. Giurgiu), unde a fost descoperit împreună cu o spadă cu teacă îndoită, un vârf de
lance, resturi de la cămaşa de zale etc. şi atribuit secolului I a. Chr.98, la Cetăţeni (jud. Argeş),
unde a fost găsit într-un mormânt de incineraţie atribuit secolului al II-lea a. Chr., la Dubova
(jud. Mehedinţi)99, Lăceni (jud. Teleorman)100, Luncani-Piatra Roşie101, Căpâlna (jud.
Alba)102 şi la Cugir (jud. Alba) (Crişan 1980, 81), toate în contexte ce au aparținut dacilor.
La sud de Dunăre, în Bulgaria, au fost descoperite la Borovan (Montana), Kamburovo
86

R. Terpilovskij, L. I. Bilinskaja, op. cit., 2010, s. 110-111.
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M. Babeş, op. cit., 1993, Taf. 5/d.
89
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98
Al. Vulpe, op. cit., 1976, p. 193-215, fig. 14/5.
99
D. Spânu, Un mormânt de epocă târzie Latène de la Dubova, in SCIVA, 52-53, 2001-2002, București, 2004, p.
83-132.
100
E. Moscalu, Sur les rites funéraires des Géto-Daces de la Plaine du Danube, in Dacia, N.S., XXI, 1977, p.
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(Târgovişte) şi la Plevna (Loveci) etc.103. Cele mai multe dintre ele au fost descoperite în
contexte arheologice atribuite secolelor II-I a. Chr., dar în special secolului I a. Chr.104.
Pinteni din fier. Chiar dacă fac parte din costumul călărețului, pintenii din mormântul
de incineraţie de la Mana constituie un element important al echipamentului individual al
călăreţului, fapt ce ne îndreptățește să-i analizăm în această ordine. Piesele descoperite fac
parte din subgrupa A, după clasificarea lui E. Ghinalski, sau tipului II după Cristian Dima105
şi pot fi atribuiţi perioadei târzii ai epocii preromane. Cele mai apropiate analogii se găsesc la
Brad (jud. Bacău)106, la Răcătău (jud. Bacău)107, Pietroasele-Gruiu Dării (jud. Buzău)108,
Dubova (jud. Mehedinţi)109, Ocniţa (jud. Vâlcea)110, Popeşti (jud. Argeş)111, la Măgura
Moigradului (jud. Zalău)112, Mereşti (jud. Harghita)113 şi Malaja Kopanja (reg. Transcarpatică,
Ucraina)114. Din analiza efectuată şi din catalogul prezentat de Cristian Dima115, înţelegem că
pintenii au circulat în special în intervalul de timp cuprins în secolele I a. Chr. - I. p. Chr.
Astfel, din cele 27 de puncte în care au fost descoperiţi pinteni de fier, mai rar de bronz, în 19
situri aceştia au fost identificaţi în contexte arheologice care au permis atribuirea perioadei
respective (secolele I a. Chr. - I p. Chr.); în cinci cazuri au fost ancoraţi cronologic în secolele
II-I a. Chr., şi doar în patru cazuri nu s-a reuşit indicarea cadrul cronologic al sitului sau a
descoperirii. Majoritatea absolută a pintenilor sunt confecţionaţi din fier, însă nu lipsesc nici
pintenii din bronz116.
Pintenii erau un privilegiu al aristocraţiei războinice. Pornind de la faptul că în cele
mai multe cazuri în complexe s-a găsit doar un singur pinten, a fost acreditată ideea că
pintenii erau purtaţi doar la un singur picior117. După părerea noastră este puţin probabilă o
asemenea situaţie. Amintim aici că pe teritoriul Poloniei, în cadrul culturilor Przeworsk şi
Oksywsk, au fost descoperite mai multe complexe funerare în care erau depuşi câte doi
pinteni118. Prezenţa pintenilor în complexele funerare, alături de alte piese din echipamentul
militar sau de podoabă, constituie un însemn distinctiv al elitelor sociale ale perioadei119.
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3. Morminte cu brăţări
Brăţară spiralică din fier. Chiar dacă pentru această perioadă cronologică au fost
cercetate mai multe complexe funerare cu brăţări, nu ne este cunoscută o piesă absolut
identică. În arealul culturii Poieneşti-Lucaşeuca şi în culturile din regiunile limitrofe, ale
acestei perioade, sunt cunoscute morminte cu depunere de brăţări din fier, bronz, argint şi aur.
Cele mai apropiate analogii ale unor brăţări depuse în morminte de incineraţie, păstrate în
stare fragmentară, par a fi cele identificate în necropola de la Lucaşeuca. Aici, în mormintele
M. 1, M. 10, M. 17 şi M. 18, au fost găsite fragmente de brăţară din fier. În trei morminte de
aici (M. 4, M. 10 – 2 piese; M. 11) au fost găsite fragmente de brăţări confecţionate din bronz.
Mormântul 10, împreună cu fragmentele de la două brăţări din bronz (una tubulară şi alta
confecţionată din bară circulară), conţinea cinci fragmente de brăţări din argint, realizate din
sârmă spiralată120. Un alt mormânt (M. 6) conţinea un fragment de brăţară din aur. Brăţări din
fier sau bronz au mai fost identificate la Boroseşti121, la Aradul Nou, necropolă, M. 2122 şi la
Malaja Kopanja (r. Vinogradov, reg. Transcarpatică)123 etc.
Dintre elementele caracteristice ce evidenţiază brăţara de la Mana sunt terminaţiile în
butoni a barei din care este confecţionată. Terminaţiile în butoni ale brăţării de fier din M. 136
de la Boroseşti sunt apropiate cu cele de pe brăţara de la Mana, însă bara din care este
confecţionată este modelată/ornamentată diferit124. O brăţară spiralată de bronz a fost
descoperită şi în M. 581 de la Poeneşti125, care, însă, are capetele barei uşor subţiate. Câteva
brăţări din fier au fost descoperite şi în necropola de la Dolineni (reg. Cernăuţi) (M. 2, M. 4,
M. 7 şi M. 21), având şi ele un sistem diferit de realizare ale capetelor barei din care sunt
confecţionate126.
Mai apropiate sunt brăţările din bronz, de tipul 3, din necropola atrubiută Latène-ului
final de la Giubiasco, din sudul Elveţiei, descoperite în majoritate în morminte de femei127, cu
diametrul (circa 8 cm), foarte apropiat piesei de la Mana (circa 7 cm) (vezi aici: M. 16/5; M.
365/1; M. 434/5 şi M. 464/4).
Mai multe brăţări de argint, dublu spiralate, au fost descoperite în tezaure din
Transilvania şi Crişana. Acestea corespund caracteristicilor tipului D4 din tipologia lui Kurt
Horedt128 şi, asociate cu fibulele cu nodozităţi ale orfevrăriei dacice, sunt plasate la începutul
şi mijlocul secolului I a. Chr.129. D. Spânu a propus pentru aceste piese denumirea de brăţări
cu torsadă dublă130. Tot atât de practic poate fi termenul spiralat. Astfel, brăţările la care bara
din care sunt confecţionate cuprinde braţul de două/trei ori, să fie numite brăţări dublu/triplu
spiralate.
III. Datarea, apartenența și contextul istoric
Corelarea materialelor componente ale mormântului de la Mana, anume situla de
bronz cu resturi cinerare, strachina din ceramică neagră, lucrată de mână, utilizată în calitate
de capac, spada cu două tăişuri de tradiţie celtică, teaca, vârful de lance, umbo-ul, pintenii,
veriga cu buton şi brăţara spiralată din fier cu terminaţii în butoni, permite datarea acestuia la
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sfârşitul secolului al II şi începutul sau mijlocul secolului I a. Chr., sau, în termeni de
cronologie absolută, în intervalul 120-60 a. Chr.
Astfel, spre exemplu, se consideră că celţii ar începe să utilizeze pintenii aproximativ
în anii 120-100 a. Chr., în perioada La Tene D1131, iar umbo-urile, care erau de formă
rectangulară, tot în această perioadă, sunt înlocuite cu piese de formă circulară132.
Unele elemente ale materialelor cu valoare cronologică ne face să credem că
mormântul a fost incinerat, cel mai probabil, la mijlocul secolului I a. Chr.
Atât ritul funerar, cât şi inventarul în ansamblul său, sugerează faptul că incineratul a
fost un bărbat, un călăreţ războinic. Prezenţa brăţării de fier, piesă atestată, de regulă, în
mormintele de femei, într-un complex de materiale tipice pentru militari, impune mai multe
întrebări. Una dintre ele ar fi, după cum a observat şi Mircea Babeş, dacă mormântul de la
Mana nu ar fi unul dublu. Analiza mai multor complexe funerare din perioada preromană
recentă a fierului, în care au fost descoperit echipament militar, a permis să constatăm că în
cadrul acestora nu lipsesc piesele de podoabă, inclusiv brăţările133. Totuși, pornind de la
corelarea de materiale din mai multe morminte, s-a constatat că, în majoritate, brăţările se
întâlnesc în morminte aparţinând unor femei.
Este necesar să menţionăm că panoplia, setul de piese din inventarul unui călăreţului
războinic incinerat la Mana, aminteşte foarte mult de inventarul mormintelor din cadrul
grupului Padea-Panagjurski Kolonii (PPK), evidenţiat de Z. Wozniak la Dunărea de Jos, a
cărui arie de răspândire cuprinde nord-vestul Bulgariei, nord-estul Serbiei şi regiunile nordvestice ale Olteniei134. Asemănările dintre ritul şi ritualul funerar a grupului PadeaPanagjurski Kolonii cu cel din Poieneşti-Lucaşeuca, l-au făcut pe reputatul cercetător polonez
să considere că incineraţiile unor militari pot fi explicate de influenţa venită dinspre mediul
PPK spre bastarnii germanici ai culturii Poieneşti-Lucaşeuca sau ale altor culturi pre-romane
din Europa central-nordică135. Prezenţa în mormântul de incineraţie de la Mana a pieselor de
echipament militar şi de vestimentație, care poartă pecetea influenței grupului PPK, poate fi
explicată ca urmare a campaniilor militare ale bastarnilor împotriva triburilor iliro-tracice din
Balcani, dar și a romanilor, consemnate pe la începutul secolului I a. Chr. În acest sens este
de reţinut ipoteza enunţată de I.V. Ferencz, care consideră că contactele şi influenţele dintre
bastarni şi celţi au avut loc ca rezultat al pătrunderile acestora în Transilvania136, fenomen
documentat prin cercetările de la Moreşti (jud. Mureş) şi Şeuşa (jud. Alba), unde au fost
găsite complexe şi materiale de factură bastarnică.
În cazul mormântului de la Mana credem că panoplia completă ar reflecta, mai
degrabă, contactele bastarnilor din arealul culturii Poienești-Lucașeuca cu zona grupului
Padea-Panagjurski Kolonii137, atribuit geto-dacilor138, unde se întâlnesc frecvent înmormântări
cu piese de armament, distruse ritualic, ca la Popeşti, Radovanu, Cetăţeni, Cepari, Lăceni, etc.
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Tacitus, descriind viața vechilor germanici, menționa că la căsătorie bărbatul trebuie
să prezinte, în calitate de zestre, o spadă, lancea și scutul139, arme care erau un indiciu direct al
maturității sale. Totodată, autorul subliniază ca aceste arme trebuiau să însoțescă războinicul
și la înmormântare140. Astfel, Tacitus evidențiază importanța prezenței armelor la germanici în
două momente cruciale ale vieții omului – căsătoria și moartea.
IV. Analiza osteologică a conținutului situlei de bronz cu resturi cinerare.
În situla de bronz descoperită lângă satul Mana (raionul Orhei) au fost identificate
două tipuri de resturi osoase incinerate, umane şi animale. Analiza acestora s-a realizat
separat, după metodologia specifică fiecărei categorii în parte.
1. Metodologia de analiză.
Analiza osteologică a debutat cu procedeul de curăţare şi categorisire a materialului.
Resturile osoase de origine umană au fost separate de impurităţi (cenuşă, granule de pământ,
granule de cărbune, nisip, pietricele) şi de resturile scheletice animale141.
Resturile osoase faunistice au fost analizate conform indicaţiilor propuse de T. R.
Whyte142 şi determinate anatomic şi taxonomic, prin metode specifice arheozoologiei, după
M. Udrescu, L. Bejenaru, C. Hriscu,143 din 1999 și E. J. Reitz, E. S. Wing,144 din 2008.
Resturile osoase de origine umană au fost cântărite şi numărate pe categorii (craniu,
coloana vertebrală, centuri, membre, neidentificabile). Din cauza fragmentării accentuate şi a
absenţei numeroaselor părţi osoase, resturile analizate nu s-au pretat restaurării.
Estimarea vârstei la deces s-a realizat prin analiza evoluţiei dentiţiei, a gradului de
obliterare a epifizelor osoase, dar şi prin dimensiunile componentelor scheletului cranian şi
apendicular, după metodologia recomandată de C. F. A. Moorrees, E. A. Fanning, E. E.
Hunt145; D. H. Ubelaker146; J. I. McKinley, Ch. Roberts147; S. Mays148; T. D. White, P. A.
Folkens149 și M. Schaefer, S. Black, L. Scheuer150.
Pentru determinarea sexului am utilizat indicatori precum grosimea peretelui osos
cranian (parietal) şi postcranian (femur, humerus, radius), dezvoltarea inserţiilor musculare,
gradul de robusticitate al osaturii şi modificările ţesutului spongios din epifizele oaselor lungi,
după metodele recomandate de Gy. Acsadi, J. Nemeskeri151; D. Brothwell152; J. I. McKinley,
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Ch. Roberts153; J. Wahl154 ; S. Mays155 și T. D. White, P. A. Folkens156.
Gradul de incinerare şi temperaturile de ardere au fost estimate morfoscopic, utilizând
scara coloristică Red-Green-Blue (R.G.B.), formată din 12 trepte coloristice (de la os
neincinerat până la os puternic calcinat), recomandată de P. L. Walker, K. W. P. Miller, R.
Richman157.
Modelul de fisurare / fracturare a peretelui osos a fost observat şi notat după P.
Shipman158; (D. H. Ubelaker159; J. I. McKinley, Ch. Roberts160; S. Mays161; T. R. Whyte162 și
S. S: Symes et al.163.
Prelevarea datelor biometrice de pe fragmentele osoase s-a realizat după metodele
propuse de L. Bondioli, D. Formenti, L. Salvadei164; S. Mays165; J. McKinley166; M. Brickley,
J. I. McKinley167; D. H. Ubelaker168; Schmidt, Symes169; J. B. Devlin, N. P. Herrmann170 și
S. I. Fairgrieve171. Încadrarea dimensională a fost realizată astfel: fragmente de dimensiuni
mari (peste 10 mm), fragmente de dimensiuni medii (între 5 şi 10 mm), fragmente de
dimensiuni mici (între 2 şi 5 mm) şi fragmente de dimensiuni foarte mici (sub 2 mm). Pentru
atingerea acestui obiectiv resturile au fost triate cu ajutorul celor trei site dimensionale (cu
ochiuri de 10 mm, de 5 mm şi de 2 mm).
Prezenţa sau absenţa traumatismelor produse ante mortem a fost evaluată conform
metodologiei propuse de E. J. Pope, O. C. Smith172.
Aprecierea stării oaselor în momentul incinerării („verde”173 sau „uscată”174) s-a
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realizat după metodologia recomandată de C. Wells175; M. D. Thurman, J. Willmore176; R.
Heglar177; F. Guillon178; D. H. Ubelaker179; J. E. Buikstra, M. Swegle180; T. R. Whyte181; S. I.
Fairgrieve182, dar și S. S. Symes et al.183.
2. Analiza osteologică a resturilor de origine umană.
Resturile osoase de origine umană prezintă un grad de fragmentare moderată şi stare de
conservare satisfăcătoare, urna funerară în care au fost depuse protejându-le, într-o oarecare
măsură, de acţiunea factorilor tafonomici.
Osemintele aparţin unui singur individ – un juvenil (adolescent) de sex masculin, cu
vârsta la deces cuprinsă în intervalul 14-16 ani (categoria de vârstă juvenis).
Sexul a fost determinat atât prin metode morfoscopice, după inserţiile musculare destul
de accentuate şi după dimensiunile epifizelor postcraniene (capul humerusului şi platoul tibiei),
cât şi prin metode biometrice, după grosimea osului parietal din regiunea suturii coronare (5-6
mm) şi după grosimile pereţilor compacţi ai diafizei femurului (5,1 mm), humerusului (3,2
mm) şi radiusului (2,1 mm). Vârsta la deces a fost estimată după epifiza proximală neosificată
a humerusului (până în 16 ani) şi după epifiza proximală a primei falange distale de la
provenite de la subiecţi incineraţi in vivo sau imediat post mortem, în cea din urmă categorie încadrându-se atât
cadavrele, cât şi oasele parţial descarnate. În timpul incinerării osul “verde” trece prin etapa carbonizării, când
peretele osos extern poate asimila o parte din componentele rugului (cărbuni, cenuşă), care rămân aderente la
suprafaţa osului. Odată cu creşterea temperaturii, în zonele fierbinţi încep să se formeze insule alburii, care vor
cuprinde în final întreaga suprafaţă a osului. O secţiune realizată prin os în acest stadiu va arăta prezenţa
coloraţiei albe doar pe o porţiune subţire a peretelui osos extern (de circa 0,5-1 mm), restul fiind negru. Acesta
este aspectul osului “placat în alb”, fenomen tranzitoriu ce apare doar în cazul resturilor scheletice incinerate în
stare “verde”. Ulterior osul se fisurează şi se fracturează în numeroase locuri. Direcţia fisurilor / fracturilor este
transversală pe axul osului, liniile de fractură fiind curbilinii paralele. Apar şi fracturi profunde neregulate,
longitudinale. În zonele mai puţin compacte ale osului apar fisurile zimţate (în regiunile metafizare ale oaselor
postcraniene) şi cele reticulare (pe oasele neurocraniului şi pe epifizele oaselor postcraniene). Odată cu creşterea
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şi contorsionare, pentru că sunt mai gracile, au peretele osos mai subţire şi mai puţin compact.
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membrul inferior drept (circa 14-15 ani) (fig. 12). Un alt element care ne-a ajutat în estimarea
vârstei la deces este molarul I inferior stâng definitiv (singurul dinte prezent în proba osoasă),
care are apexul radicular complet închis şi coroana uşor uzată (fig. 13).
Greutatea totală a resturilor osoase umane este de circa 1200 g, iar numărul total al
fragmentelor, de circa 550. Fragmentele au dimensiuni variabile. Gradul de fragmentare este
moderat. Predomină resturile de dimensiuni medii (între 5 şi 10 mm), urmate de cele mici (între
2 şi 5 mm). În probă sunt prezente şi resturi de dimensiuni mari (peste 10 mm) şi foarte mici
(sub 2 mm), însă în număr mult mai mic decât precedentele. Raportându-ne la dimensiunile
unui os juvenil integru, dimensiunile resturilor osoase provenite de la acest individ sunt
mijlocii spre mari, situaţie comună în cazul unei incinerări incomplete. În inventarul
osteologic au fost identificate fragmente din aproape toate segmentele scheletice: craniu,
coloană vertebrală, centură scapulară, bazin, membre superioare şi inferioare.
Fragmentele craniene sunt în număr de 34, cu o greutate totală de 68,6 g. Au fost
identificate porţiuni din frontal, parietale, temporale (porţiunea pietroasă) (fig. 14) şi condilul
mandibular drept (fig 15). Cel mai mare fragment provine dintr-un os parietal, din
proximitatea suturii coronare, are o dimensiune de 41 x 31 mm şi o grosime de circa 5 mm. În
ceea ce priveşte dentiţia, aceasta este reprezentată de o singură unitate – molarul I inferior
stâng definitiv, care este foarte bine conservat, cu regiunea radiculară complet dezvoltată şi cu
apexul radicular închis. Uzura coroanei dentare este slabă, de tip atriţie (uzură fiziologică). Nu
au fost identificate procese patologice pe acest dinte.
Segmentul postcranian este reprezentat prin 500 fragmente, cu o greutate de circa
1000 g. Au fost identificate anatomic fragmente din: coloana vertebrală (în număr de 13),
coxale (5), claviculă (1), coaste (15), epifize (5), metafize (23), diafize (350) şi falanga distală
I a membrului inferior drept. La acestea adăugăm circa 100 de fragmente provenite de la
acelaşi individ, neidentificabile din punct de vedere anatomic, din cauza dimensiunilor extrem
de mici şi a absenţei indiciilor clare privind locaţia. Cel mai mare fragment din segmentul
postcranian este un corp vertebral lombar (35 x 38 mm) (fig. 16a). În ordine descrescătoare,
acesta este urmat de un corp vertebral toracic (30 x 27 mm) (fig. 16b), de unul cervical, de un
fragment provenit din diafiza unui femur (68 x 19 mm) şi de un fragment costal (25 x 11 mm).
Referitor la modelul de fisurare / fracturare a peretelui osos, acesta este unul tipic
pentru incinerarea la temperaturi ridicate, în stare “verde”. Pe fragmentele provenite din calota
craniană fisurile sunt reticulare şi destul de profunde, prezente atât pe tabula externa ossis
cranii, cât şi pe tabula interna ossis cranii. Fragmentele postcraniene sunt, de asemenea,
fracturate în profunzime. Cele incinerate la temperaturi moderate prezintă, în special, fisuri
longitudinale neregulate, care pătrund doar superficial în peretele osos. Oasele care indică
temperaturi mari sunt cele provenite din diafizele oaselor membrelor superioare şi inferioare.
Acestea prezintă fracturi longitudinale, dar mai ales fracturi şi fisuri curbilinii orientate
transversal pe axul osului (fig. 17 şi fig. 18). Fragmentele diafizare sunt aproape calcinate şi
emit sunet metalic atunci când sunt ciocnite. Fisuri profunde apar şi pe fragmentele provenite
din coxale (fig. 19). Spre deosebire de diafize, care sunt mai compacte, epifizele oaselor
membrelor sunt fisurate într-un mod asemănător tăbliei craniene externe, adică după un model
reticular (fig. 20), în timp ce metafizele oaselor postcraniene prezintă fisuri mai mult sau mai
puţin zimţate.
Unele resturi ale acestui schelet au rămas în stadiul de carbonizare (fig. 21), altele sunt
contorsionate şi deformate sub acţiunea factorului termic. Este prezent şi fenomenul placare
în alb, în special pe unele fragmente provenite din diafizele oaselor antebraţelor (fig. 22).
Prezenţa acestui fenomen susţine cu predilecţie incinerarea în stare verde. Am identificat
aderenţe provenite de la rug (cenuşă, cărbuni) pe aproape toate fragmentele ce indică
temperaturi moderate de ardere (400-500ºC).
În ceea ce priveşte temperatura rugului, observaţiile privind coloristica sunt în

88
www.cimec.ro / www.muzeuparvan.ro

conformitate cu modelul fisurării / fracturării peretelui osos. Temperatura de ardere variază în
limite destul de largi, între 200 şi 900ºC. Resturile craniene indică ardere de cel mult 600800ºC, iar cele provenite din coaste şi din diafizele oaselor postcraniene, de maxim 700800ºC şi sunt aproape calcinate. Puţine resturi, conform scării coloristice R.G.B., au ajuns la
900°C, acestea însă, fără excepţie, provin din diafizele femurelor şi humerusurilor. Valori mai
mici, cuprinse în intervalul 500-700°C, sunt înregistrate pentru resturile provenite din labele
membrelor inferioare şi din vertebrele lombare. În segmentul toracic al coloanei vertebrale
temperatura a ajuns la cel mult 400-500°C. Valori de circa 300-400°C au fost atinse de oasele
bazinului şi de extremităţile oaselor care se articulează la centuri, cum ar fi epifizele
proximale ale humerusului şi femurului (300-400°C). Cea mai mică temperatură (200°C) a
fost înregistrată de resturile provenite din segmentul vertebral cervical.
Dacă privim în ansamblu resturile scheletice umane, cea mai mare parte se încadrează
din punct de vedere coloristic în intervalul 600-800ºC (fig. 23). Doar în câteva cazuri peretele
osos indică temperaturi care se apropie de 900ºC, iar aici ne referim, în special, la fragmentele
provenite din diafizele oaselor braţelor şi coapselor. Suntem de părere că la asemenea
temperatură se putea ajunge doar în situaţiile în care rugul funerar era realimentat cu
combustibil (probabil, cu lemn de esenţă tare) şi, poate, prin rearanjarea resturilor umane pe
parcursul incinerării, în scopul replasării acestora în mijlocul rugului184.
Nu am semnalat fragmente care să prezinte margini netede, ceea ce înseamnă că
fracturarea peretelui osos s-a produs în timpul procesului de incineraţie şi nu perimortem,
înainte de incinerare, ceea ce exclude posibilitatea morţii violente. Toate resturile analizate
prezintă margini ascuţite ale fracturilor, produse în timpul incinerării. Nu au fost identificate
procese patologice, nici în segmentul cranian, nici în cel postcranian.
Putem considera că arderea defunctului s-a produs intens, însă incomplet. Temperatura
rugului a ajuns la valori ridicate doar la nivelul craniului, coastelor, braţelor, coapselor şi
parţial a gambelor. Aderenţele de la rug (cenuşă, cărbuni) sunt prezente doar pe unele
fragmente postcraniene. Este prezent fenomenul „placare în alb”. În momentul ciocnirii,
fragmentele aproape calcinate (provenite din craniu, coaste şi diafizele oaselor membrelor)
emit sunet metalic. Sunt prezente fenomenele de contorsionare şi deformare. Astfel,
caracteristicile morfoscopice ale resturilor osoase provenite de la acest individ juvenil de sex
masculin indică incinerare neuniformă, incompletă, în stare “verde”. La figura 23 sunt
reprezentate grafic, pe zone anatomice, temperaturile maxime, observate conform coloristicii
şi modelului de fisurare / fracturare ale peretelui osos.
Analogii. Chiar dacă au fost cercetate amănunţit de către arheologi, puţine descoperiri
funerare în situle / urne funerare au beneficiat de o analiză antropologică adecvată. Cea mai
apropiată analogie pentru descoperirea de la Mana (raionul Orhei), atât din punct de vedere
geografic, cât şi cronologic şi cultural, sunt două vase / situle din cupru, descoperite în anul
1954 la Sipoteni (raionul Călăraşi). Doar într-una din cele două situle au fost identificate resturi
incinerate de origine umană, cealaltă fiind goală185.
Analiza osteologică a evidenţiat numeroase asemănări între descoperirea de la Mana şi
cea de la Sipoteni, dar şi câteva deosebiri importante186. În ambele urne au fost depuse resturi
184
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cinerare provenite de la câte un singur individ de sex masculin, doar că în situla de bronz de la
Mana defunctul incinerat este un juvenil (adolescent), în timp ce în urna de cupru de la Sipoteni
era un adult cu vârsta cuprinsă între 20-30 ani (categoria adultus). Scheletul din urna de la
Sipoteni este aproape complet, foarte bine reprezentat. În probă au fost identificate resturi
provenite din toate segmentele scheletice. Gradul de fragmentare este mult mai accentuat decât
al juvenilului descoperit la Mana (raionul Orhei), implicit şi numărul fragmentelor mult mai
mare (de ordinul miilor). În medie, resturile din urna de la Sipoteni se încadrează, din punct de
vedere coloristic, în intervalul 700-900ºC. Temperatura rugului a atins valori de 900°C la
nivelul craniului, coastelor şi a membrelor superioare şi inferioare, ceea ce înseamnă că
acestea au ajuns la calcinare. Resturile calcinate din urna de la Sipoteni emit sunet metalic
intens atunci când sunt ciocnite între ele. Valori termice mai mici (500-700°C) indică
fragmentele provenite din coloana vertebrală, oasele centurilor şi epifizele oaselor care se
articulează la centuri. Numeroase fragmente sunt contorsionate şi deformate. Este prezent
fenomenul „placare în alb”. Aproape toate resturile descoperite în urna de la Sipoteni prezintă
margini ascuţite ale fracturilor, produse în timpul procesului de incinerare, ceea ce ar putea
exclude posibilitatea morţii violente. Un singur fragment însă, provenit din diafiza unui
radius, prezintă margine rotunjită şi netedă, indiciu care ne determină să presupunem că
bărbatul a suferit ante mortem sau perimortem o fractură de antebraţ. Până la finalizarea
analizei paleopatologice, rămânem rezervaţi în atribuirea diagnosticului. Nu au fost
identificate alte procesele patologice.
În concluzie, privite comparativ, caracteristicile morfoscopice ale resturilor osoase din
cele două situle / urne funerare indică incinerare în stare “verde”, doar că, spre deosebire de
juvenilul de sex masculin de la Mana (raionul Orhei), incinerarea bărbatului adult descoperit
la Sipoteni (raionul Călăraşi) s-a produs mai intens şi aproape complet, la o temperatură mai
mare. Un alt aspect important, care deosebeşte cele două urne, este prezenţa versus absenţa
resturilor faunistice. Reamintim că în situla de bronz descoperită la Mana (raionul Orhei) au
fost identificate 12 resturi osoase provenite de la membrele anterioare ale unui urs (două
fragmente de la falangele mijlocii şi 10 falange distale corespunzătoare ghearelor), în timp ce
în urna de cupru de la Sipoteni (raionul Călăraşi) resturile osteologice de origine animală
lipsesc cu desăvârșire.
O altă analogie importantă pentru descoperirea de la Mana este arhicunoscutul tumul
princiar de la Cugir (judeţul Alba)187. Greutatea totală a oaselor incinerate (umane şi animale)
descoperite în tumulul de la Cugir este de circa 37 kg, din care doar o mică parte sunt de
origine umană. Analiza antropologică a relevat că resturile umane aparţin unui individ de sex
masculin, cu vârsta cuprinsă în intervalul 40-45 de ani. Autorii constată că incinerarea
defunctului s-a produs la temperaturi ridicate. Resturile osoase sunt puternic deformate şi
contorsionate sub acţiunea factorului termic. Coloristica peretelui osos extern susţine
temperatura ridicată la care a ajuns rugul funerar. Modelul de fisurare şi fracturare a peretelui
osos indică faptul că defunctul a fost incinerat în conexiune anatomică, oasele fiind în stare
„verde” (cu muşchi şi tegumente) în momentul incinerării. Analiza paleopatologică a
evidenţiat că în momentul decesului acest bărbat prezenta un abces dentar şi trei dinţi căzuţi
intra vitam. Printre multe alte constatări interesante, atragem atenţia asupra prezenţei unor
piese de argint topite, cu care, probabil, erau ornamentate veşmintele purtate de bărbat.
de faţă oferim, pe scurt, principalele rezultate ale analizei resturilor incinerate umane descoperite în urnă. Autorii
îşi rezervă în viitorul apropiat publicarea detaliată a rezultatelor antropologice privind urna de cupru cu oseminte
umane incinerate de la Sipoteni (raionul Călăraşi).
187
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Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 32/2, 1986, p. 125-128; E. Teleaga, A. Bălășescu, A. Soficaru, W. Schoch, Die
Scheiterhaufen aus Cugir und Tarinci. Ein Beitrag zu den Bestattungssitten der Balkanhalbinsel und des
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Autorii studiului sunt de părere că respectivele accesorii au fost expuse la aceleaşi temperaturi
ca şi corpul neînsufleţit şi, ţinând cont de punctul de topire al argintului, se deduce că rugul a
atins o temperatură de cel puţin 961,8°C.
După cum am menţionat anterior, în tumulul de la Cugir, alături de resturile scheletice
umane a fost descoperită o cantitate semnificativă de resturi faunistice incinerate. Acestea
provin de la Equidae (doi cai de tracţiune şi un cal de călărie), Suidae şi Bovidae. La acest
impresionant inventar osteologic faunistic se adaugă nouă falange distale, corespunzătoare
ghearelor, provenite de la o blană de urs. Se pare că defunctul a fost incinerat împreună cu
veşmintele sale, inclusiv cu blana de urs. Pe lângă inventarul funerar spectaculos, toate aceste
atribute, cu accentul pus pe blana de urs, dovedesc statutul social ridicat al defunctului
descoperit în tumulul princiar de la Cugir188.
Nu putem să nu remarcăm, în unele privinţe, asemănarea dintre mormântul princiar de
la Cugir (judeţul Alba) şi situla de bronz de la Mana (raionul Orhei): ambii defuncţi sunt de
sex masculin; ambii bărbaţi au fost incineraţi împreună cu „mantia” confecţionată din blană
de urs; comunitatea din care făceau parte le-a acordat un „tratament” funerar aparte, potrivit
statutului social deţinut în timpul vieţii.
3. Analiza osteologică a resturilor faunistice.
Resturile de origine animală sunt bine conservate, ceea ce a înlesnit încadrarea
taxonomică. În probă sunt prezente, în total, 12 fragmente osoase faunistice. Determinarea
anatomică şi taxonomică a relevat că toate cele 12 fragmente aparţin unui singur animal: două
sunt părţi din rândul mijlociu de falange, iar 10 sunt falange distale / terminale
(corespunzătoare ghearelor) ale membrelor anterioare provenite de la un urs (Ursus arctos),
subiect adult (fig. 11). Falangele indică o temperatură de incinerare de circa 700-800°C şi
caracteristici specifice oaselor incinerate în stare „uscată”, adică post mortem. În ceea ce
priveşte culoarea peretelui osos extern, aceasta este neuniformă, variind între alb-gălbui şi
gălben-maroniu. Se pot distinge cu claritate fisurile şi fracturile neregulate, mai mult sau mai
puțin longitudinale. Lipsesc fisurile transversale curbilinii, situaţie valabilă şi pentru
contorsionare şi deformare, falangele distale păstrându-şi foarte bine forma anatomică.
Menţionăm că aceeaşi temperatură de incinerare (de circa 700-800°C) la care au ajuns
falangele distale de urs în timpul arderii este indicată şi de fragmentele osoase de origine
umană provenite din craniul, coastele şi diafizele humerusului defunctului. Această „potrivire
de situaţie”, alături de caracteristicile morfoscopice ale falangelor ursului (care indică
incinerare post mortem), ne determină să presupunem că defunctul a fost incinerat pe acelaşi
rug cu resturile osoase ale ursului (și anume, cu falangele mijlocii și terminale). Probabil,
defunctul purta o “mantie” confecționată din blană de urs sau era învelit într-una, după cum
au fost identificate şi alte cazuri similare din Europa189. Întrucât s-au găsit falangele distale
doar de la două membre, putem presupune că în ritualul de înmormântare a fost folosită o
blană incompletă.
4. Reprezentări ale ursului în contexte arheologice din spațiul est-carpatic
Un aspect important al mormântului de incineraţie de la Mana, împreună cu bogatul
inventar de arme de tip Latène, piesele de port şi de podoabă, toate trecute prin foc şi îndoite
intenţionat, care reprezintă echipamentul complet al unui călăreţ războinic, este prezenţa,
printre oasele umane incinerate, a falangelor distale (corespunzătoare ghearelor) ale unui urs
(Ursus arctos), arse împreună cu primele. Numărul acestora (zece) ne face să presupunem că
este vorba despre un „set” de oase, reprezentând cele două labe anterioare ale anumalului. La
acestea se mai adaugă alte două fragmente osoase incinerate, aparţinând falangelor mijlocii de
188
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E. Teleaga, A. Bălășescu, A. Soficaru, W. Schoch, op. cit., s. 311-312.
M. Schönfelder, Bear-claws in Germanic graves, in Oxford Journal of archaeology, 13 (2), 1994, p. 217-227.
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la labele anterioare (care preced ghearele), identificate de arheozoologi printre resturile umane
incinerate190.
Încercând explicaţia prezenţei acestora în urna funerară, împreună cu oasele umane
incinerate, putem presupune (în calitate de ipoteză) că pe rugul funerar au fost depuse, drept
ofrandă, şi arse împreună cu defunctul, labele anterioare ale ursului. Totuși, cel mai probabil,
după cum am menţionat mai sus, falangele distale și mijlocii descoperite în mormânt (labele
ursului), puteau fi parte componentă a unei „mantii” din blană de urs care a fost „modelată” în
așa fel, încât că fie păstrate doar labele din faţă (ca simbol al puterii și invincibilității), pentru
a fi purtată de tânărul călăreţ războinic. În momentul depunerii defunctului pe rugul de
incinerare (ustrinum), acesta purta un echipament militar complet, fiind îmbrăcat, acoperit sau
înfăşurat cu o „mantie” din blană de urs, care era parte componentă a vestimentaţiei luptătorului.
Prezenţa unor oase (canini sau gheare) de urs într-un mormânt, chiar dacă mai rar
întâlnite pentru regiunea noastră (Europa de sud-est), nu este un caz singular în ritul şi ritualul
funerar din perioada preromană târzie şi romană timpurie. Cercetările arheologice recente și
mai vechi din Europa de Vest permit să umplem golurile legate de cunoașterea locului și a
rolului ursului în credințele religioase și practicile funerare din această perioadă. Investigațiile
au scos la lumina zilei mai multe morminte de incineraţie în care au fost descoperite de la unu
până la 10 sau chiar 15 gheare de urs. Cercetătorul german Martin Schönfelder menţionează
că cele mai vestice complexe funerare cu resturi osoase (gheare) aparţinând unor Ursidae sunt
vestigiile descoperite în siturile de la Baldock şi Wewyn Garden Sity din Marea Britanie, iar
cele din Germania au fost descoperite la Altenbauna (Kassel), Ehestorf (Hamburg),
Haimbach/Weis (Neuwied), Parum (Hagenow), Putensen (Hamburg), Schkopau/Suevenhock
(Merseburg) și Clemency (Luxemburg)191. Cel mai estic sit de acest fel este reprezentat de
mormintele de la Tisice, în Cehia192.
Venerat în calitate de mijlocitor/intermediar între oameni şi zei, sau chiar în calitate de
zeu la popoarele din emisfera nordica, începând cu comunităţile ainu din arhipelagul japonez
şi până la laponii din nord-vestul Europei, ursul a fost în toate timpurile un animal pe cât de
admirat, pe atât şi de temut, ale cărui însuşiri au fost mereu dorite şi căutate de războinicii din
comunităţile umane. Studiile antropologice, etnologice, lingvistice sau ale istoricilor religiilor,
au pus în valoare rolul şi calităţile ursului brun (Ursus arctos) pentru care acesta s-a bucurat
de cea mai mare apreciere din partea oamenilor de rând, a războinicilor sau chiar a regilor193.
Reputaţia de invincibilitate, calităţile fizice (anumite trăsături comune fiinţei umane – mersul
biped, acuplarea prin îmbrăţişare etc., evidenţiate de bestiarele medievale), l-au transformat în
eroul miturilor, tradiţiilor orale, legendelor sau a poveştilor în cuprinsul unor arii culturale
euroasiatice impresionante194.
În preistorie, în antichitate şi evul mediu timpuriu majoritatea popoarelor din Europa lau venerat pentru puterea şi vigoarea sa, calităţi care erau râvnite de toţi. Dorinţa de a însuşi
puterea impresionantă a ursului l-au făcut totem, dar şi emblemă. De cea mai mare admiraţie
ursul s-a bucurat la germanici şi celţi195, la sciți196 și la geto-daci197, la carpi198 și la sarmați199,
190

L. Bejenaru, A. Simalcsik, I. Tentiuc, V. Bubulici, op. cit., p. 24-25.
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la slavi şi la laponii din Scandinavia200, însă nu lipseşte nici la greci sau la romani201. Mărturii
elocvente despre existenţa unui cult al ursului sunt prezente şi în spaţiul circumcarpatic şi estcarpatic. Fără a zăbovi asupra datinilor, poveştilor sau a legendelor (dar şi datelor
antroponimiei), legate de rolul şi locul ursului în tradiţiile populare româneşti202, care încă nu
au fost elucidate la justa valoare şi la dimensiunea cuprinsă în datinile şi obiceiurile
româneşti, dar şi cele carpato-balcanice, ne vom axa doar pe câteva din materiale
documentare avute la dispoziţie.
Ursul este considerat de români drept un animal sacru203, având închinate mai multe
sărbători, dintre care unele (Martinii de Toamnă – 12-14 noiembrie şi Martinii de Iarnă – 1-3
februarie)204 se ţin câte trei zile, mărturie a importanţei deosebite a personajului205.
Atribuindu-i-se, ca şi în alte culturi europene, o origine umană (“aşa-i de cuminte, dacă-i din
om”206), totuşi forţa nemăsurată a ursului, râvnită de oameni, este cea care a rămas reflectată
cel mai bine în credinţele şi superstiţiile româneşti (ungerea copiilor la naştere cu untură de
urs pentru “a fi om tare”207; afumarea cu păr de urs împotriva speriatului, etc.), demonstrează
atitudinea deosebită care i s-a acordat, aceasta fiind perpetuată în colindele augurale de Anul
Nou sau în “jocul ursului”208.
Informaţia lui Porphyrios din Gaza, în Viaţa lui Pitagora, că „lui Zalmoxis la naștere i
se aruncase deasupra o blană de urs”209 demonstrează indubitabila investire a zeului suprem
al geto-dacilor cu puterea nemăsurată a celui mai redutabil dintre animalele cunoscute la acea
vreme, acesta purtând pe umăr blana animalului totemic210. Pe de altă parte, s-a acreditat și
ideea că la origine Zalmoxis era un zeu-urs211. Evocarea blănii de urs în acest context este
suficient de explicită pentru a documenta existența timpurie la traci a cultului ursului, fiară
puternică, dar solitară.
Cercetările arheologice au scos la lumina zilei mai multe vestigii care mărturisesc
despre vechimea existenţei unei anumite atitudini ale comunităţilor umane din spaţiul estcarpatic faţă de acest animal feroce. Astfel, pentru prima epocă a fierului au fost identificate
piese din argilă care reflectă existenţa unor culte, a unor ritualuri deosebite care pot fi puse în
legătură cu locul şi rolul ursului brun în viaţa comunităţilor umane locale. Edificatoare în
198
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acest sens, pentru prima epocă a fierului sunt labele de urs, modelate din lut, descoperite în
aşezările hallstattiane de la Cozia (Iaşi)212 şi de la Hansca (Ialoveni)213, ambele atribuite
secolelor X-IX a. Chr. Se pare că imaginea unui cap de urs a fost sculptată în os (psalie - ?) și
depusă în mormântul de incineraţie de la Pârjolteni (Călăraşi), datat în secolele VI-V a. Chr.214
În siturile din perioada geto-dacică prezenţa unor figurine miniaturale din lut sau a
unor imagini pe piese de toreutică, reprezentând diverse categorii de animale sălbatice, nu
constituie un fapt divers. Printre aceste sunt evidenţiate şi piese determinate de cercetători ca
aparținând imaginii unor urşi sau ursuleţi215. Sunt de remarcat aplicile frontale în formă de cap
de urs din tumulul de la Oguz (Herson)216 considerate de origine tracică. Imagini ale ursului
apar și pe piese din tezaurele de la Agighiol (Tulcea)217 și Craiova218, atribuite secolului IV a.
Chr. Mai mult figurine miniaturale modelate din lut, reprezentând ursuleți, au fost descoperite
în siturile de la Poiana (Galaţi)219, Moreşti (Mureş)220, Cucorăni (Botoşani)221, Botoşana
(Suceava)222 sau Piscul Crăsani (Ialomiţa)223, toate datate în intervalul secolelor III-II sau III-I
a. Chr224.
Figurinele izolate de urşi şi ursuleţi, modelate din lut, din perioada secolelor III-I a.
Chr., au fost perpetuate de către carpi care le utilizează cu predilecţie în riturile şi ritualurile
funerare. Vase sau capace cu toartă în formă de ursuleţi, utilizate în calitate de urnă funerară,
au fost descoperite în mai multe morminte din necropolele de la Bărboasa-Gălăneşti
(Bacău)225, Moldoveni-Gabăra (Neamţ)226, Poieneşti (Vaslui)227, Popești (Giurgiu)228.
Totodată, vase cu toarte reprezentând ursuleţi au fost identificate şi în unele aşezări, cum ar fi
cele de la Botoşani-Dealul Cărămidăriei229, Vlădiceni-Bâzgoaia (Neamț)230 sau Pruteni
(Făleşti)231. Chiar dacă unii cercetători au văzut în aceste forme de toarte zoomorfe doar
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Onceşti, judeţul Bacău, in Carpica, VI, 1975, p. 63-116, fig. 6/1, 3.
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I. Antonescu, Săpăturile arheologice de la Gabăra, in Materiale, VII, 1961, p. 452, fig. 4.
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Gh. Bichir, Cultura carpică, Bucureşti, 1973, p. 85-86, pl. CXXXVIII/1; pl. CXXXIX/2.
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M. Turcu, Geto-dacii din Câmpia Munteniei, București, 1979, p. 170-172, fig. 29/3.
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N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări din Moldova. De la paleolitic până în secolul al
XVIII-lea, Bucureşti, 1970, p. 69, pl. 200/11.
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Două figurine, reprezentând ursuleți, provin din săpăturile efectuate de Marius Alexianu, cărui îi mulțumim și
pe această cale pentru amabilitatea de a permite consultarea pieselor.
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influenţa sarmatică232, totuşi originile lor par să fie mai degrabă de descendenţă Latène233.
Figurine de urşi sau ursuleţi, din argilă, lemn sau bronz, se întâlnesc şi în complexe
atribuite sarmaţilor. Câteva dintre acestea au fost identificate în complexe funerare ale
acestora din spaţiul pruto-nistrean. Astfel, un vas ceramic cu toartă în formă de ursuleţ a fost
descoperit într-un mormânt sarmatic tumular de la Dumeni (Râşcani)234, iar altele două,
confecționate din lemn, cu torţi stilizate în forma unor ursuleţi cu zgardă și botniță (!), au fost
investigate într-un mormânt tumular bogat cercetat la Olăneşti (Ştefan Vodă)235. La acestea de
la urmă zgarda și botnița au fost imaginate prin mici plăcuţe din argint prinse la gâtul și botul
animalului. O amuletă din bronz, reprezentând o labă de urs cu orificiu de prindere, a fost
identificată în necropola sarmatică de la Bocani (Făleşti)236. Toate aceste descoperiri au fost
atribuite de către cercetători secolelor I-II p. Chr.
După cum vedem, prezența ursului sub diverse forme și reprezentări în complexele
arheologice din mileniul I a. Chr. şi din primele secole ale erei creştine nu este una
întâmplătoare. Cea mai apropiată analogie pentru mormântul de la Mana, cât privește prezența
unor gheare de urs într-un complex de incinerație, o găsim în cunoscutul tumul princiar de la
Cugir. Aici, împreună cu bogatul inventar funerar, printre oasele incinerate, au fost
descoperite și nouă gheare de urs237. Se pare ca la Cugir avem aceeași situație ca și la Mana:
defunctul a fost incinerat împreună cu „mantia” sa regală/princiară, purtată în timpul vieții
(sau utilizată doar în cadrul ritului funerar), în semn de recunoaștere a înaltei poziții ierarhice
sociale, deținută de defunct în timpul vieții.
Revenind la resturile de oase ale labelor anterioare de urs, descoperite în mormântul
de incineraţie de la Mana, despre care presupunem că sunt parte a unei mantii purtate pe spate
sau peste umeri de un reprezentat al elitei locale, bastarne, aducem ca exemplu și două pietre
de mormânt (stele funerare) care imaginează ostaşi romani, putători ai stindardului imperial,
în care aceștia sunt asociați cu labele de urs. În primul caz este vorba despre stela funerară cu
portretul imaginiferului Cenialis, descoperită în anul 1906 la Weisenau (Germania
Superioară), care se păstrează la Mainz Landesmuseum (fig. 24). Aici, peste umărul stâng al
ostaşului trece o blană de urs, reprezentată de labele din faţă, care atârnă pe piept până la
brâu238. Cea de-a doua stelă funerară se păstrează la Grosvenor Museum din cadrul West
Cheshire Museums din Chester, Marea Britanie (fig. 25). Pe piatra tombală este reprezentat
imaginiferul Aurelius Diogenes, care poartă pe spate o blană de urs având labele anterioare
legate în partea din faţă. De data aceasta labele sunt trecute peste ambii umeri ai purtătorului
stindardului imperial239.
Aşadar, prin exemplele aduse înțelegem că luptătorul de la Mana făcea parte dintr-o
(cercetările din anii 2001 şi 2003), Chişinău, 2007, p. 105-107, pl. 32/3, fig. 1/15.
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categorie socială de înaltă demnitate. Statutul social înalt al defunctului este demonstrat atât
de armele, vestimentația și podoabele bogate pe care le purta, cât și de mantia din blană de urs
împreună cu care a fost incinerat. Pe de altă parte, armele care însoțeau războinicii germanici
în cele mai importante momente ale vieții, la căsătorie și la moarte, evidențiate sugestiv de
Tacitus, ne fac să presupunem că la naștere acesta putea fi învelit într-o blană de urs, care să-i
confere putere și invincibilitate, însoțindu-l pe tot parcursul vieții, elemente comune pentru
indoeuropeni.
Concluzii
Componența lotului de materiale descoperite în complexul funerar de la Mana, situla
de bronz cu resturi cinerare și strachina din ceramică neagră, lucrată de mână, utilizată în
calitate de capac, ne fac să înțelegem că mormântul a aparținut unui membru al comunității
bastarnilor, stabiliți în secolele II-I a. Chr. în regiunile centrale și nordice ale spațiului cuprins
între Carpați și Nistru, zonă unde a fost evidențiată cultura Poieneşti-Lucaşeuca. Inventarul
asociat mormântului – spada din fier cu două tăişuri, teaca, vârful de lance, umbo-ul, pintenii
din fier şi veriga cu buton de la centură reprezintă, indubitabil, parte din echipamentul unui
călăreţ războinic.
Analiza resturilor osteologice descoperite în situla de bronz a permis concluzia că
decedatul a fost un adolescent (juvenis), de sex masculin, cu vârsta cuprinsă între 14 și 16 ani.
Printre oasele umane incinerate au mai fost descoperite 10 falange distale (gheare) ale
membrelor anterioare provenite de la un urs (Ursus arctos ssp.). La acestea se adaugă alte
două fragmente osoase incinerate, aparţinând falangelor intermediare (care preced ghearele)
de la labele anterioare. Falangele distale și cele intermediare, descoperite în mormânt,
reprezentând labele ursului, puteau fi parte componentă a unei „mantii„ din blana animalului,
purtată pe umeri de tânărul călăreţ războinic. Aceasta era legată în așa fel încât ghearele să
atârne în față, pe pieptul luptătorului, etalând statutul social deosebit al purtătorului mantiei.
În momentul depunerii pe rugul de incinerare (ustrinum), defunctul purta un
echipament militar aproape complet, fiind îmbrăcat/acoperit/înfăşurat în „mantia„ din blană
de urs, ca parte componentă a vestimentaţiei luptătorului. Studiile antropologice, etnologice,
lingvistice și ale istoricilor religiilor au pus în valoare rolul ursului în comunitățile de
războinici. Calităţile și însuşirile lui fizice (forța deosebită, reputația de invincibilitate) au fost
mereu dorite şi căutate, acesta bucurându-se de cea mai mare apreciere din partea războinicilor,
care îi râvneau puterea și vigoarea. Cercetările arheologice din spațiul est-carpatic și
circumcarpatic confirmă existența pe toată perioada mileniului I a. Chr. a unui cult al ursului
la traci și geto-daci, la fel ca și în majoritatea comunităților est-, central- și vest-europene.
Setul de piese din mormântul călăreţului războinic incinerat la Mana aminteşte foarte
mult de inventarul complexelor funerare din cadrul grupului Padea-Panagjurski Kolonii240
(PPK). Asemănările dintre ritul şi ritualul funerar al grupului Padea-Panagjurski Kolonii cu
cel din Poieneşti-Lucaşeuca i-au făcut pe unii cercetători să considere că ritul incinerației în
necropole plane sau tumulare ale unor militari din zona Dunării de Jos pot fi explicate de
influenţa venită din mediul PPK spre germanicii bastarni ai culturii Poieneşti-Lucaşeuca sau a
altor culturi pre-romane din Europa central-nordică. Piesele de echipament militar din
mormântul de incineraţie de la Mana poartă pecetea influenţei grupului PPK și pot fi
rezultatul influențelor campaniilor militare ale bastarnilor împotriva triburilor iliro-tracice din
Balcani, dar și romanilor, consemnate pe la începutul secolului I a. Chr. Acestea reflectă
contactele bastarnilor din arealul culturii Poienești-Lucașeuca cu zona grupului PadeaPanagjurski Kolonii, unde se întâlnesc frecvent înmormântări cu piese de armament,
incinerate și distruse ritualic. Pe de altă parte, nu putem exclude nici influiența unor grupuri
240
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germanice venite dinspre Europa de nord-vest, probabil în siajul unor grupuri/triburi celtice,
care s-ar infiltrat în mediul culturii Poienești-Lucașeuca până către sfârșitul secolului I a. Chr.
Un aspect aparte îl constituie simbolismul pronunțat al întregului ansamblu funerar de
la Mana, unde un adolescent este însoțit de un echipament militar deosebit de bogat care, în
cea mai mare parte, este sacrificat prin îndoirea armelor lungi și distrugerea ritualică a
celorlalte. Atât situla de bronz cu resturi umane și animale cinerare, cât și armele (spada cu
două tăişuri, teaca, vârful de lance, umbo-ul), piesele de vestimentație (pintenii din fier și
veriga cu buton de la centură) și podoabele (brățara de fier dublu spiralată cu terminațiile în
butoni), depuse în mormânt, plasează călărețul de la Mana în categoria elitelor sociale ale
nobililor războinici241. Pornind de la ideea că ritul și ritualul funerar practicate subliniau
valoarea individului, nu doar cea din timpul vieții, ci și cea postumă242, sacrificarea
intenționată a echipamentului, în special a armelor, iar după caz și a calului, era condiția sine
qua non ca acestea să îl urmeze, “ucise” și ele, în viața de apoi, la fel ca și modalitatea de a
sublinia apartenența luptătorului la elita militară războinică. Este posibil ca unele materiale
descoperite în apropierea mormântului (aici putea fi locul rugului de incinerare), purtând urme
puternice de ardere243, să fi făcut parte din același complex (daca, eventual, nu este vorba
despre prezența pe acest loc și a altor complexe funerare.
Corelarea tuturor materialelor descoperite în complexul funerar al călăreţului războinic
de la Mana, analogiile evidențiate, ne permit să presupunem că înmormântarea a fost realizată
pe la jumătatea secolului I a. Chr., probabil în urma campaniei pontice şi a cuceririlor lui
Burebista din răsăritul Daciei, de la anul 55 a. Chr., când regele dac cucereşte Olbia la gurile
Bugului244 şi ajunge până la Nipru, cum cred unii cercetători245, respingându-i, în drumul său,
pe bastarni spre nord (sau, după caz, aliindu-se cu aceștia), iar pe sarmaţi spre est.
Materialele descoperite în mormântul de la Mana, par să indice un adevărat amalgam
de contacte, influenţe şi interferenţe care au avut loc într-o perioadă de intense și masive
mişcări de populaţie, reflectând pătrunderea în spaţiul est-carpatic a bastarnilor nordici care au
lăsat vestigiile culturii Poieneşti-Lucaşeuca, a tradițiilor celtice resimțite atât la sud, cât şi est
de Carpaţi, în special prin armele performante a căror producere a fost preluată de geto-daci,
de rând cu înaintarea dinspre sud-vest a legiunilor romane, dar și a pătrunderii importurilor
venite dinspre nordul Italiei. Toate acestea reflectă o perioadă de maxime bulversări şi intense
contacte între comunităţile geto-dacilor, bastarnilor şi ale sarmaţilor infiltrați dinspre est,
fenomene care se estompează asupra mentalităților, identităților și a ideologiilor comunităților
din spațiul circumcarpatic, modificate de noile realități socio-militare, spirituale și mai ales
politice, care au loc în spațiul dacic.
A BURIAL OF CREMATED REMAINS OF AN ARMED HORSEMAN
DISCOVERED NEAR THE VILLAGE OF MANA (ORHEI DISTRICT)
In 2011, the National Museum of History of Moldova has received some very interesting
archaeological objects. The composition of the material (bronze situla (Fig. 3); modeled bowl (fig. 4);
long double-edged iron sword (Fig. 5) with scabbard (Fig. 6/1-2); iron spearhead (both of these items
were deliberately bent); paired spurs (Fig. 9); round in plan and pyramidal in profile iron shield boss
(Fig. 8/1-2) and its rivets (Fig. 8/3-4); iron double-spiral bracelet with ends in the shape of buds (Fig.
10); iron buckle for a sword belt (Fig. 6/3-4) and an iron bracket of a sheath) allowed to define them as
goods belonging to a grave with cremated remains of an armed horsemen.
241
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Anthropological analysis of the remains of bones from the urn allowed us to determine that
they belonged to a young man at the age of 14-16 years (Fig. 14-24). It should be noted that among the
burnt human bones there were found 10 end phalanxes (claws) of adult bear’s forepaws. Presumably,
they were part of the “mantle” of bearskin (Fig. 11), which was burnt together with the young warrior.
The discovered grave goods, including the modeled black-polished wide bowl with a faceted
rim, rounded body and a narrow flat bottom, which belongs to the Poieneşti-Luceşeuca type, as well as
analogies related to funerary rites ( Babeş 1993, 181-227), allowed us to attribute the complex to La
Tène DI, or in terms of absolute chronology to 120-60 years BC, possibly closer to the middle of the
1st century BC (although some items – paired spurs – suggest the end of the 1st century BC).
The discovery of the cremation burial near the village of Mana (Orhei District) (Fig. 1),
situated at a distance of about 5.3 km to the west of the Luceşeuca settlement and ground burial, the
presence of a bronze (Roman) situla as a funerary urn, armaments and ornaments of Celtic origin or La
Tène traditions, a black-polished modeled bowl as an urn lid of the Bastarnae tradition – all this
reflects the complex processes of population movements in North, Central and Eastern Europe, the
penetration of the first Germanic people (Bastarnae) from Northern Europe, the movement of the Celts
from the Carpathian Basin to the south and to the east and the movement of the Roman legions in the
Balkans, as well as complex military-political and demographic / ethnical situation in the east of the
Carpathians and between the Prut and the Dniester in the last two centuries of the 1st millennium BC.
If our assumptions about the chronology of burial are correct (mid-1st century BC), the burial
can be attributed to the Pontic campaign and the eastern conquests of Burebista. In 55 BC, displacing
the Bastarnae to the north and the Sarmatians to the east, he conquers Olbia at the mouth of the
Southern Bug (Rădulescu, Suceveanu 2010, 677-680), reaching the Dnieper, where the fall of a
number of hillforts is associated with the onset of Getae (Gavrilovka, Zolotaya Balka, etc.), whereas
other hillforts were urgent built in the neighboring areas (Щукин 1994, 169).
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