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Problemele sociale ale culturii ca şi diversele aspecte care se implică, fac
obiectul multor controverse până la elucidarea lor.
Arta, religia, filozofia şi ştiintele sunt strâns legate de evoluţia spirituală
a omului, de dezvoltarea societăţii. Fără a sesiza interdependenţele şi a înţelege
l:omplexitatea lor, nu vom putea realiza progresele în „evoluţie" aşteptate de
cunoaşterea ştiinţifică.

Fiecare cercetător are o optică prin care priveşte anumite considerente
ale autorilor, şi rareori alegerea opticii îl reprezintă, analizele, ideile şi
l:oncluziile sale sunt situate „deasupra", „dincolo", sau se aliniază unui curent
legat de raporturi sociale. Există şi judecăţi, reflecţii, afirmaţii care pot fi
acceptate integral, altele doar parţial, cu anumite amendamente, iar unele
rcsprinse.
Avem simţământul că aceste încercări pot să ne ajute să avansăm în
procesul cunoaşterii numai atunci când sunt negate în întregime. Uneori este
mai important să sesizezi o problemă, să pui corect o întrebare decât să ataşezi
soluţii pripite sau sentenţioase. Cercetările operaţionale au fost dezavuate
pentru că nu au reuşit în mod corespunzător problemelor abordate în unele
cnzuri, poate şi neînţelegerii acestor operaţii şi, trebuie să avem curajul
abordării unor probleme noi, în spirit creativ, bazat mai ales pe fapte, pe
realităţi, pe ample investigaţii.
Alături de satisfacţiile pe care ţi le pot provoca opţiunile de investigaţii,
observaţiile, obiectivitatea şi spiritul ascuţit- flerul anumitor autori, poţi culege
tot aşa de bine idei sau puncte de vedere, lucruri neînţelese, puţin acceptabile,
~ntisfacţii şi insatisfacţii.

Concentrarea, maximizarea şi centralizarea excesivă pot duce nu o dată
lu impactul interpretării aspectelor sociale sau la formulări care sunt
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inadecvate, care duc la o interpretare nu tocmai corectă a problemelor în cauză.
Diversitatea problemelor sesizate şi avansate ca teme de reflecţie au o valoare
mult mai mare.
Există şi o altă categorie de cercetători, care prin cultura şi şlefuirea
deosebită a spiritului, intuiesc chiar gândirea celor care îi citesc şi „învăluiesc
întrebarea-răspuns" nepusă într-o frază în care doar „psihanaliza istorică"
scoate în relief calitatea de intelectual rafinat al cercetătorului respectiv.
Antropologia, arheologia şi etnografia cercetează valorile în funcţie de
societatea care le realizează, pentru că nu putem să izolăm culturile de
societatea în care s-au născut, ele au fost create pentru a răspunde unor nevoi
etice, adică sentimentelor care cuprind conflictele economice şi sociale, dar şi
nevoia de exprimare, de înţelegere, de admiraţie, subliniind aspiraţiile şi
necesităţile etice ale unei societăţi indiferent de gradul ei de dezvoltare.
Tipul cultural pronunţat trăia în zona interioară· spirituală, raporturile
poate aveau şi o condiţionare socială de necesitate economică şi spirituală,
uneori de necesitate magică.
Atât în fenomenul istoric cât şi în cel cultural există trăsAturi
generalizante, aceasta dovedind fascinaţia continuă pe care o exercită asupra
tuturor celor care au filozofat asupra istoriei şi culturii indiferent de erorile sau
realul soluţiilor obţinute.
Totuşi, „analogiile" arbitrare care au fost aflate (de Spengler) între
caracterele culturilor - deşi considerate ca „organisme" unice - trădează
intuiţia existenţei unor trăsături comune tuturor culturilor. Atât timp cât
degajăm analogii şi corespondenţe între culturi prin descriere, le avem la
nivelul de suprafaţă a formelor.
Analiza morfologică, atunci când se bizuie pe metoda comparativă
stringent aplicată, este o primă fază de netăgăduită valoare a ştiinţei culturii.
Dar, lipsa de adâncime a analizei morfologice, nelegată de condiţionarea
sociologică fără explicaţii cauzale, ci doar fiind rodul perfectei fantezii şi al
arbritului, ne pot duce la un „vârtej speculativ" de care nu avem nevoie de fapt.
În istoria oricărei culturi asupra căreia avem suficiente informaţii
(detaliate) putem urmări stiluri care nu numai că se succed, dar se şi opun unele
altora. Este vizibil că optica formală, morfologică, nu poate stăpâni problema
„stilului culturilor", pentru că orice „stil" este expresia unui conţinut.
Lucian Blaga menţiona: „fenomenul stil conţine şi implică unii factori,
care depăşesc capacitatea şi posibilităţile de sesizare ale morfologiei,„.
deoarece fenomenul stil constă nu numai în „forme", ci şi din alte elemente,
precum orizonturi, accente şi atitudini" ..,.. stilurile implică valorificări în faţa
vieţii, a realităţii".
Dar, orice om care gândeşte nuanţat şi cu şlefuire istorică în principal,
opune, pe bună dreptate rezistenţă, îndemnul dogmatic de a sări de la faptul
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economic la fenomenul stilistic, de exemplu.
Când spunem că orice plăsmuire culturală ascunde o semnificaţie etică,
aceasta nu înseamnă că reprezentările dacice de la Cârlomăneşti nu constituie o
cristalizare a unor percepte morale, a unor valori etice ca bucuria de a trăi,
rafinamentul estetic sau întruchiparea în piatră sau ceramică a credinţei
religioase, exaltarea virtuţilor individuale sau de grup etc. (Mircea Babeş).
Dar noi ne vom apleca asupra unor lucruri de mare gingăşie.

DE LA NEMURIREA SUFLETULUI LA CULTUL MORŢILOR
GETO-DACII
„ Era un popor brav acela, care-a impus tribut superbei împărătese de
a lumii: ROMA. Era un popor nobil acela a cărui cădere te umple de
lacrimi, iar nu de dispreţ, şi a fi descendentul unui popor de eroi, plin de
nobleţe, de amor de patrie şi de libertate, a fi descendentul unui asemenea
popor n-a fost şi nu va fi ruşine niciodate ".
marmură

Mihail Eminescu
Viaţa spirituală a lumii geto-dace, problemele pe care le ridică ritualurile
funerare, riturile, sacrificiile umane şi animale, fac obiectul preocupărilor
arheologilor şi antropologilor în prima lor fază de colaborare. Ne exprimăm
speranţa că datele pe care noi le aducem sunt o completare modestă la strădania
generaţiilor de cercetători care au căutat „cheia" unui ritual, unui simbol, unui
mit, sau mai precis a unei gândiri despre credinţele şi reprezentările religioase
geto-dace.
Trebuie să recunoaştem acest mare şi unic adevăr, că nici o generaţie nu
se va lăuda vreodată că a îmbrăţişat în totalitate fenomenele.
Sufletul conţine adevărul despre lucrurile care există, care au existat,
virtutea, dreptatea - nedreptatea, formalismele. Sufletul omenesc este
nemuritor, moare şi renaşte din timp în timp şi nu poate fi distrus niciodată.
Rădulescu Motru, în lucrarea sa „Puterea sufletească" spune: „deşi
corpul omenesc este atât de unic şi fragil faţă de corpul multor animale, el este
atât de gingaş şi slab ca o trestie din natură - totuşi el trece, întrece lumea din
nfară, prin statura sa dreaptă care priveşte către cer, prin simetria corpului său,
prin fineţea organelor lui, prin abilitatea mişcărilor lui şi mai ales prin natura sa
spirituală, impunându-se ca rege al universului".
Nu s-a cunoscut încă o problemă mai tulburătoare ca aceea care priveşte
omul şi sufletul său după moarte, după ultimul său licăr de viaţă înainte de a se
întoarce în pământul care i-a fost prieten. Moartea atinge numai pământul nu şi
sufletul care rămâne întreg deasupra celor cu care a vieţuit atâta amar de vreme,

80

LAURENŢIA GEORGESCU, EMMA MĂDĂLINA GEORGESCU

şi la rău, la dragostea de oameni, de pământ.
Filozofii, indiferent de modalitatea lor de gândire, se întâlnesc inevitabil
cu fiinţa umană evoluată, atât în ceea ce priveşte manifestările ei biologice cât
şi cele din relaţiile lor sociale. Fiecare şcoală filozofico-istorică are coloratura
faptului ştiinţific a legilor cărora ei se supun, în plus bineînţeles imaginea şi
pasiunea propr_ie a cercetătorului respectiv, cu sau fără deformaţii pasionale,
care reflectă alt mod de gândire, alt ideal - de ce nu, poate o vanitate.
Antropologia caută să înlăture toate neajunsurile privind omul în
totalitatea sa biologică şi socială - este ştiinţa care se ocupă cu studiul fiinţei
umane şi a tuturor raporturilor ei cu mediul cosmic şi social, cu funcţiile ei şi
~u manifestările acestei fiinţe OMUL.
După antropologul german Rudolf Martin, antropologia este ştiinţa care
se ocupă cu istoria naturală a omului în toată întinderea sa spaţială şi istorică.
Ceea ce vom căuta în rândurile care urmează, este cum se poate stabili
prin experienţa antropologică, date referitoare la natura umană, la
comportamentul lor
social-religios în cadrul societăţii dat fiind şi exemplele
pe care le vom derula spre o mai clară înţelegere a factorului individual, a
variabilităţii individuale, notele caracteristice, sau, de ce nu în goana
cercetătorilor după variaţii, sau după acelaş caracter grupal-comune anumitor
etnii.
În sânul fiecărei etnii, găsim predominarea unuia din tipurile
constituţionale, independent de caracterele rasiale, căci constituţia este aceea
care determină din punct de vedere somatic, specificul naţional sau etnic cu
toate variaţiile sale (Dr. V. Preda).
Omul este dependent în formarea sa fizică şi intelectuală de strămoşii săi
(de ereditate) şi de mediul în care se află în strânsă colaborare influenţându-se
reciproc. Ereditatea corespunde totalităţii realizărilor morfologice pe care
descendentul le moşteneşte de la părinţii săi dar, trebuie să subliniem şi
excepţiile, când părinţii nu transmit descendenţilor caracterele lor.
Similitudinea copiilor cu părinţii nemergând uneori până la identitate sau
mvers.
Avem cazuri de transmitere ereditare cu caracter special - (vezi cazurile
pe care le vom studia mai jos).
Caracterele individuale se împart în două mari categorii:
- unele de origine germinală care au fost cândva mutaţii şi care se
transmit din generaţie în generaţie (este vorba de trăsăturile generale ale

la bine

individualităţii);

- altele câştigate de somă în timpul vieţii, produse de către influenţe
diverse care au acţionat pozitiv asupra individului în decursul evoluţiei
(creşterii) sale şi care dispar o dată cu moartea sa.
Nu vom insista prea mult asupa eredităţii (cele trei exemple finale însă o
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cer),
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deşi încrucişarea

între indivizi de rase diferite duce la întreruperea
continuităţii ereditare a două rase pure (sunt unii antropologi care se cam feresc
de cuvântul şi terminologia rase).
Pe un anumit fond ereditar, se pot produce multiple variaţii fenotipice dar limitat de un anumit cadru - factorul cel mai important în evoluţia
individuală şi socială rămâne ereditatea, pentru că mediul fizic şi social
neputând pune în evidenţă decât calităţi individuale înăscute (Dr. I. Balaban şi
L. Georgescu - manuscris). Pe lângă manifestări generale uneori mai găsim şi
manifestări umane diferite de la un grup etnic la alt grup etnic, manifestări care
privesc viaţa materială, viaţa psihică - viaţa socială din momentul noii
apartenenţe a grupului sau a vechii apartenenţe a grupului etnic. Ele vor forma
substratul noii activităţi cu complexităţi crescânde, pentru că este vorba de
supravieţuire directă sau indirectă.
Să nu uităm că o viaţă materială nouă sau veche priveşte locuinţa,
ornamentele, veşmintele, prepararea şi conservarea alimentelor, procurarea
mijloacelor de existenţă în vechile şi noile condiţii - munca la câmp, la pădure,
vânătoarea de la caz la caz, munca de apărare a grupului uman, de
supravieţuire, de prevedere, de domesticire a animalelor pentru muncă şi de la
caz la caz, de apărare. Toate acestea în funcţie şi de mediul geografic în care
trăieşte grupul uman şi de conjuncturile economice şi politice. Fiecare individ
ocupă un anumit loc şi rol în societate - e un factor important al grupului din
care face parte.
Anumite industrii primitive ca împletirea coşurilor, prelucrarea lemnului,
prepararea pânzeturilor şi ţesutul lor, olăritul şi metalurgia, creerea podoabelor
de lemn, lut, metale ca şi a figurinelor antropomorfe au fost punctul de plecare
a unor manifestări umane specializate care au adus un aport substanţial
dezvoltării civilizaţiei şi organizarea ei pe specialităţi primitive iniţial. Multe
arte au fost legate de meşteşuguri, astfel că artistul introducea în opera sa
valori, pe care natura nu le cunoaşte şi care sunt strict creaţia personală a
artistului, imaginaţia sa este liberă, este o imagine a mentalităţii şi gustului
sAu

1
•

Dansul are cauze magico-religioase, la primitivi considerat o „preparare
sau o probă de solidaritate. Muzica îşi are originea atât în
manifestările magico-religioase, cât şi în muncă şi dans sau chiar în război, prin
Credinţa
în
supravieţuitori-supravieţuire
transmiterea
ceremoniilor.
condiţionează dorinţa de supravieţuire, de învingere în situaţii de război.
Cercetarea pe arealul spiritual al Daciei, a tuturor formelor religioase, din
cele mai vechi timpuri şi până în epoca modernă, ne conduc la sursele cele mai
a

războiului",

' Remoire Nicol: are valoare de unicat, este o personalitate distinsa, un fizionomist perfect ce poartll cu sine
umprenta universului mitic (rural). Specialiştii din Ouroux en Morvan din Franţa şi Hessen park Neu
Anspoch din Germania sunt edep!ii acestui reprezentant el artei milenare, el acestui ingenios reprezentant şi
continuator al miticului.
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bogate şi stabile privind continuitatea populaţiei autohtone carpato-danubiene,
„a acelei populaţii sincretice, cu o bază de absorbţie asigurându-i
stabilitatea, într-o durată istorică certă „ ...... „ ...... ceea ce numim astăzi poporul
român" (V.K.)2.
Trebuie făcut cultural un grupaj nou: mitologic, religios, filozofic
popular cu substrat lingvistic, pe etape, cronologic sensibil foarte diferit în
urma ultimelor descoperiri - pe substrate daco-getice cu determinările
influenţelor străine sau chiar a transformărilor lor şi determinările elementelor
traco-dace de influenţă sau de puritate.
Nevoia de corelare şi integrare a datelor tuturor disciplinelor şi
domeniilor particulare ale ştiinţelor „care studiază omul şi manifestările lui, a
condus la apariţia unor noi concepte, cu discutarea raporturilor şi posibilităţilor
de integrare a datelor antropologice privind antropologia fizică, cu cele ale
antropologiei culturale, sociale şi structurale, pe de-o parte, şi cu cele ale
istoriei, arheologiei şi etnografiei, de cealaltă parte" (Dardu Nicolaescu
adică

Plopşor).

În lumina consideraţiilor de mai sus vom încerca să abordăm probleme
de ritual funerar şi de rit, cu implicaţiile respective pe linia permanenţelor
istorice, şi bineînţeles cu controversele de rigoare. Fără să ne permitem că am
descoperit un criteriu de atribuire etnică, ne vom limita decent la semnalarea
unor constatări, care până la studierea a mai multor cazuri identice îi vom da un
caracter preliminar - deşi este un unicat la această dată ca descoperire şi
practică funerară de detaliu.
3
4
Obiectul studiului nostru îl constituie descoperirea într-un context
nefunerar în aşezarea de la Şura Mică, în două gropi circulare a trei schelete cu
inventar ce permit încadrarea acestora în perioada sec. I î. Ch. - sec. I d. Ch.
Descoperirea aparţine Prof. Dr. Ioan Glodariu 4 de la Universitatea din
Cluj-Napoca, care permite comunicarea datelor sale preliminare în melanj cu
ale noastre.
O să ne permitem să dăm câteva date din publicaţia Prof. Dr. Ioan
Glodariu pentru a fi mai clară situaţia: „„. Aici, ca şi în alte aşezări dacice
contemporane, epoca dacică a fost ca de obicei, bine reprezentată „. extrem de
numeroase, se dovedesc a fi gropile, majoritatea din ele în formă de pâlnie
aşezată cu gura în jos cu pereţii mai mult sau mai puţin înclinaţi. Iniţial gropi
de provizii amenajate după sistemul de acum cunoscut, ele au sfârşit prin a
deveni gropi menajere, ceea ce explică atât varietatea şi bogăţia excepţională a
2
Kemhach Victor, Universul mi/Ic al rom4nilor, Ed. Ştiinlificl, 1994.
' Georgescu Lmiren1ia şi Georgescu Emma Mad81ina, Human sacrifice, Comunic11re la al VII-iea Congr.
lnternafional de Tracologie, 20-26.V.1996, - RomAnia - Sub tip11r; Alexandru Oancea şi Georgescu
Laurenfit1, The bronze age cemettery /rom Pletroa.ra Mied - Comunicare şi publicare la al 111-lea Congres
lntcrna\ional de Tracologie, Viena - Austria, 1980.
'Glndariu Ioan. 111fornrn1ii personale transmise din manuscrisul lucrarii de le Sure Mici - nepublicat.
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materialului arheologic existent în unele dintre ele. Între gropile amintite au
atras atenţia altele care aveau aspectul unora astupate scurt timp după săparea
lor în antichitate, anume nu umplutura firească de pământ negru, ci amestecul
constant al acestuia cu pământul steril (Gr. 107, 108, 116, 118). Unele dintre
ele nu conţineau decât câteva fragmente ceramice şi resturi de cărbune. Altele
în schimb, aveau în ele schelete de animale (în una un mânz, în alta doi câini şi
capul celui de al treilea), iar trei schelete umane: prima
(Gr. 108) un schelet
în poziţia chircită, cu o garnitură de fier placat cu argint a unei centuri şi
fragmente ceramice; în cea de a doua groapă (Gr. 119), erau două schelete
umane, cărbune şi vase sparte ritual. Inventarul acestor gropi este de epocă
dacică, la cele cu schelete umane, databil în a doua jumătate a sec. I î.e.n. prima jumătate a veacului următor. Semnificaţia unor astfel de înmormântări
(nici unul dintre scheletele umane nu aveau toate segmentele osoase), abia
urmează a fi precizată 5 .
Aria de răspândire a gropilor cu oseminte umane înhumate în contexte
nefunerare, marchează zona sudică şi estică a Transilvaniei şi cea
extracarpatică. Gropile cu oseminte au o formă, în majoritatea cazurilor,
circulară, în conţinutul cărora s-au descoperit unul sau mai multe schelete la
nivele diferite de depunere în aceeaşi groapă. Poziţia scheletelor diferă de la
caz la caz, fie în conexiune anatomică sau nu în decubit dorsal sau lateral,
chircite şi în foarte puţine cazuri în poziţie verticală (trei cazuri la Orlea,
Cândeşti A. Florescu - 1983 6, la Dulceanca - S. Dolinescu - Ferche în
1974).
Poziţia lor este în funcţie de momentul înhumării, dacă personajul a fost
înhumat încă fiind în viaţă, după încetarea rigidităţii cadaverice, sau dacă a fost
înhumat fiind încă în viaţă. Tot aşa de bine se putea ca decedatul să fie expus
pe suprafaţa solului o perioadă îndelungată şi apoi în totalitate sau parţial
(numai unele părţi din el) să fie depus într-o groapă, sau depuşi la alt nivel mai
sus după o înhumare mai recentă a altor indivizi de la care nu excludem gradul
de rudenie sau apartenenţa etnică de grup.
Frecvent întâlnim înhumări de schelete umane cu o depunere ce atestă
7
grija familiei , dar şi cu lipsa anumitor segmente din schelet, cu sau fără urme
de intervenţie brutală sau a unei persoane specializate. Mijloacele de suprimare
a indivizilor erau foarte diferite şi în cazul sacrificării unui individ preoţii erau
singurii care puteau interveni cu experienţa lor, iar mijloacele de suprimare
sunt în majoritate greu de identificat dat fiind subtilităţile la care apelau.
Glodariu Ioan, Nagler Thomas, Martin Rill şi Eugen laroslavschi, Cercettlri arheologice la Sura Mică, in
„Materiale şi cercel!ri arheologice'', XV, Bucureşti, 1983.
'' Florescu Adrian şi Florescu Marilena, Aspecte ale civilizaţiei traco-getice în zona de curburii a Carpaţilor
HIJstiritenl, în „Studia Anliqua et Archaelogice", laşi, 1983.
1
Conovici Nicolae şi Georgescu Laurenţia, Date noi privind mormântul de la Dorobanţu (Jud. Călăraşi) - în
„Pontica", 11, 1978.
1
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Două divinităţi, aparent antagonice, sunt compensatorii prin calităţile lor:
Gebeleizis ca zeu al cerului, al soarelui şi al intemperiilor şi Zalmoxis, zeu al
pământului, al morţii şi al nemuririi. Din cultul lui Gebeleizis a rămas doar
tragerea cu săgeţi în norii care acopereau strălucirea soarelui. Tot din cultul lui
au rămas sacrificiile umane, iniţial pe ruguri, aduse concomitent cu practica
incinerărilor.funerare.

În ceea ce priveşte sacrificiile tânărului ales ca mesager al lui Zalmoxis,
sacrificiul periodic, o dată la patru ani, se desfăşura în incinta sacră circulară
din hieropola dacă Sarmisegetuza în faţa marelui pontif şi rege, cu o suită
specială alcătuită din prelaţi şi militari. Mesajul către Zalmoxis era transmis în
mare taină de către marele preot. Patru oşteni speciali aleşi trebuiau să-l zvârle
puternic în sus, ca solul să cadă fix pe suliţe fără să atingă pământul. Acest rit
barbar a dăinuit şi în timpul războaielor dintre Decebal şi Traian.
Bineînţeles obiceiurile erau foarte multe şi erau rezultatul religiozităţii
dace şi a respectului către ei înşişi, către viaţa lor de zi cu zi. La geţi era
obiceiul ca femeia să fie ucisă pe mormântul bărbatului, ca semn de mare cinste
10
(exemplu avem la Orlea, Căscioarele, Sighişoara-Wietenberg) • Lui Marte,
zeul războiului îi erau aduse sacrificii mari, crude, prin sacrificarea nu o dată a
prizonierilor de război, ca de exemplu la Berea 11 , unde sacrificarea a fost în
masă, scheletele fiind găsite foarte chircite şi puternic torsionate, un individ
având faţa strivită de o strachină.
După punerea temeliei unei locuinţe, ca în materialul pe care l-am primit
de la George Trohani, de la Chirnogi, a fost sacrificat un copil, peste care au
fost puse bucăţi din animale sacrificate cu acest prilej. În scrierile lui Herodot,
Pomponius Mela, Eustathius etc., le găsim detaliat expuse. Sacrificarea copiilor
este frecventă, exemple multiple avem la Celei, Poiana, Orlea, Grădiştea,
Sfântul Gheorghe-Covasna despre care regretatul Prof. Dr. Kurt Toredt ne-a
spus că „aveau urme de lovituri pe craniu cu corpuri dure şi secţionări de
membre"- 14 •
Cultul craniului a fost obiectul multor controverse. Se găsesc separat
depuse în gropi, cranii care puteau fi ale unor personalităţi luate prizonieri, sau
poate ale unor străbuni, ca de exemplu la Brad, Piscul Crăsanilor, Poiana,
Popeş t 1·16-17-18-19 •
'" Horcdt Kurt şi Seraphim C., Die prahistorische Ausiedlung auf Wietemberg, bei Sighişoara - Schassburg,
Bon, 1971: Nicolaescu Dardu Plopşor şi Wanda Wolsky, Elemente de demografie şi riluaf funerar la
pop11/C1fii/e vechi din România, Bucureşti. 1975.
11
Zirra Vlad, Loc11in din a doua epoc(J a/ierului în nord-vestul României. Aşezarea contemporand Cimitirul
la1ene de la Ci11meşti şi habitatul indigen de la Berea.jud. Satu Mare, Jn „Studii şi comunicari" Satu Mare,
4. 1980.
" 1-loredt Kurt, Aşezarea de la Sfântul Gheorghe-Bedezaza, în „Materiale", 2, 1956.
11
1
"•· ·"· '' Ursachi Vasile, Riturile de înmormântare la populaţia dacicd din cetatea de la Brad, eoni. Negri,
Bacti11, în „Memoria Antiquitatis", 1980-1982.
Sârbu Valeriu. Credinţe şi practici funerare religioase şi magice în lumea geto-dacilor, Ed. Porto-Franco,
1993; Conovici N. şi M. St. Udrescu, informatii date lui V. Sârbu.
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Sacrificiile unor cupluri, puteau fi rezultatul încălcării regulelor nescrise
a unui grup uman de convieţuire, sau un ritual benefic fertilităţii întregii
colectivităţi în sânul cărora trăiau (exemplu Căscioarele)7" 8•9 .
Nu discutăm acum raporturile şi intercondiţionările dintre sacrificiile de
oameni şi animale. Este o problemă prea vastă care trebuie tratată separat.
În ceea ce priveşte expunerea cadavrelor pe sol, poate fi o practică rituală
a comunităţii respective şi nu o sacrificare. Este o mentalitate religioasă bine
conturată în viaţa respectivă. Acest lucru nu trebuie generalizat - adică această
practică nu o vom comenta până nu vom avea noi date plauzibile.

Deci:
Materialul pe care l-am primit spre studiu, se încadrează în categoria
în context nefunerar, la Sura Mică - Judeţul Sibiu. Atenţionăm că
fiecare un nume, nu numere aşa
cum aţi fost obişnuiţi, aceasta fiind dorinţa celor
care au participat la cercetările pe teren, şi sunt
perfect de acord, dat fiind corectitudinea şi
eleganţa ştiinţifică cu care au lucrat acest caz
destul de dificil, ce a solicitat o atenţie
înhumărilor
subiecţii au

deosebită.

S-au

folosit pentru studiu metodele
ale
şcolii
româneşti
de
antropologie, dar în plus metoda modernă a lui
Robert P. Charles, sistematica tipurilor de
populaţii, prototipurile creeate de domnia sa,
rezultatele variaţiilor indicilor şi segregarea
tipurilor cu fixarea pe grup.
Primul caz - AMA.DEO (Fig. i)
internaţionale

' •
Fig. I - AMADEO

În secţiunea unsprezece (XI-a), în groapa 108 cu un diametru de 0,98 m
pe 0,93 m, la o adâncime de 0,25 m, pe fundul gropii, pe un pat de pământ ce
avea 0,25 m înălţime, a fost depus un bărbat de aproximativ 35-40 de ani, în
decubit lateral drept, chircit, pentru a încăpea mai bine în dimensiunile gropii,
cu membrul inferior stâng îndoit peste abdomen şi torace. Membrul superior
drept este aşezat în afara liniei de înhumare a scheletului în unghi drept.
Vulpe Radu, Şantieru/ Poiana, 1951 - I 52, ln „SCIV", 3; Vulpe Radu şi Vulpe Ecaterina, Les fouilles de
1'01ana, în „Dacia", 3-4, 1923 - 1927)- 1933.
Vulpe Alexandru şi M. Gherghetu, Şan/ierul arheologic Pop1ftl, com. Mihăileşti jud. Ilfov, 1979, Rapor/
~reliminar pentru campaniile 1976-1977, în „Crecetllri arhelogice", 3.
·M Conovici Nicolae şi Georgescu Laurenţia, op.cit., Nicolaescu Plopşor Dardu şi Riscutia Cantemir:
Caracterizarea anlropo/ogict!J şi morfologiâi a schelete/or din complexul funerar de la Or/ea, în „Revista
Muzeelor", I, 1969. Sârbu Valeriu, Damian Paul
primite de la autor (V. Sftrbu).

şi

Safta Elvira,

Căscioarele. Cercetări,

1989,

informaţii
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Clavicula stângă era fracturată, cu o „sudare" în aşchie, iar membrul superior
stâng lipseşte în totalitate f'ară nici o urmă de secţionare, sau a unei intervenţii
brutale care să poată fi observată pe os.
În ceea ce priveşte craniul, facialul este slab conservat, unele segmente
au fost complet distruse. Orbitele mari, ronde au încadrat probabil un nas cu
oasele nasale scurte şi late (estimare). Maxilarul superior are un palat
1
2
paraboloid cu dentiţia prezentă 1 - M • Mandibula are o bărbie lată, cu
mentonul proeminent - rotunjit. Gonionul reliefat, uşor în afara ramurei
verticale. Uşor prognatism alveolar. ,Dentiţia prezentă 11 - M 2 • Nu are nici un
fel de carii, ci doar o uzură dentară de gradul IV, în unele cazuri până la colet.
Calota craniană este îngustă spre mijlociu ca lăţime şi lungime, cu un
indice cranian mezocran - 78, 14 -, deci un mezocran la limita superioară cu
brahi-;ran (79,9). Reliefurile sunt de gradul 3-4. O notă aparte face treimea
inferioară a suturii sagitale, tangentă cu lambda unde avem o retracţie puternică
a ţesutului osos în urma unei foarte şi puternice lovituri care a dus la
deformarea occipitalului (a nu se interpreta greşit această deformare - nu se
încadrează în alt grup etnic.
Scheletul postcranian. Prima impresie este aceea a unor schelete prea
scunde ca dimensiune, dar armonios constituite, datele metrice confirmând o
talie de 1,597 m după E. Breitinger. Menţionăm că la nivelul inserţiilor
musculare pe membrul superior drept, reliefurile sunt foarte puternice în urma
suprasolicitării. Membrul superior stâng lipseşte în totalitate fiind eliminat prin
dislocare şi secţionare postmortem. (Confirmare de diagnostic - Prof. Dr. I.
Balaban). Coxalul, din cauza faptului că individul a practicat intens călăria, are
o formă deformată specifică.
Prof. Dr. Ioan Glodariu menţionează că inventarul lui Amadeo era o
plăcuţă de argint de la o garnitură de curea, iar în spatele craniului a fost
aşezată o pafta din fier,
placat cu bronz. Peste
Amadeo a fost pus puţin
pământ ars în altă parte,
câteva
fragmente
ceramice din pământul
de umplutură.

Fig 2 - G!PSY şi
MARCO

DATAREA: Sec. l î. de
Ch.
Al doilea caz - GIPSY şi MARCO. (Fig. 2)
În secţiunea a doisprezecea (XII), în groapa 119 care s-a conturat la 0,80

OSEMINTE UMANE DESCOPERITE ÎN CONTEXT ~EFUNERAR

87

m adâncime, cu un diametru de 1,40 m pe 1,25 m, al cărui fund se găsesc la
1,37 m - 1,40 m, adâncime în raport cu solul actual, s-au găsit depuşi doi
bărbaţi la nivele şi zone diferite în aceeaşi groapă. În partea stângă a gropii la
vest, a fost depus MARCO în vârstă de aproximativ 25-30 de ani, iar în partea
dreaptă - est, sub nivelul de depunere a lui MARCO, cu 0,25 m mai jos, pe
fundul gropii într-un spaţiu mai mare a fost depus GIPSY în vârstă de
aproximativ 15-17 ani.

GIPSY
A fost depus pe fundul gropii, în zona dreaptă este, deci în zona opusă
înhumării lui MARCO. Poziţia lui era în decubit dorsal, cu craniul culcat pe
dreapta, mâinile căzute depărtat de corp în formă de V, datorită momentului
depunerii lui pe fundul gropii. Membrele inferioare au fost aşezate în formă de
romb, extremităţile inferioare a tibiilor şi personajelor, fiind uşor unite în
unghi.
Lipsesc palma mâinii drepte şi laba piciorului stâng. Nu confirmăm
prezenţa unor urme de secţionare pe oase sau de lovituri, indiferent de originea
obiectului.
Craniul are facialul slab conservat. Orbitele sunt rotunde mari. Zona
nazală este distrusă. Malarele sunt uşor late reliefate, fronto-temporalizate.
Maxilarul superior este parţial distrus. Spina subnasală se profilează a fi de
gradul 2. Marginea aperturii piriforme = antropină. Mandibula are mentonul
uşor proeminent cu eşancrură uşor schiţată. Gonioanele reliefate în afara
ramurii verticale a mandibulei. Uşor prognatism alveolar. Dentiţia prezentă
I: cu o uzură dentară de gradul II fără carii.
Calota craniană este de lungime mijlocie (g-op = 181) şi foarte îngustă
ca lăţime (eu-eu= 134). Indicele cranian este dolicocran (73,2), uşor mezocran
(74,9). Reliefurile sunt de gradul 2-3. Arcuirea parietalelor este moderată.
Criptozygie. Frontalul este îngust spre mijlociu la cele două extreme, cu
rcliefurile glabelei şi supraciliare profilate de gradul 2. Occipitalul prezintă o
reliefare mai pronunţată în zona iniopistină. Mastoidele sunt scurte, late
puternic reliefate.
Scheletul postcranian. Este un individ gracil cu decalotare epifizară,
segmentele de dimensiuni mai mici, dau impresia unui subiect cu talie mică.
Datele metrice ne-au dat o statură de I ,558 m (după E. Breitinger). Este un
individ extrem de armonios constituit, are un echilibru al formelor deosebit
lrnpreună cu craniu. La ceilalţi indivizi distonează forma şi mărimea craniului
cu dimensiunile scheletului post cranian care este la fel de dimensiuni mici şi
gracil.
Prin dislocare şi secţionare post-mortem au fost detaşate palmele mâinii
drepte şi laba piciorului stâng (Confirmare de diagnostic Prof. dr. I. Balaban).
Peste GIPSY s-a pus pământ şi apoi pământ amestecat cu cărbune.

Mi ,
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MARCO
Peste el se află un strat de 1-8 cm de plimânt amestecat cu cArbune. La
nivelul lui s-au găsit oale sparte ritual în altă parte. Defunctul a fost „înşirat"
pe o zonă foarte îngustă, pe conturul de vest al gropii şi fiind în stare de
rigiditate cadaverică nu a putut fi pus în semicerc. Atunci s-a recurs la
secţionarea în zona gâtului, la nivelul toracelui şi a bazinului, la nivelul
extremităţii inferioare a femurelor.
Lipsesc: laba mâinii drepte şi în totalitate mâna stângă. Nu atestăm
prezenta unor urme de secţionare pe oase sau a unei intervenţii brutale pe os.
Craniul are facialul slab conservat, cu orbite mari, de formă pătrată cu
unghiurile rotunjite. Nasul a avut oase late şi lungi, spina nasală proemină
destul de puternic (3). Malarele sunt uşor late, reliefate, fronto-temporalizate.
Fosa canină este adâncă (4), în comparaţie cu a lui GIPSY care are o gradaţie
de 3-4. Maxilarul superior are palatul paraboloid ca şi în celelalte două cazuri şi
un prognatism alveolar de gradul 3. Multiplele granuloase au dus la eliminarea
unor dinţi, în rest avem o formulă dentară completă cu o uzură dentară gradul
III. Mandibula este uşor dreaptă (bărbia are acest aspect) cu tuberculii bazali
bine individualizaţi. Corpul mandibulei este uşor masiv, cu o reliefare de
gradul 3. Uzura dentară este de gradul III. Calota este lungă (g-op = 187), dar
lăţimea este îngustă (eu-eu = 140). Indicele cranian este mezocran (76,4 7).
Arcuirea parietalelor este moderată cu frontalul uşor fugind spre bregma ca şi
la AMADEO. Reliefurile sunt de gradul 3 spre 4. Crptozigyie.
Scheletul postcranian. Avem aceeaşi impresie ca şi la AMADEO şi
GIPSY, adică a segmentelor membrelor superioare şi inferioare sunt prea
scurte. MARCO este ceva mai robust, cu solicitări la nivelul inserţiilor
musculare ne face să ne gândim la anumite întrebuinţări ocupaţionale. Datele
metrice ne dau o talie de 1,5967 m (după E. Breinger). Laba mâinii drepte şi în
totalitate mâna stângă lipsesc, prin dislocare şi secţionare
post-mortem
(confirmare de diagnostic - prof. dr. I. Balaban).
În ceea ce privesc inhumaţii MARCO şi GIPSY
- Primul înhumat a fost GIPSY, apoi la un nivel mai înalt cu 0,2Srn dar
în poziţie stânga-vest, deci opus lui GIPSY, a fost adus din altă groapă sau de
pe solul pe care a fost depus o vreme foarte îndelungată MARCO. A fost adus
şi depus cu foarte mare grijă, deoarece coastele au fost „înşirate" - depuse
peste el, deci în semicerc pe o lungime de 60 cm. Este extrem de slab conservat
şi corodat în timp, în teren.
Datarea: ceramica se datează la sfârşitul sec. /. î. Ch. şi prima jumătate
a secolului I. d. Ch.
Indivizii menţionaţi fac parte din acelaş grup etnic, destul de omogen ca
trăsături, de talie foarte apropiată. Noi încercăm în colaborarea cu prof. dr. I.
Balaban o proiectare pe calculator special pentru fixarea tipului, pentru a face o
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încadrare mai corectă şi, separat un studiu de paleontologie pe zona care
impresionează la prima vedere la AMADEO.
Cercetările arheologice arată că în această perioadă (cea menţionată mai
sus) noi nu avem atestate necropole, nu s-au găsit spaţii rezervate special,
delimitate înmormântărilor. Spaţiul funerar în mod special este separat de
spaţiul de locuit din raţiuni psiho-religioase. Sacrificiile aveau un raţionament
bine determinat, este o manifestare religioasă a instituţiilor superioare a lumii
antice cu scopuri foarte precise. Bineînţeles că ne putem pune foarte multe
întrebări în limitele decenţei şi a informaţiilor actuale.
Deci: (întrebările noastre):
- segmentele detaşate atât de perfect unde erau depuse ? erau relicve
sfinte duse pe pământul strămoşesc al familiei ?
- dat fiind perfecţiunea detaşării segmentelor, aceste segmente deveneau
mesageri pe lângă zei ? Era o veneraţie şi o recunoştinţă a familiei dat fiind că
toţi trei erau bărbaţi?
- dat fiind că aceste trei schelete făceau parte din acelaş grup etnic, poate
fi interpretat ca apartenenţa la un anumit rang social ?
Nu credem că este vorba de un sacrificiu uman, ci de un mod de
înhumare caracteristic unei perioade unde nu avem necropole, deşi din punct de
vedere demografic datele ne acoperă perfect. Situaţii asemănătoare au
menţionat şi publicat antropologii români: O. Necrasov, D. Botezatu şi G. Miu,
L. Georgescu şi E.M. Georgescu prin trei noi cazuri de solicitare de studiu, D.
Nicolaescu Plopşor şi C. Rişcuţia etc. 8 . În stadiul actual al cercetărilor sunt încă
multe probleme de clarificat, lucrându-se cinstit pe fiecare situaţie fără
fantasmagorii.
În lucrarea sa „Descoperiri funerare şi semnificaţia lor în contextul
culturii geto-dace clasice", dr. Mircea Babeş, face o trecere în revistă extrem de
corectă a cercetări lor apărute până la data respectivă şi caută să dea o
interpretare echilibrată a descoperirilor publicate până la data respectivă
(SCIV A, Tom 39, Nr. I, Buc. lan-martie 1988). Domnia sa menţionează şi idea
lui A. Vulpe şi E. Popescu, că în perioada în care a avut loc şi înhumarea celor
menţionaţi mai sus, este posibilă şi „o modificare substanţială începând cu sec.
li î.e.n„ prin adoptarea şi adaptarea unui nou cult" (A. Vulpe, Eug. Popescu,
Dacia, N.S., 16, 1972). Informaţiile literare ne oferii temeiuri destule pentru a
putea vorbi de o „reformă sacerdotală - religioasă a lui Deceneu" (V. Lica,
Ist ros, I, 1980).
În lucrarea sa „Credinţa şi practici funerare religioase şi magice în lumea
geto-dacilor"-1993, (şi nu numai în această lucrare a sa), cercetătorul Valeriu
Sârbu a făcut o sinteză a descoperirilor. Se menţionează între altele, că
„numărul indivizilor descoperiţi în contexte nefunerare este de câteva ori mai
'Nicolaescu Plopşor Dardu şi Riscutia Cantemir, op. cit.
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mare decât cele din toate timpurile de morminte geto-dacice - raportul este de
200 la 40. Practicarea sacrificiilor şi a acestor gen de înhumări este atestată de
22
către descoperirile arheologice şi de izvoarele antice" • Odată cu formarea
Provinciei Dacia, vom vedea că sacrificiile21 umane dispar, inclusiv în zonele
dacilor liberi. După distrugerea statului dac, puterea clerului, ce fusese bine
organizată - autoritară, încetase. Din primele decenii ale secolului al Ii-lea d.
Ch., se poate vorbi de practici funerare normale. Dar, asupra acestor situaţii se
vor înclina în primul rând arheologii şi paleoetnografii.
Viaţa spirituală a lumii tracice este fantastică şi plină de surprize.
Sacrificiile umane, mesagerii cerului 21 •22 •24 au căpătat un mesaj metafizic în
legătură cu aşa zisa doctrină a nemuririi sufletului, sacralizarea fericirii
egalitară, în împărăţia cerului 21 "23 . Marii pontifi, căpeteniile de prestanţă
militară, anual la solstiţii şi echinoxuri făceau perelinaje pe culmile munţilor
între răsăritul şi apusul soarelui, pentru rugăciuni cât mai aproape de cer, pentru
reculegeri magico-religioase.
Ştiri, I iterare bogate dar contradictorii, spune dr. Ligia Bârzu25 ne dau
detalii de inestimabilă importanţă de natura credinţelor dacilor. Dar asupra
acestor probleme ne vom înclina cu ocazia studiului celor trei cazuri care
sperăm să aducă noi date, pe probleme diferite.
Actul religios este de fapt o determinare formală a gradului de
religiozitate a funcţiunii sufleteşti. Strălucirea şi puterea vieţii dace ar putea fi
cunoscută.

12
Vulc!lnescu R.. Mitologia Română, Ed. Acad. 1985 şi bibliografia; Mircea Eliade, De la Zalnroxis la
Gingis-Han, Buc. 1980; Pârvan Vasile, Getica, Buc. 1982.
11
Babeş M ircen, Descoperiri funerare şi semnifica/la lor în contextul culturii geto-dacice cla1r/ce, în „
SCIVA", 39, 1988, I; A Vulpe şi Eug. Popescu, în „Dacia", N.S. 16, 1972; V. Lica, ln "lstros", I, 1980.
21 22 2
· • • lbidem:Vulc!lnescu R., op. cil. şi bibliografia; Mircea Eliade, op. ci/.; Pârvan Vasile, op. cit.;
Georgescu Lauren1ia şi Georgescu Emma Mlld!lina, Cultul soarelui - cultul strllmoşllor, voi. I, sub tipar.
11 11
·
Georgescu Laurenfia şi Georgescu Emma Mlldlllina, Simbolul :ro/ar în ritualul creşlln al batezului,
Comunicare ln Simpozionul Branul fn cultura româneasca 8-10.08.1995, sub tipar; Eliade Mircea, Traile
d'11ne hislolre des religions, Paris, 1970.
21
Bârzu Ligia. Continuitatea creaţiei materiale şi spirituale a poporului romdn pe teritoriul fostei Dacii,
Bucureşti, 1979: G.B. Taylor, Primitive cu/ture, voi. 1-11, London, 1871, 1985, 1995.

