CONTRffiUŢII LA PROBLEMA RITULUI
DE INl\IORMINTARE LA CARPO-DACI
V. UllSACIU

Descoperirile din ultimii ani au adus importante date privind necro
polele daco-carpice din Moldova şi au dat posibilitatea formulării unor
concluzii mai ample, atît in ceea ce priveşte ritul de inmormintare cit şi
in unele probleme de cronologie şi datare.
Din � unct de vedere al ritului de inmormintare, principalele necro
pole carptce cercetate p·înă în prezent se impar t in două grupe : a) necro 
pole în care se practica numai incineraţia - Bărboasa t , Pădureni 2, Iz
voare-Roman 3 şi b) necropole birituale - Poeneş.ti \ Gabăra Moldoveni 6,
Văleni 6, Săbăoani 7, unde pe lingăt incineraţie se practica şi înhumaţia.
Practicarea celor două ritp.J.ri de inmormintare în necropolele carpice
a dus la formularea unor ipoteze contradictorii privind apartenenţa etnică a
mormintelor de inhumaţie. Astfel, unii cercetători consideră mormintele
d e înhumaţie ca aparţinînd populaţiei sarmatice 8, iar alţii, că attt mor
mintele de incineraţie cît şi cele de inhumaţie aparţin aceleaşi populaţii,
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este acceptată de majoritatea cercetătorilor, fiind confinnată de prezenţa
în principalele necropole carpice a mormintelor de înhumaţie.
Deoarece mormintele de înhumaţie din necropolele carpice sînt a
proape în exclusivitate de copii, nu mai încape nici o îndoială că ele apar
ţin aceleiaşi populaţii care îşi incinera restul morţilor. A admite că aceste
'
morminte ar aparţine unui alt grup etnic, care folosea în exclusivitate
înhumaţia, respectiv sarmaţii, ar însemna să excludem folosirea necropo
lei respective şi pentru inmormintarea maturilor, ceea ce este, dacă nu
imposibil, cel puţin greu de admis. Inventarul necropolelor cercetate con
stituie, de asemenea, un argument deosebit de im�ortant în atribuirea
mormintelor de inhumaţie populaţiei daco-carpice 1
In susţinerea tezei privind folosirea celor două rituri de către populaţia
daco-carpică din secolele II-III e.n., ne vom opri, pe scurt, la două necro
pole birituale din această perioadă : cea de la Gabăra-Moldoveni şi necro
pola I de la Săbăoani, singurele cercetate în întregime din aria culturii
carpice.
Necropola de la Gabăra-Moldoveni a fost cercetată întjre anii 1957-1 959,
descoperindu-se 98 de morminte din care 36 de înhum.aţie. Atît din punct
de vedere al inventarului cît şi al locului pe care îl ocupă în necropolă,
mormintele de înhumaţie sînt contemporane cu cele de incineraţie şi apar
ţin aceleiaşi populaţii. Deosebirile de rit se datoresc, după cum o demon
strează şi rezulta�le cercetărilor antropologice - vîrstei celor inmormîn
taţi aici, în majoritate copii şi nu unui alt grup etnic. Din 33 morminte
cercetate 32 sînt de copii care nu depăşeau vîrsta de 1 1 ani, dîndu-ne po
sibilitatea să admitem folosirea înhumaţiei, aproape în exclusivitatr�. la
copii.
Necropola I de la Săbăoani a fost cercetată în anii 1 966-1967, desco
perindu-se 105 morminte, din care 63 de înhumaţie ce aparţin în exclu
sivitate unor copii. Ca şi la Gabăra-Moldoveni nu există deosebiri de in
ventar între cele două tipuri de morminte. Numărul mai mare al
mormintelor de înhumaţie în comparaţie cu cele de incineraţie poaue fi
pus in legătură cu distrugerea unui mare număr de morminte de incine
raţie care erau mai la suprafaţa solului faţă de cele de înhum.aţie a căror
adîncime variază, în funcţie de eroziunea solului, de ia 0, 10 m. pînă la
0,85 m. In orice caz, mormintele de înhum.aţie, ca şi la Gabăra-Moldoveni,
reprezintă al doilea rit funerar practicat de populaţia daco-carpică.
Atît datarea necropolei, mai timpurie decît cea de la Gabăra-Moldo
veni, cît şi 1ipsa unor influenţe sarmatice în inventr:trul ei, exclude orice
contact direct a acestei populaţii cu triburile sarmatice şi odată cu aceasta
imposibilitatea apartenenţei mormintelor de înhumaţie sarmaţilor.
Pe baza rezultatelor obţinutle din cercetarea acestor două necropole
cît şi din datele celorlalte necropole a căror cercetare este în curs, putem
admite că populaţia daco-carpică din secolele II-III e.n. practica ambele
rituri de inmormintare iar influenţele sarmatice, fireşti în condiţiile con
tactului cu populaţia băştinaşă, nu au afectat ritul de înmormîntare şi
•
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mc1 partea cea mai sacră a vieţii spirituale a carpo-dacilor, necropola. De
altfel e greu să admitJ�m că sarmaţii ar fi acceptat folosirea în comun a
necropolelor, chiar în condiţiile unei conveţuiri mai îndelungate cu
populaţia locală. Prezenţa mormintelor de inhumaţie in necropolele car
pice timpurii, und� nu se constată o influenţă sarmatică, arată că această
populaţie practica inhumaţia înainte de contactul cu sarmaţii.
CONTRIBUTIONS CONCERNANT LE RIT DE L'ENTERREMENT
AUX CARPO-DACES
R e sume

Le principales decouvertes a l'egard aux necropoles carpiques du 11-en-111-em
siecle n.e. on met en discution la question concernant l'enterrement des carpo
daces.
Les rezultats obtenus dans les deux necropoles recherche entierment. celles de
Gabăra-Moldoveni et Săbăoani-Roman. ainsi que les donnes obtenus d'autres necro
poles qui sont en train d'etre cherche. l'auteur exprime l'opinion que la population
daco-carpiques pratique en meme temps le rit d'enllerrement et d'inhumation.
L'inhumatoin etait pratique en exclusivite pour les enfants. Donc est exclus la
presecce dans les necropoles carpiques des tombeaux d'inhumation qui appartien
dont aux populations carpiques.
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