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CUVÂNT ÎNAINTE
Apariția acestei cărți era previzibilă, dacă avem în vedere preocupările și
publicațiile lui Cătălin Borangic din ultimul deceniu. Comasarea mai multor
studii și articole ale autorului în acest volum, altfel risipite prin diverse
publicații, unele dificil de procurat, prezintă mai multe avantaje. Pe de o parte,
s-au putut aranja logic și analiza multitudinea de aspecte ce priveau variatele
categorii de arme curbe și, pe de altă parte, între timp, s-au acumulat multe alte
informații, iar experiența sa a crescut, astfel că s-au evidențiat noi laturi ale
problematicii ori nuanțate altele deja abordate.
Am acceptat să fac această succintă prezentare a cărții din mai multe
motive. În primul rând fiindcă unele aspecte ale fenomenului m-au preocupat și
pe mine de-a lungul timpului, apoi pentru că autorul îmi este doctorand cu o
temă care include multe probleme din acest volum și, în final, deoarece
colaborăm la evidențierea și analiza caracteristicilor unor tipuri de arme curbe
dacice ori la publicarea unor descoperiri mai vechi, rămase încă inedite.
Scopul cărții este clar exprimat de autor: ”Prezenta lucrare şi-a propus să
strângă la un loc maximum de informaţii istorice, artistice şi arheologice
privitoare la armele curbe utilizate de către geto-daci, să clarifice, acolo unde
este cazul, terminologia, originea, răspândirea, amprenta etno-culturală şi, în
final, să se constituie într-o bază de date de la care să se poată continua
cercetarea, conştient fiind că acest studiu este doar o etapă a proiectului de
reconstituire a fenomenului militar geto-dacic” (p. 4).
Conform scopului enunțat, sumarul evidențiază atât multitudinea
categoriilor de informații utilizate, cât și variatele aspecte abordate de autor: de
la cele privind originea, tipologia, cronologia și aria de răspândire a armelor
curbe utilizate de traci, la cele de interpretare socială și psihologică ori de
arheologie experimentală. Autorul a utilizat, practic, toate categoriile de
informații existente, de la descoperirile arheologice la sursele scrise ori
reprezentările iconografice, inclusiv de pe monede, preluate din publicații ori de
pe internet.
Dată fiind multitudinea de aspecte pe care și-a propus să le abordeze,
unele teme, în mod inevitabil, au fost mai puțin documentate și analizate (de
exemplu cele privind originea armelor curbe și semnificația lor, ambivalența
unealtă-armă a unor piese ori cadrele cultural-arheologice și evenimentele
istorice din sudul Dunării).
În schimb, analiza pe un spațiu larg a armelor curbe, din sudul Balcanilor
până în Transcarpatia, și pe o perioadă îndelungată, de peste jumătate de
mileniu, i-a permis domnului Cătălin Borangic evidențierea unor interesante
aspecte ale acestor categorii de arme utilizate de traci.
Dificultățile întâmpinate n-au fost puține. Multor descoperiri arheologice
le lipsesc contextele, deci și posibilitățile de datare precisă ori de interpretare
mai detaliată, sursele scrise sunt extrem de puține și ambigue, pentru unele
intervale cronologice categoriile de informații sunt defazate, astfel că nu pot fi
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coroborate etc. De exemplu, din sec. VII-VI a.Chr. nu avem decât arme de un
anume tip, în special din nordul Dunării, descoperirile arheologice sunt mai
numeroase pentru sec. II-I a.Chr., dar lipsesc alte categorii de informații, marea
majoritate a reprezentărilor iconografice provin din sec. II-III p.Chr., cele mai
multe arme sunt din morminte, dar pentru sec. I p.Chr. mormintele lipsesc,
descoperirile de arme din cetăți, temple ori locuri de cult sunt rarisime. Din
aceste considerente, deseori, nu s-au putut emite concluzii cu valabilitate
generală ori observații de detaliu. Cătălin Borangic a încercat să suplinească
aceste lacune de documentație apelând logica istorică și la analogii din alte
zone, dublate de experimente.
Observația esențială a lui Cătălin Borangic este apetența întregului neam
al tracilor pentru armele curbe, de diferite mărimi și forme, din sudul Balcanilor
până la nordul Carpaților, iar această consecvență pentru o perioadă de peste
jumătate de mileniu trebuie să fi avut profunde motivații. Se evidențiază faptul
că această opțiune a avut atât cauze obiective, anume eficacitatea acestora, dar
și unele psihologice, ele dovedindu-se cele mai potrivite pentru psihologia și
modul de a lupta al tracilor.
„Fie că armele curbe au modificat structura psihologică a utilizatorilor
lor, fie, mai probabil, mentalitatea războinică a tracilor a găsit în armele curbe
extensia potrivită a înclinaţiilor lor marţiale, cert este că a rezultat o legătură
om-armă care a reuşit să contureze traiectoria tracilor prin istorie” (p. 4),
constată d-l C. Borangic.
Această legătură strânsă dintre neamul tracilor și armele lor curbe a
devenit un loc comun în Antichitate, un mod de identificare etnică a acestora,
fenomen bine argumentat de autor. Nu poate fi întâmplător faptul că pe două
dintre cele mai celebre monumente ridicate de romani – Columna traiană de la
Roma și Monumentul triumfal de la Adamclisi – dacii apar adeseori în scene de
luptă cu diferite tipuri de arme curbe ori acestea sunt înfățișate ca trofee.
Variatele categorii de arme curbe cunoscute în aria tracilor de la uriașele
rhomphaea și mahaire caracteristice sudului Balcanilor, până la falx dacica ori
pumnalele sica tipice geto-dacilor nord-balcanici ori mai anostele cuțite și
cosoare beneficiază de amănunțite analize, în care se evidențiază atât
caracteristicile tehnice și tipologice, cât și modalitățile lor de utilizare în luptă,
dar și consecințelor asupra inamicilor.
Cătălin Borangic a trecut deseori de analiza caracteristicilor fizice ale
armelor curbe, referindu-se la mânuitorii lor – sub aspect militar, social,
religios, psihologic și identitar – câteodată cu rezultate notabile. Desigur, aceste
aspecte sensibile rămân mereu sub semnul probabilului, dar ele trebuie abordate
pentru a se înțelege complexitatea fenomenului, căci arma fără utilizatorul ei nu
are sens.
Binevenite și lămuritoare sunt alte două secțiuni ale cărții, anume cele de
arheologie experimentală și cea a modului de utilizare a armelor curbe în luptă.
Experimentele nu numai că au adus informații utile privitoare la tehnici și
ateliere, dar modalitățile de obținere a acestora au permis observarea timpului
necesar de prelucrare și a probabilelor lor costuri, de aici rezultând unele indicii
privitoare la cine își putea permite procurarea lor. Apoi, din utilizarea diferitelor
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tipuri de arme curbe în luptă, cu inamici ce foloseau aceleași tipuri de arme ori
cu cele folosite de armata romană, a putut rezulta o serie de informații prețioase,
atât pentru a înțelege notorietatea lor în Antichitate, cât și pentru a suplini
lacunele din sursele scrise.
Cătălin Borangic dovedește că este un bun cunoscător al aspectelor
tehnice și tipologice ale armelor ori ale modului lor de utilizare în luptă.
După opinia noastră, unele formulări depășesc datele pe care le avem
despre societatea și comportamentul de ansamblu al neamului tracic, astfel că
exprimările ar fi trebuit să fie mai nuanțate. Între acestea menționăm: „tracii
erau războinici vestiți”, „societatea războinică a dacilor, cu un mental înclinat
spre eroism”, „acea detașare cu care priveau moartea tracii în general, dar în
special geto-dacii”, „misterioasa lume a războinicilor dunăreni, o civilizație cu
profunde accente cazone” etc. Dar poate că într-o carte care se adresează nu
doar specialiștilor, ci și oamenilor de cultură doritori a cunoaște istoria, așa cum
și-o dorește autorul, formulările „mai accentuate” s-ar putea justifica.
Ilustrația cărții este variată și, în general, de bună calitate, astfel că ea
documentează bine analizele și aprecierile autorului.
Indubitabil, cartea este o reușită, iar autorul ei merită felicitat atât pentru
analizele minuțioase ale diferitelor categorii de arme curbe, cât și pentru
încercarea de a descifra resorturile psihologice care i-au determinat pe traci să le
utilizeze cu predilecție ori pentru reliefarea semnificațiilor magice și religioase
ale acestora.
Valeriu Sîrbu
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Argument
Retorul Cornelius Marcus Fronto (cca. 100 – cca. 175 p.Chr.) este cel
care a fixat în imaginarul Antichității armele curbe și asocierea lor cu
războinicii daci. La aproape o jumătate de secol după războaiele daco-romane
teribilele seceri de luptă încă mai bântuiau memoria legiunilor. Vajnicii soldați
romani ai lui Lucius Verus își făceau curaj să înfrunte din nou teribila cavalerie
a arcașilor parți amintindu-și de grozavele răni pricinuite de secerile încovoiate
ale dacilor. Jumătate de secol nu fusese o perioadă de timp suficient de lungă
pentru ca impactul acestor arme să fie uitat, semn că rănile pricinuite fuseseră
adânci nu doar în carne, ci și în suflete.
(...) in bellum profectus est cum cognitis militibus hostem Parthum
contemnentibus, saggitarum ictus post ingentia Dacorum falcibus inlata
volnera despicatui habentibus.
[…] a plecat în război cu soldaţi încercaţi, care dispreţuiau pe parţi,
duşmanii noştri, şi nu se sinchiseau de loviturile de săgeţi ale acestora după
grozavele răni ce le-au fost pricinuite de secerile încovoiate ale dacilor.
Pretextul acestei cărți a plecat de la ambiguitatea latinului, a cărui
sintagmă deși arată clar că dacii luptau cu niște arme încovoiate, nu explică
deloc care erau acestea sau cum arătau ele. Echivocul, coroborat cu imaginile
Columnei lui Traian, a gravat în memoria colectivă antică și apoi contemporană
imaginea dacului însoțit de sabia lui încovoiată. La o privire mai atentă, atât
asupra sintagmei, cât și asupra dosarului istoric la care se referă, lucrurile nu
mai par deloc simple. Armele încovoiate ale dacilor erau de multe feluri – săbii,
pumnale, cosoare, cuțite – iar folosirea sau posesia fiecărei categorii aparținea
unui anumit etaj social sau militar.
A devenit evident că era nevoie în spațiul istoriografic de o cercetare
amplă, istorică, socială, morfologică, ideologică și funcțională a fiecărui tip de
armă în încercarea de a-i stabili traseul istoric, proprietarii, eficiența și locul real
în propria ei matrice culturală, dar mai ales în imaginarul colectiv.

5

DACORVM FALCES

Prolog
Însoţind specia umană încă din zorii civilizaţiei, armele şi-au împletit atât
de strâns evoluţia cu creatorii lor încât, alături de o serie de alți factori culturali
şi religioşi, au determinat întreaga dezvoltare socială şi istorică a omului, fiind
de-a lungul istoriei instrumente dezvoltate permanent, fără ca acest proces să se
termine vreodată.
Indiferent dacă au fost concepute pentru vânătoare, luptă sau doar ca
însemne ale puterii, armele au devenit cel mai prolific mod de exprimare a
creativităţii tehnologice umane şi, în consecinţă, motorul economic al
comunităților și societăţilor care le-au inventat şi utilizat.
Armele au avut de la origine un caracter dual, ele nefiind inițial decât
unelte folosite în activităţile zilnice, individualizarea lor devenind vizibilă abia o
dată cu separarea funcţiei militare a purtătorului în cadrul mult mai vast al
ansamblului complex de rutine sociale. Armele ca exponente ale unei gândiri
militare apar doar atunci când omul preistoric depăşeşte cadrul relaţiei cu
mediul ostil al acelor vremuri şi se include, el însuşi, în ostilitatea care îl
înconjoară. Siguranţa oferită de arme, de această dată folosite în principal
împotriva propriilor semeni, include de acum nu numai procurarea vânatului, ci
şi ocuparea şi protejarea unui teritoriu, interpunându-se între posesor şi oponent,
fie el din mediul natural sau un alt pretendent uman.
Războiul, chiar dacă în preistorie termenul pare anacronic, este momentul
în care armele capătă un rol extern, ce presupune o specializare a acestora, o
perfecţionare continuă, care a stat şi stă la baza evoluţiei sociale și tehnologice.
Privite din acest unghi – armele se află datorită eficienţei cu care îşi îndeplineau
rolul – la rădăcina dezvoltării societăţii, atât prin gradul ridicat de asigurare a
hranei şi a securităţii comunităţilor, cât şi prin timpul oferit de organizarea
superioară corespunzând posesiei și întreținerii unui arsenal bine pus la punct.
Odată îndeplinite aceste deziderate, următorul pas a venit natural. Intrarea
în istorie a geto-dacilor se datorează factorilor marţiali, căci tracii erau
războinici vestiți, fiind implicaţi în mai toate conflictele militare ale vremii şi
spaţiului lor. Apetenţa pentru război, curajul legendar şi armele lor în formă de
semilună i-au impus definitiv într-o lume dominată de războaie endemice.
Armele lor curbe, un evantai de forme şi dimensiuni, a căror utilizare s-a
generalizat îndeosebi în spațiul nord-balcanic, au acoperit o mare parte din
etajul cronologic tracic și s-au dovedit nu doar eficiente, ci şi perfect adaptate
mentalităţii acestor războinici, într-o măsură atât de mare încât face aproape
imposibil acum de stabilit cu exactitate întâietatea influenţei. Fie că armele
curbe au modificat structura psihologică a utilizatorilor lor, fie, mai probabil,
mentalitatea războinică a tracilor a găsit în armele curbe extensia potrivită a
6
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înclinaţiilor lor marţiale, cert este că a rezultat o legătură om-armă care a reuşit
să contureze traiectoria tracilor prin istorie.
Armele curbe ale tracilor i-au însoţit pe aceştia în bătăliile pe care le-au
purtat, iar asocierea, în Antichitate, dintre traci şi armele lor este o demonstraţie
în plus a profunzimii conexiunii dintre armele încovoiate şi posesorii lor.
Prezentul excurs în universul marțial tracic, are în vedere acei traci care au
utilizat vizibil în izvoarele istorice arme curbe, respectiv tracii situați la nord de
munții Rodopi.
Civilizaţiile Antichităţii, între care tracii aveau un loc important, au stat
permanent sub semnul războiului, evoluţia lor fiind aproape întotdeauna
determinată de rezultatul confruntărilor armate, cu urmări concrete până astăzi.
Valoarea militară a tracilor, privind în special ramura lor de nord, geto-dacii, a
fost surprinsă nu numai în reliefurile monumentelor, ci şi prin diversele arme
curbe provenite din diferite contexte arheologice. Ansamblurile de armament
descoperite atrag atenţia specialiştilor atât prin componentele ce aparțin
echipamentului defensiv (coifuri, armuri, platoşe, scuturi), cât şi prin armele lor
preferate, temutele săbii încovoiate. Acestea, adunate de greci sub genericul
mahaira, relevă însă o panoplie largă, de la mici cuţite şi până la săbii uriaşe,
dovedindu-se, chiar dacă au fost utilizate şi alte tipuri, armele lor favorite.
O scurtă privire în acest arsenal devine un demers util în înţelegerea
fenomenului militar din lumea geto-dacilor.
*
Prezenta lucrare şi-a propus să strângă la un loc maximum de informaţii
istorice, artistice şi arheologice privitoare la armele curbe utilizate de către getodaci, să clarifice, acolo unde este cazul, terminologia, originea, răspândirea,
amprenta etno-culturală şi, în final, să se constituie într-o bază de date de la care
să se poată continua cercetarea, conştient fiind că acest studiu este doar o etapă
a proiectului de reconstituire a fenomenului militar geto-dacic. Pornind de la
aceste premise, lucrarea trebuia să conţină un repertoriu al armelor curbe
descoperite în spațiul nord-dunărean şi câteva concluzii ce emanau din analiza
contextelor. Însuşi repertoriul era estimat iniţial la câteva zeci de piese şi nu
păreau să existe probleme privind comasarea lui şi nici nu se prefigurau greutăţi
legate de resursele bibliografice și arheologice necesare.
Primele semne că lucrurile nu sunt atât de simple au apărut chiar din
momentul identificării resurselor bibliografice, care s-au dovedit deloc puţine,
dar care au relevat, sursă după sursă, noi şi noi piese şi direcţii de urmat. Încet,
s-a conturat necesitatea includerii în lucrare a unor aspecte inedite, fără de care
armamentul cercetat ar fi rămas doar o prezentare tehnică, cu nimic mai
folositoare decât nişte simple rapoarte. Tot bibliografia, mai ales cea recentă, a
fost cauza perceperii dimensiunii fenomenului din care armele curbe sunt doar
fragmentele vizibile ale unui întreg, nu neapărat ascuns, ci mai degrabă
nesurprins integral până acum.
7

DACORVM FALCES

A apărut astfel necesitatea observării dispersiei geografice a armelor,
pentru observarea diferenţelor locale şi regionale. Apoi, privind harta obţinută,
s-au născut întrebări legate de originea acestor arme, ce nu păreau să se fi ivit de
nicăieri şi pe neaşteptate, aspect ce a cerut o privire, e drept uşor empirică,
asupra scopurilor care au determinat construcţia şi motivaţia unor elemente
curbe ce par să fi stat la baza, cel puţin ideologică, a generalizării uzului de
arme curbe în spaţiul balcanic. Chiar dacă elementele identificate sunt uneori
doar dovezi circumstanţiale, ele oferă ipoteze de lucru viabile nu atât prin
corectitudinea lor, discutabilă acolo unde se termină documentul concret, ci prin
faptul că, folosind logica istorică şi abordând unele aspecte ce ţin de
mecanismele psiho-sociale care construiesc, până la urmă, o mentalitate
colectivă, se prefigurează profilul psihologic al posesorilor.
Analizând istoricul cercetărilor au reieşit două aspecte, dovedite ca fiind
esenţiale în cele din urmă: imposibilitatea tratării separate, indiferent de criterii,
a armelor curbe nord-dunărene şi implicit doza substanţială de desuetitudine a
bibliografiei de dinainte de anul 1989. Ambele aspecte au necesitat noi
redirecţionări ale lucrării, atât în ce priveşte racordarea la întregul etnos trac, cu
implicaţiile bibliografice inerente, cât şi necesitatea actualizării acesteia,
realizată nu numai prin timpul petrecut în biblioteci, ci şi prin discuţii cu
profesori, istorici, arheologi, militari, medici, sportivi etc. Acolo unde
bibliografia sau specialiştii nu au putut oferi răspunsuri sau în care stadiul
cercetărilor nu putea lămuri anumite ipoteze, am recurs la arheologia
experimentală, la incursiuni în istoria artei, la informaţii oferite de numismatică
sau toreutică.
Pe direcțiile enumerate am grefat propriile studii dedicate armamentului,
considerând că numai o lucrare amplă le poate articula suficient de coerent și
util. Toate aceste conexiuni au permis, chiar dacă pe alocuri doar intuitiv,
completarea unui tablou în care armele curbe, deşi au rămas tema centrală, par
să fie subiecte secundare, prim-planul revenindu-le războinicilor cărora le-au
aparținut. Armele curbe se dovedesc atât de ataşate acestui tip de războinic, sub
toate aspectele – militar, religios şi psihologic – încât disocierea dintre ei este
imposibilă, după cum inutilă ar fi fost studierea stratificată, selectivă a acestor
arme.
Multitudinea de direcţii de cercetare are însă şi părţi slabe, cauzate de
dispersia atenţiei şi implicit a ideii centrale a lucrării. Ca o consecință, aparatul
bibliografic este consistent, dar mărimea lui nu are rolul de a impresiona;
titlurile consultate sunt menționate, pe lângă notarea firească a paternității unor
date și idei și pentru ca cititorul să poată identifica locul unde ideea expusă este
aprofundată sau subiectul este mai larg tratat. În această cheie, atunci când o
informație este reprezentată divers în literatura de specialitate, am notat toate
lucrările care discută respectivul subiect, ceea ce a avut ca rezultat și citarea
unor lucrări vechi, adesea depășite, dar care au primatul publicării unor
informații istorice utilizate. Rolul lor, în acest caz, este de completare a
8
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istoriografiei subiectului sau, mai exact, de constituire a unei baze de date
bibliografice referitoare la subiectele discutate, demers fără care prezenta
lucrare ar fi fost incompletă.
Sursele antice citate au fost consultate, atunci când nu este specificat
altfel, din volumele Izvoare privind istoria Romîniei, I și II, cu o doză
apreciabilă de prudență. Deși am operat cu informații arheologice și istorice de
specialitate, intenția nu a fost de a realiza o lucrare codificată excesiv, utilă doar
specialiștilor, ci am preferat o distanță pe cât posibil egală între istorici și
cititorii mai puțin familiarizați cu limbajul și vocabularul de specialitate, în
speranța că volumul va fi util cât mai multe categorii de cititori. Din același
motiv, deși nucleul ideii îl constituie spațiul nord-dunărean, în special perioada
regatului dac, cea mai vizibilă entitate politico-militară din acest spațiu, am
extins studiul, ori de câte ori a fost necesar, în toate zonele geografice și
cronologice locuite de traci, acolo unde am identificat folosirea armelor curbe
asociate lor.
O parte din textele incluse în acest volum au apărut de-a lungul timpului
în diferite periodice de specialitate. Strângerea lor la un loc a oferit prilejul unor
revizuiri, modificări și adăugarea unor precizări și corecturi, mai mult sau mai
puțin consistente, dar necesare față de variantele originale. De asemenea, atunci
când a fost cazul, reluarea temei a permis unele actualizări obligatorii, având în
vedere unele descoperiri apărute între timp, precum și maturizarea unor ipoteze
propuse sau, dimpotrivă, dezavuarea altora.
Realuarea subiectului în această formă concentrată are ca scop principal
facilitarea accesului la informațiile istorice în primul rând a cititorului ocazional
de subiecte istorice, neobișnuit cu publicațiile de specialitate. Pe lângă acest
motiv major este evident că nici un scenariu istoric propus nu este fix, ci
depinde doar de stadiul cunoașterii. Distanța mică față de publicarea anterioară
secvențială a anumitor teme din această lucrare ar fi trebuit să nu ofere multe
motive de rediscutare. Spre deosebire de izvoarele istorice scrise, foarte stabile
în ultimul secol, arheologia – în multe forme ale ei – a devenit foarte dinamică.
Astfel, fie prin metodele clasice, fie prin aportul altor tipuri de investigare, nu
totdeauna cele mai ortodoxe, au fost descoperite numeroase arme noi. Aceste
realități și altele au oferit prilejul unor revizuiri, corecturi și reprecizări necesare
pentru actualizarea tabloului general. Reașezarea tuturor componentelor într-un
cadru coerent și redirecționarea subiectelor către alt public țintă – fără a neglija
aspectele științifice – a dus inevitabil la unele redundanțe deranjante, cu posibile
implicaţii asupra coerenţei ideilor și ipotezelor formulate sau a scopului în sine.
Nu există o carte perfectă și aceasta cu atât mai puțin, dar cele de istorie sunt cel
puțin perfectibile. Toate minusurile conținute nu pot fi decât tot atâtea motive
pentru continuarea cercetărilor în acest sector.
Dimensiunea și forma lucrării nu este un merit exclusiv personal, căci
datorez multe mulţumiri membrilor Asociațiilor Culturale Sarmizegetusa (Alba
Iulia), Omnis Barbaria (Satu Mare), Terra Dacica Aeterna (Cluj-Napoca) în
9
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cadrul cărora am derulat numeroase proiecte de arheologie experimentală și
reconstituiri istorice. Un loc important în aceste colaborări l-a avut dr. Marius
Barbu, autor a la fel de multe astfel de proiecte și experimente, ale căror
rezultate mi le-a împărtășit întotdeauna cu bunăvoință. Nu în ultimul rând
mulțumesc bunilor mei prieteni Elena Tudorache, Marcu Marius, George
Ciotlăuși, dr. Alexandru Berzovan, Laurențiu Nistorescu, Radu Oltean, Eduard
Tănase, Irina Tomșa, Hristo Hristov și alții, pe care îi voi aminti pe parcurs, care
m-au ajutat cu sfaturi, critici, imagini, fotografii, bibliografie, corecturi,
traduceri, idei şi opinii.
La urmă, dar nu în ultimul rând, trebuie să mulțumesc unor arheologi și
istorici care mi-au semnalat piese, mi-au înlesnit accesul la unele sau chiar miau cedat drepturile de publicare asupra unor arme, în ciuda unei „tradiționale”
ostilități ce încă mai persistă, pe alocuri, în sistemul muzeal românesc.
Astfel, se cuvin mulțumiri dr. I. V. Ferencz (Deva), Dr. D. Cioată (Târgu
Mureș), dr. S. Ailincăi (Tulcea), dr. A. Bădescu (București), dr. G. Rustoiu
(Alba Iulia), L. Savu (Brașov), dr. C. Săcărin (Turnu Severin).
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Cadrul geografic
Delimitarea unui spaţiu istoric reprezintă întotdeauna un demers necesar,
dar în egală măsură extrem de anevoios. Pericolul de a proiecta în trecut realități
geografice și politice actuale este foarte mare și aproape inerent, cel puțin pe
alocuri, stare agravată de gradul de cunoaștere concretă a valorilor antice care ar
trebui identificate. Dacă la nivel macro se pot face unele aprecieri, laxe și ele, la
nivel de localitate, de sit, de punct geografic, problematica identificării unor
locuri și implicit așezarea lor pe hartă este agravată tocmai de modificările
administrative petrecute în timp, de-a lungul epocilor, cazuri destul de
numeroase care complică identificările exacte din teren. Nu mai puțin neplăcut
este modul de notare al unor descoperiri din literatura de specialitate a ultimului
secol, în care, în fericitul caz că s-a întenționat poziționarea pe o hartă
imaginară, punctul de descoperire a fost identificat ca – ... locul lui Dănău;
grindul Țifarului sau lângă grădina lui Iordache – informații bazate pe
memoria locală, astăzi inutile. Pentru o lungă perioadă, în literatura de
specialitate, introducerea și descrierea cadrului geografic al unui subiect istoric
a fost un aspect mecanic, mai mult o tradiție istoriografică, mimând utilul, dar
fără să se reușească o legătură viabilă între istorie și geografie. A rămas
periferică înțelegerea conexiunilor dintre oameni și natură, relația dintre cadrul
geografic și habitat sau importanța resurselor naturale în raport cu structurile și
activitățile sociale. Fără pretenția de a rezolva această problemă, care în
ansamblu cel puțin după 1989, a început să fie sesizată și luată în serios, mai
ales pe fondul accesului major la tehnologia cartografică, lucrarea încearcă să
țină cont de toate aceste elemente și să le introducă în ecuația istorică de față.
Dacă în definirea ethnosului trac elementele spirituale, ale culturii
materiale, politice şi somatice sunt componente esenţiale, arealul geografic este
o dimensiune istorică susceptibilă de a suferi intruziuni ale istoriografiei,
motivate într-un fel sau altul. În acest ansamblu de păreri, mai mult sau mai
puţin argumentate 1, rămâne indubitabil că bazinul Dunării reprezintă atât axa
lumii tracice, cât şi zona geografică-matcă, de unde au roit triburile tracice.
Pentru a înţelege mai bine lumea tracică, îndeosebi latura ei militară, acest
sector geografic rămâne definitoriu, fără însă a exclude informaţiile de la
periferia sau din exteriorul arealului.
Peninsula Balcanică, mai exact nordul acesteia, numit în Antichitate
„Tracia”, şi Arcul carpatic, cu limitele lor geografice, pot fi regiunile în care
tracii, cu cele două ramuri principale ale lor, s-au aflat la „ei acasă”. Limitele
Etnogeneza tracică este încă un subiect insuficient solidificat în literatura de specialitate.
Scopul acestei lucrări nu este de a lămuri aceste aspecte, ci de a familiariza cititorul cu tema
prezentând cele mai vehiculate ipoteze de lucru referitoare la acest subiect.
1
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acestui areal, în lumina puţinelor izvoare referitoare la acest subiect şi mai ales
în accepţiunea inexistenţei unor graniţe stricto sensu, ţinând seama de
extinderile şi restrângerile impuse de necesităţile momentului, sunt cuprinse
între ţărmul Mării Egee, Carpaţii Nordici, malul Nistrului, valea Tisei
Superioare, Câmpia Panonică şi Marea Neagră2.
Dunărea constituie în acest tablou, doar o limită de separaţie
administrativ-statală modernă şi nu una istorico-geografică. Mult mai corect am
putea considera culmile munților Balcani ca delimitând, cel mai adesea doar
politic și doar parțial cultural, tracii meridionali de cei septentrionali.
Este foarte posibil ca prima menţionare a Traciei să fie consemnată în
tăbliţele linearului B, pe care apare un nume, tre-ke-wi, denumire ce ar putea fi
numele vechi al Traciei3. Hecateu, situa în secolul al V-lea a.Chr. marginea de
nord a lumii tracice pe Dunăre4, limită acceptată și de Herodot, jumătate de
secol mai târziu 5. Tucidide ne informează că tracii locuiau între Munţii Haemus
şi Gurile Dunării şi că, prin geţi, se învecinează cu sciţii 6, dar fără a stabili exact
marginea de nord a întinderii tracilor. Pe la jumătatea secolului al IV-lea a.Chr.,
Scylax din Carianda (Caria) delimitează mai exact spaţiul trac între Dunăre la
nord, Marea Egee la sud şi Marea Neagră (Pontul Euxin) la est 7. Nici unul din
aceşti autori nu semnalează traci la nord de Dunăre, deşi este improbabil ca ei să
fi cunoscut în amănunţime întinderea geografică spre nord a tracilor, spre
deosebire de celelalte direcţii care le erau mai accesibile pentru informare, cu
atât mai mult cu cât călătoriile lor se făceau de-a lungul coastelor litorale și mai
puțin în interiorul continentului. Chiar dacă anticii erau mai puțin informați
despre locuitorii nord-dunăreni, arealul era intens locuit. Tracii nord-dunăreni,
aflați la periferia lumii mediteraneene și conectați la ea prin diferite mecanisme
politico-militare, își trăiau propriul destin, așa cum dezvăluie urmele
arheologice care conțin morminte și arme ale elitelor locale. Asupra arsenalelor
acestor războinici, un subiect important în economia acestui studiu, vom mai
reveni.
Strabon, la începutul secolului I a.Chr., îi învecinează pe traci [geţi] cu
bastarnii şi sarmaţii şi, descriind cursul Dunării, îi găseşte, pe daci [numiţi de el
geţi], populând ambele maluri îndată ce fluviul părăseşte Germania8. Tot
Strabon face precizarea că dacii şi geţii vorbesc aceeaşi limbă şi arată că dacii
populează partea superioară a Dunării, numită Danubius în această zonă situată

2

Pârvan 1982, p. 9.
Vulpe 2001, p. 401.
4
Hecateu, La Stephanos din Bizanţ.
5
Herodot, Istorii, IV, 99.
6
Tucidide, Istorii, II, 96, 1. Este vorba cel mai precis de sciții dobrogeni.
7
Scylax din Carianda, Călătorie pe mare de-a lungul ţărmurilor locuite ale Europei, Asiei şi
Libiei, 67 (I, p. 54)
8
Strabon, Geografia, II, 5, 30 (C. 129).
3
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în apropierea germanilor, iar geţii locuiesc de-a lungul cursului inferior, numit
aici Istru, până în zona dinspre Pont.
Despre tracii de nord, geto-dacii, istoria scrisă face consemnări mai târzii,
îndată ce ei intră în atenţia autorilor greci şi romani, nu întotdeauna făcându-se
o distincţie clară între cele două denumiri, însă numele generic cu care grecii îi
desemnau era tot acela de traci. Este evident că imaginea modernă a două mari
ramuri tracice nu pare să fi funcționat în Antichitate (un argument în acest caz
fiind apartenența geților la regatul odris), „separarea” fiind mai vizibilă – fără a
fi numită – abia cu începutul regatului dac.
O ultimă direcţie poate fi urmărită spre nord, unde prin tribul dacic al
costobocilor9, tracii ating limitele maxime spre nord ale expansiunii lor. Spre
nord-vest, pe teritoriul Slovaciei actuale are loc pătrunderea altor grupe de
populaţie de origine tracică10, în a doua jumătate a mileniului I a.Chr. care
ulterior au suferit o puternică celtizare11.
Puţinătatea informaţiilor, ambiguitatea lor atunci când ele există şi
insuficientele izvoare arheologice nu au permis trasarea cu exactitate a arealului
ocupat de traci, dar se poate spune că vitalitatea, şi uneori îndrăzneala lor, au
făcut posibilă nu numai întinderea geografică menţionată, ci şi păstrarea, cu
modificări mai mult sau mai puţin importante, a acestui areal.
Păstrând Bazinul Dunării ca centru şi lanţurile muntoase ale Rodopilor şi
ale Carpaţilor drept repere, cu unele extinderi sau restrângeri ocazionale, se
poate delimita cadrul geografic al zonei în care tracii au folosit arme curbe.

Ptolemeu, Îndreptar geografic, III, 3, 9; Pârvan 1982, p. 221-222. Discuții ample asupra
etnonimului, localizării și identității etno-culturale a costobocilor la Bichir 1983, p. 59-68.
10
Crişan 2008, p. 45.
11
O micro-sinteză a problemei tracilor din acest spațiu și contactele lor cu celții la Dušek
1974, p. 361-434.
9
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Cadrul cronologic şi cultural
Etnonimul Thrax (lat. Thraces, gr. Θράκες, Thrakes) însumează un număr
mare de triburi aparţinând familiei de limbi indo-europene care s-au stabilit,
începând cu secolul al XVII-lea a.Chr., în spaţiul vast delimitat aproximativ de
malul nordic al Mării Egee, sud-estul Serbiei actuale, regiunea Boemiei şi nordvestul Asiei Mici.
Este probabil ca, la început, acest etnonim să fi fost atribuit unor clanuri
sau triburi aflate fie în sudul Balcanilor, fie chiar în Grecia, el extinzându-se
ulterior asupra numeroaselor comunități înrudite, proces petrecut şi în nordul
Dunării, dar ceva mai lent, aici denumirile locale fiind înlocuite de etnonimul
generalizator „geți” și ulterior de „daci” 12.
Privind originea tracilor, deşi sunt încă multe necunoscute, privitoare la
ruperea de blocul indo-european şi pătrunderea lor în Europa 13, majoritatea
cercetătorilor sunt de acord că ei au pătruns în sud-estul continentului la
sfârşitul epocii bronzului, venind din stepele nord-pontice 14 și s-au așezat peste
populațiile locale. Aceşti prototraci 15, călăreţi războnici, aduc cu ei tipuri noi de
săbii, pumnale şi seceri 16, alături de mentalităţile şi virtuţile militare specifice,
cu ajutorul cărora au modificat ireversibil şi profund, culturile şi populaţiile
preexistente şi printr-un complicat proces de simbioză etno-culturală17, au dat
naştere marelui grup etno-cultural al tracilor propriu-zişi, ale cărui caracteristici
devin tradiţionale şi persistente.
În izvoarele scrise tracii apar mai târziu, odată cu deplasarea unor grupuri
către Asia Mică şi, implicit, atunci când iau contact cu Orientul Apropiat.
Scrierile asiriene contemporane regelui Tiglatpalassar (1112-1072 a.Chr.) îi
menţionează pe frigieni, numiţi în cronici musku, o facţiune a unui trib mai
mare ce locuia pe valea râului Vardar (Axios)18, primii care migrează din
Europa, pătrund în podişul anatolian şi care se pare că vor contribui la regresul
şi, în final, la căderea statului hitit. Mai detaliat, Homer, în epopeile Iliada şi
12

Russu 1981, p. 77.
Mallory 1991, p. 72-73.
14
Danov 1976, p. 115.
15
Opiniile specialiştilor sunt împărţite cu privire la prototracii propriu-zişi, o parte consideră
elementele alogene, de influenţă mediteraneeană ca fiind de fapt prototraci. Nu este aici locul
detalierii acestor probleme istorice cu atât mai mult cu cât suntem departe de un consens al
istoricilor pe acest subiect. Cert este că odată cu purtătorii culturii Noua se răspândește
utilizarea pumnalelor şi cuţitelor curbe în spaţiul balcanic ce par să se suprapună peste cele
utilizate de toate grupele Bronzului timpuriu în special de purtătorii culturilor Schneckenberg,
Coţofeni ori grupul Şoimuş (Cf. Popa 2009).
16
Andriţoiu, Vasiliev 1990-1993, p. 124.
17
Oppermann 1988, p. 46.
18
Oppermann 1988, p. 61.
13
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Odiseea, scrise, conform lui Herodot pe la mijlocul secolului VIII a.Chr.19, dar
care ar relata evenimente desfăşurate cândva în jurul anului 1200 a.Chr.,
enumeră câteva triburi tracice (peonii, ciconii) printre participanţii la războiul
troian, ca aliaţi ai cetăţii asediate20. Fără a credita nelimitat tradiţiile orale
transmise de bardul grec, dar admiţându-le ca fiind surse originale de informaţii,
trebuie amintit că, nediferenţiind nivelul de cultură al tracilor de cel al grecilor,
aedul elen ne obligă să conchidem că gradul de dezvoltare la care ajunseseră
tracii era suficient de evoluat, ca rezultat al simbiozei dintre propria moştenire
culturală şi influenţa rafinatei Elade. Cert este că izvoarele scrise dovedesc
existenţa şi individualizarea tracilor o dată cu debutul mileniului I a.Chr. şi fac
mai mult decât probabilă existenţa în spaţiul balcanic, mult înainte de aceste
semnalări, a ansamblului etno-cultural tracic21.
Contactele dintre traci şi vecinii lor sudici, mult mai numeroase odată cu
debutul colonizării greceşti a permis, pe de o parte, accesul tracilor la civilizația
mediteraneană, iar pe de alta contactul grecilor cu misterioasa lume
hiperboreeană și valorile ei. Zestrea spirituală a vecinilor nordici a stârnit un
interes explicabil din partea grecilor22, cărora le-au îmbogăţit panteonul și nu
numai, iar tracii, la rândul lor, au suferit un puternic proces de elenizare23.
Această înrâurire reciprocă trebuie să fi contribuit la segmentarea tracilor în
două mari grupe: tracii propriu-zişi, situaţi la sud de Dunăre şi gruparea tracilor
de nord sau geto-dacii, situaţi în mare parte în stânga fluviului. Fără ca Dunărea
să însemne o reală delimitare între cele două componente majore ale neamului
trac, ea rămâne totuşi linia de demarcaţie care le-a diferenţiat istoria politică.
Dacă este dincolo de orice dubiu că între tracii de sud şi geto-dacii din nord
deosebirile au fost puține, folosind graiuri asemănătoare 24 şi împărtăşind
aproximativ aceleaşi valori spirituale25, este la fel de neîndoielnic că diferitele
grupări ale tracilor au suferit modificări culturale imputabile în mare măsură
numeroşilor lor vecini. Astfel, dacă tracii de sud au interferat mai intens cu

19

Pop, Bolovan 2004, p. 33.
Informaţiile sunt confirmate de materiale ceramice descoperite la Troia (Morintz 1977, p.
1483). Există însă o substanțială doză de incertitudine asupra tipului de migrație aplicat,
unele grupuri tracice având ca scop doar campanii militare restrânse la câteva contingente.
Nu există informații detaliate asupra modulul de organizare, astfel că nu se cunoaște dacă au
participat doar războinici sau aceștia au fost însoțiți de familii și neamuri, așa cum este cazul
unor triburi întregi plecate din Europa către Asia Mică (brigii, bitinii, bebricii, medobitinii,
migdonii, tinii).
21
Morintz 1977, p. 1486.
22
Fol 1990, p. 18.
23
Larousse 2005, p. 563. Deși această influență a fost mult mai puternică în zonele de contact
dintre greci și traci, ea s-a făcut resimțită și spre periferia lumii tracice, cu intensități diferite,
desigur.
24
Vraciu 1980, p. 14-61.
25
Dumitrescu, Vulpe 1988, p. 113.
20
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grecii, ilirii şi, într-o mai mică măsură cu sciţii şi celţii26, grupul nord-tracic a
suferit intense influenţe scitice27 şi, ulterior, o şi mai profundă amprentă
celtică 28, ambele contacte lăsând urme vizibile în cultura geto-dacă, în vreme ce
înrâurirea grecească a fost mai moderată29. Modificările survenite, fără a fi
capitale, pot fi urmărite, teoretic, folosind Dunărea ca element de separaţie a
istoriei politice a celor două componente ale civilizaţiei tracice. Dacă în sud
coagularea tracilor într-un organism statal n-a avut suficientă substanţă30 pe
termen lung, în nordul Dunării dezvoltarea politică a beneficiat de distanţa faţă
de influenţele politice directe greceşti şi romane şi, cu aportul deloc neglijabil al
unor importante elemente venite din sud 31, s-a edificat o entitate statală
coerentă. Dacă formaţiunile tracilor sudici au sfârşit prin a deveni clientelare
Romei şi apoi s-au integrat în structurile imperiale, regatul dac, creaţie a tracilor
nordici, va urma acelaşi destin ceva mai târziu.
Spaţiului trac i-au lipsit întotdeauna graniţele etno-politice fixe, care să
cuprindă în interior exclusiv anumite grupuri etnice. Într-o bună măsură,
istoriografia contemporană delimitează arealul trac între limitele expansiunii
populaţiilor de limbă tracă, fără a ţine cont de faptul că, între aceste limite,
amestecul de etnii a fost un fenomen aproape permanent 32. Cel mai adesea
violente, dar nu numai, infiltrările diverselor grupuri de sciţi 33, celţi34, greci,
germanici 35, iliri 36 sau sarmaţi 37 au format uneori adevărate enclave etnice în
mijlocul populaţiei trace38, care, la rândul ei, avansase în teritoriile acestora.
Disoluţia acestor enclave, constatată la toate populaţiile care au pătruns în
arealul trac, a urmat firesc şi a dat dimensiunea capacităţii de asimilare a
tracilor. Aceste conexiuni etno-geografice au permis intense schimburi, nu
numai în ceea ce priveşte cultura materială39 sau spirituală, ci şi cu aplicabilitate
26

Hubert 1983, p. 293-297.
Pârvan 1982, p. 9-28.
28
Ferencz 2007, p. 16.
29
Bărbulescu et alii 2006, p. 27-31.
30
Danov 1976, p. 430. O excepție notabilă a fost regatul odris, a cărui istorie este cuprinsă
între a doua jumătate a secolului V a.Chr. și prima jumătate a secolului I. p.Chr., dar a cărui
putere efectivă a durat însă între secolele V - III a.Chr. (Archibald 1998, passim).
31
Rustoiu 2002, p. 33-34. Mutarea centrului de putere din câmpia getică în spaţiul
intracarpatic, întâmplată cândva în prima jumătate a secolului II. a.Chr., a coincis cu disoluţia
puterii celtice intracarpatice, epuizată de campaniile militare şi agravată de acea incrementa
dacorum, pe fondul sosirii unor importante elemente culturale și demografice din sudul
Carpaților.
32
Dumitrescu, Vulpe 1988, p. 93.
33
Vulpe 2001, p. 408-411.
34
Vulpe 2001, p. 414-417.
35
Babeş 1970, p. 215-235.
36
Vulpe 2001, p. 411-414.
37
Bârcă 2006, p. 233.
38
Strabon, Geografia, VII, 3, 13, 15.
39
Glodariu 1974, p. 157-170.
27
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practică, referitoare la tehnicile de producere a armelor, tactici, strategii, arme
noi, mentalităţi, toate adoptate şi adaptate de oameni aflaţi permanent în conflict
atât între ei, cât şi cu vecinii lor. Selectând pragmatic tipurile de arme şi,
implicit, tehnicile diferite de mânuire, tracii au dovedit o bună capacitate de
asimilare a caracteristicilor militare specifice populaţiilor cu care au venit în
contact, adaptând aceste împrumuturi la propriile realităţi și creând o sinteză
eficace între propriile valori militare şi cele noi 40. Toate aceste conjuncturi,
puternic mulate pe caracterul impulsiv al tracilor 41, au dat Antichităţii unul
dintre importantele popoare războinice barbare.
Etajele cronologice care corespund armelor curbe acoperă perioada dintre
secolele V a.Chr. și II p.Chr., cu evidente specificități și densități. Astfel, pentru
perioada de puternică afirmare a puterii prinților geți, cuprinsă între secolele VIII a.Chr., se observă folosirea a diferite tipuri de mahaira, creații locale, dar și
sinteze cu influențe ilire și grecești, toate în zona Olteniei și Munteniei. În
paralel, muntenii traci din Rodopi introduc în istorie uriașele rhomphaea,
utilizate cu precădere între secolele IV-III a.Chr., tip de armă care a stat,
conștient sau nu, la baza coaselor de luptă de mai târziu. Tot secolul IV a.Chr.
este momentul în care își face debutul în istorie temutul pumnal curb sica,
apărut în nord-vestul Traciei și care va avea un destin remarcabil.
Disoluția puterii getice a avut o serie de consecințe politice și militare de
ansamblu, din care cea mai importantă a fost incrementa dacorum, începută la
sfârșitul secolului III a.Chr. Mutarea centrului de putere la nord de Carpați a
însemnat nu doar răspândirea ideologiei militare a războinicilor daci, care au
dus cu ei pumnalele curbe, armurile de zale, scuturile ovale, ci și modificarea
mahairelor clasice care s-au transformat în săbiile-seceră, dintre care cea mai
teribilă a fost falx dacica, scoasă în evidență de războaiele daco-romane.
Căderea regatului dac, în apărarea căruia dacii au investit un arsenal de arme
curbe compus din cuțite, pumnale, săbii, coase de luptă și cosoare, a însemnat și
ieșirea din uz a acestor arme cu lama curbată sau cel puțin după această dată
informațiile certe arheologic lipsesc deocamdată.
Cu toate aceastea, armele curbe dacice vor rămâne în imaginarul
Antichității, așa cum reiese din numismatica romană, dar mai ales din relatarea
lui C. Fronto, care, la jumătate de secol după transformarea Daciei în provincie
romană, evocă amintirea cumplitelor răni pricinuite de Dacorum falcibus,
armele încovoiate ale dacilor42.

40

Vulpe, Zahariade 1987, p. 69-70.
Lucian, Icaromenip, 16.
42
Reputația armei nu era evocată doar din memoria colectivă, pentru că în armata lui L.
Verus au luptat și unități recrutate din Dacia, așa cum a fost cazul Cohortei I Ulpia Dacorum
(după alte interpretări cohors III Dacorum), staționată într-o garnizoană necunoscută din
Syria. Chiar dacă unitatea era una auxiliară regulată și deci nu-și folosea armamentul propriu,
prezența dacilor susținea faima armelor lor.
41
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Se observă așadar că armele curbe se regăsesc pe toată întinderea
cronologică a factorilor politici și dominanți nord-dunăreni, cu menționatele
preferințe locale. Singura modificare substanțială a fost înlocuiea săbiilor curbe
din uzul aristocrației, care a preferat apoi spada de tip celtic43 și utilizarea unor
coase și cosoare, altfel doar niște unelte adaptate în situații de luptă.

Este de remarcat că armele drepte (xiphos, spatha etc.) nu se regăsesc în arta tracică și nici
în dotarea războiniclor traci. O excepție temporară ar fi utilizarea săbiilor akinakes, dar
acestea au fost folosite sporadic și doar atâta timp cât au fost prezenți și sciții în areal și doar
în zonele de contact cu aceștia (Topal 2015, p. 34-35, fig. 4-5). Spada celtică este prima armă
dreaptă adoptată masiv de elitele tracice (Marazov 2005, p. 31). La fel de sporadic apar în
mediul dacic târziu spade scurte și drepte cu un singur tăiș (Glodariu, Iaroslavschi 1979, p.
138, fig. 71/4), într-un număr care, desigur, nu a putut modifica peisajul marțial local.
43
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Fenomenul militar în lumea tracilor
Remarcând incontestabilul set de valori spirituale cu care tracii au pătruns
în atenția grecilor şi apoi în cea a romanilor, istoria scrisă s-a lăsat uşor
impresionată de caracterul războinic şi virtuţile militare de care ei au dat
dovadă. Amestecul tracilor în evenimentele politico-militare ale Greciei (şi nu
numai), a prilejuit încă din vremurile homerice, remarcarea calităţilor lor
marțiale, parte importantă a moştenirii indo-europene, atribute care au rămas
definitorii de-a lungul întregii istorii politice a Balcanilor.
Făcând uz de aceste valori, războinicii traci au pătruns nu numai în
conştiinţa contemporanilor lor și chiar în structurile politice elenistice şi mai
apoi romane. Folosindu-se de mai evoluatele sisteme de organizare politicostatale greceşti şi romane, tracii au jucat adesea un rol important în aceste
cadre44, cel mai adesea ca mercenari. Plecând de la cazul celebrului gladiator
trac Spartacus 45, fost ofiţer în armata romană, şi până la ocuparea celor mai
înalte funcţii în ierarhia militară, inclusiv pe aceea de împărat 46, se poate aprecia
că, alături de celţi şi germanici, tracii au furnizat conflictelor antice numeroase
contingente 47 şi în acelaşi timp valoroşi soldaţi şi ofiţeri 48. Dimensiunea
fenomenului militar în lumea tracilor nu rezidă doar în calităţile combative ale
luptătorilor, ci acest aspect reprezintă doar un fragment dintr-un ansamblu
complex de factori şi consecinţe.
Demografia este o componentă esenţială a fenomenului militar trac, fiind
o caracteristică aparte, care a venit în completarea imaginii generale pe care
anticii şi-au făcut-o despre vecinii nordici ai grecilor. Afirmaţia lui Herodot
potrivit căreia tracii sunt neamul cel mai numeros după inzi49, deşi trebuie
privită critic, reflectă neîndoielnic o realitate identificată de-a lungul întregii
dezvoltări cronologice a civilizaţiei tracice şi mai ales în efectivele militare
impresionante, comparabile cu ale marilor puteri ale Antichităţii 50. Dezvoltarea
demografică a permis sau a impus migraţii şi deplasări de triburi pe un areal
foarte larg, pe toate coordonatele geografice, fapt ce a făcut posibil contactul cu
diferite culturi şi populaţii ale căror caracteristici militare au fost preluate şi
adaptate de traci 51, fără a-şi pierde însă modul propriu de acţiune militară.
44

Russu 1967, p. 28.
Branga 1978, p. 38-54.
46
Roşulescu 1999, p. 236-239; 261-264; 266-277; 302-305; 309-310; 311-322; 331-338.
47
Petolescu 2002, p. 43-44.
48
Russu 1980, p. 23.
49
Herodot, Istorii, V, 3.
50
Tucidide, II, 96-97; Strabon, VII, 3, 13; Pausanias, I, 9, 7.
51
Vulpe 1984, p. 40.
45
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O altă dimensiune a fenomenului militar din lumea tracilor îl constituie
nenumăratele cetăţi şi fortărețe, cu terminaţia dava în nordul Dunării şi para și
bria în sudul acesteia52 (Pl.I), răspândite în toată lumea tracilor şi care au
culminat cu ansamblul de cetăți construite în munţii Orăştiei (Pl.II), un efort
arhitectonic deloc de neglijat, care reflectă și o restructurare puternică pe
verticală a societății.
Calităţile militare ale tracilor sunt cele care au atras atenţia
contemporanilor şi, în consecinţă, au contribuit la menţionarea lor timpurie în
izvoarele istorice. Cei mai viteji şi mai drepţi dintre traci 53, sintagmă devenită
celebră și adesea abuzată inutil, însumează atât apartenenţa geţilor septentrionali
la blocul etnic trac, dar mai ales calităţile războinice, reliefate în raport cu alte
triburi la fel de vestite prin agresivitate și temperament.
Construită şi dezvoltată în aceşti parametri, puterea militară a tracilor a
inclus toate atributele proprii unui fenomen militar amplu, complex şi eficient,
cu autentice valenţe combative, calităţi demonstrate în toate acţiunile militare
care i-au inclus.
Ridicarea acelei megále arché, a regelui Burebista, trebuie să se fi făcut
pe baza şi cu sprijinul elementului militar54, iar această contribuţie nu s-a oprit
aici, geto-dacii constituind unul dintre ultimele bastioane ale barbarilor
sedentari, războinici care au pus permanent presiune pe frontierele Imperiului.
Asupra sintagmei geto-daci, în comunitatea ştiinţifică românească se
poartă discuții aprige, cu argumente mai mult sau mai puțin convingătoare.
Utilizarea etnonimelor „geți”, „daci” și a sintagmelor moderne „daco-geți” și
„geto-daci”, utilizate în paralel, în funcție de o serie de factori regionali sau
politici contemporani, este o constantă deranjantă. Am preferat în cele mai
multe cazuri păstrarea unei distanțe prudente, față de o situare univocă
privitoare la etnonimia tracilor de nord, de aceea am numit locuitorii – atunci
când exista o suspiciune – „nord-dunăreni”, în funcție de contextul istoric. În
cazurile mai puțin supuse speculației însă, am optat pentru sintagma „getodaci”, argumentată convingător de către Z. Petre 55, întrucât explică suficient
realitatea și evoluția istorică studiată.
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Olteanu web (20.08.2014).
Herodot, IV, 93.
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Petre 1980, p. 47.
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Petre 2004, p. 276-289
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Extragerea și reconstituirea aspectelor militare ale civilizaţiei getodacice oferă un amplu tablou al gândirii războinice din nordul Dunării, al
dezvoltării artei militare în acest spațiu şi al caracterului războinicului, privit ca
personaj colectiv. Acest luptător de excepţie s-a distins nu numai prin lipsa
thanatofobiei sau prin temperamentul vulcanic, ci şi prin predilecţia pentru
armele cu lama curbată, caracteristici care l-au individualizat o dată în plus,
dacă mai era nevoie, în cadrul mozaicului de războinici ai Antichităţii.
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Armele curbe. Posibile origini, dispersii şi
evoluţii
Săbiile și spadele au fost în Antichitate principalele arme ofensive a căror
permanentă utilizare, în spaţii etnice şi tactice bine determinate, a permis o
„simbioză”, între mânuitorii lor şi aceste arme, atât de pregnantă încât anumite
tipuri au devenit specifice unui popor sau altul. Akinakes-ul scitic, spada celtică,
gladius-ul roman sau falcata iberică sunt numai cateva exemple care ilustrează
elocvent un tablou din care falx dacica, temuta sabie încovoiată a dacilor sau
mai masiva rhomphaia tracică, fac parte intrinsecă. Această întrepătrundere
între armă şi posesor, extinsă la nivel de atribut cultural, s-a perpetuat în istoria
şi mentalitatea umană până în zilele noastre, pătrunzând în conştiinţa generală
atât de profund încât au devenit ele însele cele care determină etnicitatea
posesorilor. Pumnalele nepalezilor Gurkha, kukri sau katanele samurailor
japonezi sunt exemplele mai cunoscute56.
Mai mult încă, aceste săbii – depăşind cadrul specificităţii – au devenit
uneori embleme etnice pentru purtătorii lor57 permiţând, atunci când contextul
arheologic al descoperirii nu prezintă suficiente date pentru încadrarea piesei, să
fie atribuite unui grup etno-cultural şi, cu un anumit grad de toleranţă,
cronologic58.
Un caz aparte, în bogata panoplie a săbiilor, îl constituie numeroasele
tipuri de sabie curbă care se regăsesc în întregul bazin mediteranean, dar mai cu
seamă pe valea Dunării şi în Peninsula Balcanică. Originile acestui tip de armă
nu se pot preciza cu exactitate, dar forma sa specifică permite într-o oarecare
măsură un excurs înapoi în timp, adânc în preistorie, perioadă când omul, mult
mai expus agresiunilor lumii înconjurătoare, a fost fără îndoială puternic
influenţat psihologic de colţii şi ghearele diferitelor animale de pradă pe care le
Această „osmoză” a depăşit cadrul armelor albe, căreia i-a rămas însă ataşată, şi o putem
extinde chiar la armele de foc. De exemplu tunurile Krupp sau mult mai răspânditele arme
automate Kalaşnikov sunt asociate indubitabil cu germanii în primul caz şi cu ruşii
(sovieticii) în cel de-al doilea, indiferent de locul unde au ajuns armele.
57
Este desigur imprudent ca acest reper să fie folosit fără alte sisteme de siguranță. Unele
arme au depășit cu mult cadrul cultural care le-a generat. Spre exemplu spada celtică a fost
folosită și de traci, daci și germanici, fiind vorba de un import nu întotdeauna al armei în sine,
ci în multe cazuri, al ideii și al tehnologiei de fabricație, fără ca arma să-și piardă, din punctul
nostru de vedere, caracterul celtic. La fel de important de subliniat este și faptul că specificul
etno-cultural al unor arme - și cele tratate în cazul de față nu fac excepție – se datorează
percepției exterioare, a populațiilor cu care se confruntă; în interiorul comunității putând fi
vorba doar de deținerea unei anumite tehnologii (eventual asociată și unui ritual); de
apartenența la un strat social.
58
Iaroslavschi 1981, p. 405.
56
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vâna şi care la rândul lor îl vânau. Modul de ucidere, prin acţiunea acestor
elemente curbate natural, s-a constituit într-un exemplu pe care oamenii acelor
vremuri s-au străduit din răsputeri să îl copieze. Cum paleta de materii prime
dure, care să permită încovoierea, era limitată la câteva materiale organice (os,
corn, lemn dur) care nu aveau totuşi caracteristici fizice care să le permită un
tăiş eficient, omul primitiv a trebuit să se orienteze spre diferitele tipuri de rocă
ce se găseau din belşug. Probabil că acest demers a fost accentuat odată cu
apariţia agriculturii, care în special în momentele recoltării, necesita unelte
tăioase, mai ales în cazul gramineelor. Arheologic sunt documentate numeroase
seceri şi cosoare de silex, răspândite în toată Europa, desigur foarte rudimentare,
dar şi seceri de lemn, os, corn pe care s-au fixat lamele tăioase de obsidian sau
silex pe partea activă. Utilizarea formelor curbe nu s-a limitat doar la unelte,
deşi materialele litice se pretează foarte greu la prelucrări din care să rezulte
curburi. Prin ciopliri şi şlefuiri îndelungi s-au obţinut chiar cuţite şi pumnale
curbe, piese totuşi rare, dar care subliniază dorinţa de a realiza lame încovoiate,
însemnând, totuşi, un important model şi punct de plecare pentru cuţitele şi
pumnalele de metal ale epocilor următoare, evoluţie regăsită în toată Europa.
Apariţia metalelor a însemnat un pas decisiv în obţinerea formelor
curbate, rezistente şi uşor de prelucrat, fapt demonstrabil prin numărul mare de
seceri de bronz, descoperite izolat sau în adevărate depozite. Tezaurizarea
acestor unelte, multe fără urme de uzură, deci nefolosite, demonstrează valoarea
economică şi spirituală a pieselor în detrimentul utilităţii lor. Rămâne, totuşi
probabil, rolul avut în sacrificii şi ceremonialuri religioase, aspect subliniat cu
atât mai mult cu cât acţiunea de tăiere a plantelor, deci uciderea/sacrificarea
trebuie puse în relaţia cauză/efect cu uneltele/armele încovoiate.
Dacă în ceea ce priveşte secerile de bronz, utilizarea acestora doar ca
unelte este aproape exclusivă, imaginaţia, inventivitatea şi nevoile oamenilor, în
mod special cu privire la îmbogăţirea arsenalului, au dus la modificări ale
formei şi ale modului de utilizare a uneltelor curbe şi transformarea lor în arme
redutabile. Trecerea de la unelte curbe, mai mult sau mai puţin rudimentare, de
uz universal, la seceri elaborate şi apoi din nou la cuţite şi pumnale, improprii
utilizării ca unelte, pare să fi fost o evoluţie constantă, jalonată de necesităţile
comunităţii din care făceau parte posesorii lor.
Primele descoperiri situează în Mesopotamia în mileniul IV a.Chr., aceste
impropriu denumite săbii. De aici se vor răspândi şi diversifica tipologic în
Orientul Apropiat în două forme: tipul asirian numit sappara 59 (Pl.III/1), cu o
formă elegantă ce sugerează săbiile de mai târziu, şi cel egiptean numit
khopesh 60 (Pl.III/2), cu o alură asemănătoare, dar mult mai masiv. Realizate din
bronz şi având tăişul pe partea exterioară, erau mânuite ca nişte topoare și
folosite atât de către războnici, cât şi la ceremoniile religioase, aşa cum
59
60

Bashford 1912, p. 3-4.
Lenk-Chevith 1941, p. 82.
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demonstrează un basorelief, datat între 1350-1250 a.Chr., descoperit la
Yazilikaya, în apropiere de Hatussa, capitala regatului hitit (azi Bogazköy,
Turcia) şi unde sunt săpate în roca muntelui 12 divinităţi sau preoţi, dotați unitar
cu această armă 61. Aceste săbii vor fi în vogă în Orientul Mijlociu al mileniului
II a.Chr., dar vor dispărea din uz odată cu debutul Epocii fierului.
Abia cu generalizarea utilizării fierului, metal mult mai rezistent şi
potrivit pentru tipul de acţiune cerut de o lamă încovoiată, putem vorbi de
apariţia unor veritabile săbii-seceră, arme care continuă firesc evoluţia
elementelor curbe din arsenalul epocilor anterioare. Două căi pot fi
indentificate, cu prudenţa cuvenită, în transformarea secerilor, cuţitelor şi
pumnalelor Epocii Bronzului în săbiile mari ale epocilor ulterioare. Una dintre
acestea poate fi moştenirea spirituală legată de ideea de sacrificiu, însă ea
singură nu poate susţine ipoteza în întregul ei. Mai probabil, sau în completare,
se poate face recurs la adaptarea armamentului în funcţie de noile realităţi de pe
câmpurile de luptă.
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Garbini 1966, p. 61, fig. 78.
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Contactul cu războinici bine echipaţi cu armament defensiv – coifuri,
platoşe, scuturi mari – care luptau în formaţii compacte și disciplinate a făcut
firească adaparea armamentului individual la necesitatea depăşirii acestor noi
situații tactice, în condiţiile în care tracii nu puteau opune unităţi şi mentalităţi
similare. Săbiile curbate, de dimensiuni medii şi mari, s-au dovedit eficace
împotriva acestor echipamente, pumnalele şi cuţitele curbe preluând mai ales
încărcătura magico-religioasă şi doar într-o mai mică măsură pe cea combativă.
Aduse în Europa de războinicii indo-europeni și modificate consistent de
către traci 62, se răspândesc rapid în întregul bazin mediteranean, pe filieră
grecească, într-o multitudine de forme şi dimensiuni 63. Deşi arme foarte eficace,
săbiile curbe vor cunoaşte o evoluţie notabilă doar în Peninsula Iberică
(Pl.III/3), în Grecia, şi în lumea războinicilor iliri și traci (Pl.III/4-5). Aceștia
din urmă fiind cei care, prin utilizarea predilectă şi aproape exclusivă a armelor
curbe în formă de seceră, vor introduce în istorie acest model de sabie,
modificată însă substanțial.

62
63

Clemens Flavius Alexandrinul, Covoarele, 1, 16, p. 132 (Stählin, II, p. 49).
Silius Italicus, Punicele, II, 75.
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Istoricul cercetărilor
Primele scrieri, care acoperă aproape tot secolul al XIX-lea, în care
regăsim aspecte referitoare la dimensiunea militară a civilizaţiei geto-dacice, nu
sunt decât reluări şi reactualizări ale autorilor antici 64 cumulate cu impresia
vizuală puternică lăsată de Columna lui Traian. Este perioada în care, plecând
de la aceste considerente, asocierea dacilor cu săbiile curbate devine element de
identificare etno-cultural, iar caracterul războinic al acestora, cutumă.
Debutul secolului XX marchează şi primele sinteze care conţin detalii
despre armamentul geto-dacilor şi al organizării lor militare. Istoria românilor
din Dacia traiană, prima mare sinteză a istoriei românilor prin care A. D.
Xenopol aduce informaţii noi pentru vremea sa, legate de înzestrarea dacilor cu
arme curbe şi a modului lor de utilizare 65 şi care aminteşte de ῥομφαία (pe care
o identifică drept lance) sau de un cuţit întors purtat la brâu. Paralela etnică,
între sabia curbă şi daci, devine act scris odată cu admiterea că sabia îndoită la
vârf, uneori în forma unei secere [este] arma naţională a Geto-Dacilor66.
O primă distincţie între sabie, ca element general, şi diferitele tipuri de
săbii şi pumnale în particular, o găsim la dr. C. I. Istrati, care face şi un început
de analiză critică asupra a două pumnale sica descoperite accidental 67 și
prefațează, la propriu şi la figurat pe Nicolae Densuşianu, primul care observă
necesitatea scrierii unei sinteze asupra evoluţiei artei militare 68. Convins de
justeţea demersului său, N. Densuşianu va contribui el însuşi la elaborarea unui
astfel de rezumat, care să extragă toate informaţiile referitoare la războaiele, la
compunerea şi organizarea, la armamentul, [...] la fortificaţiunile, armatei.
Autorul a finalizat doar primele trei capitole, în care vorbeşte despre paloşul
rotilat, sabie strâmbă sau curbată înainte în forma unei seceri 69, considerândule în uz încă din epoca homerică pentru ca apoi să atribuie întregului neam trac
sica, identificată de autor ca fiind sabia încovoiată70.
Treisprezece ani mai târziu, Vasile Pârvan, prin publicarea sintezelor
Getica. O protoistorie a Daciei (1926) şi Dacia. Civilizaţiile antice din ţările
carpato-danubiene (apărută postum – în 1928 – la Cambridge şi tradusă apoi în
64

Babu-Buznea 1979, passim.
Xenopol 1913, p. 7.
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Xenopol 1913, p. 110.
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limba română, în mai multe ediţii – dintre care prima în 1937), prin iniţierea
săpăturilor în mai multe cetăţi antice din Dobrogea, mai ales la Histria, prin
coordonarea cercetărilor arheologice din Muntenia şi Oltenia, în aşezări
reprezentând epoca neolitică, epoca bronzului şi La Tène-ul geto-dacic,
realizează prima cercetare analitică a artefactelor cu caracter militar. Analizele
sunt făcute fără a scoate din contextul general piesele discutate, dar într-un mod
care le pune într-o lumină utilă istoriei militare încă şi azi, atât prin
complexitatea analizelor cât şi prin faptul că integrează civilizaţia geto-dacică în
ansamblul civilizaţiei tracice71.
Calea deschisă de V. Pârvan a fost urmată, după al Doilea Război
Mondial, de C. S. Nicolăescu-Plopşor care repertoriază şi analizează o serie de
descoperiri cu caracter funerar din Oltenia, identificând o serie de atribute
militare ale artefactelor72.
Cercetări sistematice în aceeaşi zonă geografică vor face, începând cu
1949 și apoi reluând analiza unor săpături efectuate la Balta Verde şi Gogoşu,
între 1932 şi 1935, Dumitru Berciu şi Eugen Comşa, care vor fixa locul pe care
îl au în istoria comunităţilor din prima şi a doua epocă a fierului piesele cu
caracter militar descoperite în aceste necropole,73.
Începând cu a doua jumătate a secolului XX, interesul pentru istoria
militară a traco-dacilor creşte; apar o serie de lucrări cu caracter general despre
civilizaţia tracică ce vor include şi unele aspecte legate de armamentul tracic,
fără analize detaliate.
Acest mod de a expune istoria militară, cu toate componentele incluse, va
continua, cu unele excepţii ce ţin de caracterul aparte al unor descoperiri şi al
unor periodice de specialitate74, în toată perioada comunistă, chiar în sinteze ce
se doreau complete, dar care conţin doar informaţii cu caracter general, preluate
şi adaptate din literatura anterioară și oricum scrise în spiritul epocii
comuniste75.
O excepţie de la această regulă a făcut Alexandru Vulpe care a cercetat
situl arheologic din comuna Ferigile76 și a pus în evidenţă bogatul inventar
funerar de aici, din care nu lipsesc armele curbe. Acelaşi autor dezbate
contribuţia geto-dacilor la istoria militară a Antichităţii, alături de Mihail
Zahariade într-un volum77 dedicat atât specialiştilor, cât şi cititorilor avizaţi,
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prin recursul minim la aspectele istorice evenimenţiale şi accentul pus pe
integrarea istoriei militare locale în cadrul general al Antichității clasice din
Balcani, tablou din care armele curbe nu lipsesc.
Armamentul utilizat de geto-daci a fost, cel mai adesea, un apendice la
lucrările care tratau, fie diferite faţete, fie civilizaţia tracă în ansamblu,
cercetătorii oprindu-se asupra lui doar conjunctural. Deşi pornite de pe poziţii
similare, nu la fel au stat lucrurile atunci când cercetători de prestigiu au ales ca
temă una din cele mai importante componente ale unei civilizaţii: fierul.
Element fundamental atât ca materie primă, cât şi constituent al unei mentalităţi
sau al nivelului de dezvoltare tehnologică a unei culturi, continuând tradiţii
anterioare descoperirii lui, studiul acestui metal cuprinde epoca de maximă
dezvoltare şi înflorire a civilizaţiei dacice în opera lui Ioan Glodariu şi Eugen
Iaroslavschi, specialişti care au sesizat legătura fundamentală dintre metal,
oameni şi armele lor, dedicând acestora un volum78 în cadrul căruia armele
ocupă un loc important.
Dacă istoriografia românească a fost mai puţin atentă la aspectele
civilizaţiei tracice reflectate de tehnica de luptă utilizată, Zenon Wožniak, un
important cercetător polonez, care a abordat această problemă din alt unghi și a
realizat un studiu complex al tiparelor comportamentale, având ca reper piesele
de armament din mormintele din aria nord-tracică, relevând numeroase aspecte
magico-religioase derivate din ornamentică și din riturile funerare care le-au
inclus. Cu această ocazie a observat și conturat totodată migraţia unor grupuri
de războinici – compuse din traci, celți scordisci și daci – de la sud de Dunăre
spre nord, urme ale lor ajungând până în centrul Transilvaniei79. De reținut, din
ipoteza propusă de cercetătorul polonez este numele trans-frontalier dat acestui
grup, numit Padea – Panaghiurski Kolonii (PPK), după numele a două situri
omonime, din România și Bulgaria.
O analiză generală notabilă pentru vremea sa a fost Istoria militară a
poporului român 80, redactată de un colectiv numeros şi specializat. Lucrarea
cuprinde o seamă de capitole dedicate fenomenului militar geto-dacic, dar fără a
trata armamentul lor trata separat de armele folosite de traci în general. Chiar
dacă volumul este profund ideologizat, ceea ce îi scade substanțial valoarea
științifică de ansamblu, intenția de a subsuma armamentul unor factori generali
legați de dezvoltarea culturii, obligă la menționarea lui.
Identificată drept o nouă perioadă în istoriografia românească, perioada
de după 1989 modifică tipul de discurs științific aplicat, mai cu seamă după anul
2000, când subiectul armelor în general beneficiază de studii şi cercetări ce
abordează tema din noi unghiuri, cu accent pe semnificaţii şi valenţe. În acest
78
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cadru, unii cercetători concentrează problematica pumnalelor curbe, armele cele
mai bine studiate din panoplia generală, subiect dezbătut într-o serie de studii
anterioare 81 şi, prin metodologia uzitată, leagă vizibil piesele arheologice de
creatorii lor, punând astfel bazele unei alte abordări ştiinţifice, la fel de
riguroasă ca şi până acum, dar care relevă și permite numeroase interpretări
istorice. Pe direcţia deschisă de Z. Woźniak, istoricul clujean A. Rustoiu
urmărește asocierile de rit, ritual şi inventar funerar prezente într-o serie de
morminte datate între secolele II a.Chr. – I p.Chr., până în centrul
Transilvaniei82. În baza concluziilor acumulate, autorul susţine opinia lui Z.
Wožniak despre existenţa unei elite războinice (grupul PPK83), prezentă în acest
areal, care se identifică prin utilizarea unui echipament militar unitar, dar
provenind din diverse culturi 84. Alianţele militare constante şi interesele comune
au permis ca acești războinici să fie considerați „o aristocraţie militară supranaţională”, specifică Balcanilor de nord, al cărei mod de viaţă denotă tradiții
caracteristice comunităţilor războinice de indo-europeni85.
Tot mai numeroasele descoperiri de arme și echipamente militare, de
după anul 2000, s-au constituit în prilejuri pentru numeroase studii și articole
care au fie ca temă principală, fie secundară, diverse arme curbe86.
Revăzând istoricul cercetărilor ce au ca subiect armele curbe ale tracodacilor, se poate observa atât fragilitatea studiilor efectuate înainte de jumătatea
secolului XX, mult prea tributare unei viziuni în parte romantice, în parte
neinteresate de dimensiunile tehnicii militare tracice, cât şi insuficienţa studiilor
de după cel de al Doilea Război Mondial. Perioada de după 1989 a permis o
seamă de cercetări mai mult decât pertinente, dar care au tratat subiectul
secvenţial, fără pretenția de acoperire a întregii problematici.
81

Rustoiu, Sîrbu 1999, p. 77-91; Rustoiu et alii 2001-2002 p. 111-113, Sîrbu, Rustoiu 2002,
p. 46-47; Sîrbu, Arsenescu 2006, p. 163-186.
82
Rustoiu 2002, passim; Rustoiu 2007a, p. 67-82; Rustoiu, 2008, p. 153-163.
83
Grup/facies/orizont Padea–Panaghiurski Kolonii, după numele a două situri arheologice
reprezentative din România şi Bulgaria, constituie o denumire convențională prin care se
identifică, în acest areal, asocieri de artefacte şi practici funerare specifice, fapt explicat prin
apariţia unei noi identităţi culturale. Fără a fi un fenomen pe deplin acceptat de către
istoriografia modernă, românească şi bulgară, îndeosebi cercetările ultimei decade au impus
această denumire ca fiind, deocamdată, singura neutră și care reflectă mulţumitor întregul
fenomen. Deşi această denumire nu mai explică suficient astăzi întreaga complexitate a
problemelor legate de descoperirile de acest fel (este vorba mai ales de implicaţiile etnice,
istorice şi de civilizaţie), ea a rămas în uz, fiind încă folosită pentru evitarea unor confuzii
terminologice (Sîrbu, Borangic 2016, p. 41-47).
84
Influenţele celtice şi romane asupra echipamentului geto-dacilor au fost sesizate anterior şi
de V. Pârvan (1982, p. 285-298 (500-527), apoi și de E. Moscalu (1977, p. 329-340).
85
Rustoiu; Comșa 2004, p. 269.
86
Borangic 2006; Borangic 2007-2008; Borangic 2008; Borangic 2009; Borangic 2009a;
Borangic 2009b; Borangic 2010; Borangic 2011; Borangic 2013; Borangic 2013a; Săcărin et
alii 2013; Borangic, Bădescu 2014; Berzovan, Borangic 2014, , Sîrbu, Borangic 2016.
32

DACORVM FALCES

Armele curbe în izvoare istorice
Istoria a fost întotdeauna percepută evenimenţial şi în această ipostază a
fost permanent consemnată de către contemporanii evenimentelor. Antichitatea
a fost, mai mult decât toate epocile, sensibilă la acele fenomene politice și mai
ales militare, care ieşeau din tiparele vremii prin exotismul, duritatea sau
frecvenţa lor.
Războinicul neam al geto-dacilor a beneficiat din plin din aceste punct de
vedere, de atenţia lumii mediteraneene – singurii lor vecini care şi-au lăsat în
scris impresiile despre războinicii din nordul Balcanilor. Se poate spune că întro lume dominată de violenţă trebuie ca faptele şi însuşirile lor militare să fi fost
într-adevăr excepţionale, de vreme ce se regăsesc în această ipostază mai mult
decât în oricare altele, atât ei cât şi teribilele lor seceri de luptă.
Deosebite de imaginea armelor curbe imortalizate de istorie pe materiale
dure, piatră sau metal, izvoarele scrise contribuie la tabloul general, oferind
cititorului o completare firească a imaginii şi evoluţiei acestor arme în spaţiul
trac, iar cercetătorului, în ciuda ambiguităţilor sau lipsurilor din texte, puncte
importante de pornire în demersurile ştiinţifice.
Cele mai vechi menţionări care privesc armamentul tracilor aduc în
discuţie mahaira87 (μάχαιρα), o categorie de săbii mai mult sau mai puţin
încovoiate, cu care tracii s-au implicat în conflictele grecilor.
La jumătatea primului mileniu a.Chr., Herodot arată că echipamentul
tracilor era compus din suliţe, scuturi uşoare şi săbii mici 88, probabil pumnale
încovoiate, arme sugerate şi de Xenofon, în opera Anabasis, atunci când acesta
povesteşte despre unele obiceiuri ale tracilor 89.
Aceste descrieri ambigue sunt succedate de cele ale lui Titus Livius, care,
enumerând mercenarii din armata regelui Filip al II-lea, îi descrie pe traci ca
fiind înarmaţi cu rumpiae90, arme lungi şi grele, dar fără a le detalia mai mult.
Din textul antic reiese faptul că [suliţele thracilor] erau arme de o
nemaipomenită lungime ceea ce, la o primă lectură, lasă impresia că tracii aveau
în dotare suliţe, dar o reanalizare a textului, coroborată cu descoperirile
arheologice91 duce la concluzia că lungimea evocată în text nu ar fi fost cu
nimic extraordinară în cazul unor suliţe sau lănci, dar pentru niște săbii lui Titus
Livius i s-au părut într-adevăr ca fiind mult peste dimensiunile uzuale ale
acestor arme, care pentru epoca în discuție, erau mult mai scurte.
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Bătălia de la Leucae (Ionia) din 130 a.Chr., dintre romanii conduşi de
consulul P. Licinius Crassus Mucianus, primul Pontifex Maximus care a
comandat o expediţie militară în afara Italiei şi pretendentul la tronul Attalidei,
Eumenes III Aristonicos a avut ca rezultat capturarea consulului roman de către
mercenarii traci aflaţi în solda autoproclamatului rege al Pergamului. Pentru a
evita rușinea captivității consulul l-a provocat pe unul dintre tracii care îl
păzeau, lovindu-l în ochi cu o nuia şi sfârşind prin a fi înjunghiat de acesta cu
sica lui 92.
O menţionare a armelor geților vine de la poetul Ovidiu, exilat la Tomis,
bun cunoscător al hirsuţilor barbari și care în poemele lui, pe lângă versurile în
care îşi plânge dorul de îndepărtata Romă, face dese relatări despre caracterul
violent al războinicilor săi vecini. Ovidiu, consemnând modalităţile de tranşare
a disputelor, arată că acestea sunt rezolvate adesea cu arma: Adde quod iniustum
rigido ius dicitur ense 93.
Nici unul din aceste izvoare istorice nu aduce lămuriri privind forma
săbiilor folosite de traci, clarificare pe care o face însă Silius Italicus, în epopeea
Punicele, scrisă spre sfârşitul primului secol al erei noastre, care amintește de
bistoni, traci ce locuiau lângă Marea Egee, din zona oraşului antic Abdera,
spunând că au armele în formă de semilună 94, prima menţiune ce arată concret
forma săbiilor trace.
Pentru Publius Papinius Statius, trăitor în primul secol p. Chr, falx, sabiaseceră, este arma-simbol a getului: [...] quo Paeones arma rotatu, quo Macetae
sua gaessa citent, quo turbine contum Sauromates falcemque Getes arcumque
Gelonus tenderet et flexae Balearicus actor habenae [...]95.
Acest soldat simplu, blestemat cu durere, dăruit cu atât de mult suflet, atât de mult
caracter, general despre care trebuie să vorbesc. P. Crassus, ocupat cu războiul împotriva
lui Aristonicus, în Asia, este luat prizonier între Elaea şi Smirna de către traci, din care
prinţul avea mulţi în armată; temându-se să nu cadă în mâinile sale, îşi imaginează un mod
de a se sustrage prin moarte acestui oprobriu. El înfige în ochii unuia dintre barbari
bastonul pe care îl folosea să-şi strunească calul. Înnebunit de durere, tracul îi înfige sica sa
în piept şi, satisfăcându-şi dorinţa de răzbunare, îl scuteşte pe generalul roman de a-şi vedea
onoarea decăzută. Crassus nu a avut destul noroc, meritând mai puţin dispreţ şi mai puţină
violenţă şi a ştiut să rupă cu mult curaj legăturile deplorabile care-i puteau încătuşa
libertatea şi şi-a recuperat onoarea în momentul în care persoana sa trebuia să-i fie predată
lui Aristonicus. Valère Maxime, Faits et paroles mémorables, traduction nouvelle par C. A.
F. Frémion, Paris, 1834, p. 291 (trad. în română M. Marcu).
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Un bun cunoscător al lumii nord-dunărene se va dovedi, la începutul
secolului al II-lea p.Chr., Dion Chrysostomos, care, probabil exilat undeva în
ţinuturile geţilor aidoma poetului Ovidiu cu un secol mai înainte, va deveni
martor ocular al pregătirilor dacilor pentru confruntarea cu Imperiul Roman,
călătorind în Dacia în anul 96 a.Chr., postură din care face observaţia că: [ …la
ei puteai să vezi peste tot săbii, platoşe, lănci, […] cai, arme şi oameni
înarmaţi]96, din care nu rezultă forma sau dimensiunile armelor, ci doar numărul
mare al oamenilor înarmaţi cu săbii, care pot fi presupus dominant încovoiate.
Contemporan cu Dion Chrysostomus, Plutarh dezvăluie în biografia lui
Aemilius Paulus, înfăţişarea şi înzestrarea trupelor aflate în serviciul regelui
Perseu al Macedoniei, și descrie lupta de la Pydna din iulie 168 a.Chr. la care a
participat şi un contingent numeros de traci care agitau pe umărul drept săbii de
fier, lungi şi grele97, detalii ce completează imaginea acestor rhomphaia,
probabil asemănătoare cu armele vecinilor lor sarmaţii roxolani, care foloseau
[…] săbii foarte lungi […] pe care le mînuiesc cu amîndouă mîinile […]98,
nefiind clar dacă aceste săbii erau curbate după model tracic sau drepte. Se
poate presupune însă, că fiind utilizate cu ambele mâini, nu puteau fii nici
gladii 99, arme de dimensiuni mici, şi nici asemănătoare cu spadele lungi celtice,
care se mânuiau cu o singură mână.
O informaţie despre armele tracilor o aduce Titus Flavius Clemens din
Alexandria, care bazându-se pe lectura unor izvoare antice azi pierdute, atribuie
tracilor inventarea unui cuţit mare, încovoiat, numit în text arpi 100, care pare să
fi fost ori un pumnal de tip sica, ori o variantă locală de mahaira. Atribuind
paternitatea acestui tip de armă neamului trac, Clemens Alexandrinul face o
incursiune adâncă în epocile anterioare cu mult înaintea perioadei în care a trăit,
excurs bazat pe o erudiţie vastă, completând informaţiile privind aportul trac la
modificările aduse acestui tip de armă.
(...) in bellum profectus est cum cognitis militibus hostem Parthum
contemnentibus, saggitarum ictus post ingentia Dacorum falcibus inlata
volnera despicatui habentibus 101.
[…] a plecat în război cu soldaţi încercaţi, care dispreţuiau pe parţi, duşmanii
noştri, şi nu se sinchiseau de loviturile de săgeţi ale acestora după grozavele
răni ce le-au fost pricinuite de secerile încovoiate ale dacilor.
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Aşa începe Cornelius Fronto descriererea faptelor vitejeşti ale lui Verus
în războiul cu parţii. Fragmentul, intens citat în literatura de specialitate, este
foarte important pentru că aduce în discuţie nu numai generalizarea armelor
curbe la daci, ci şi a formelor acestora. Denumindu-le generic seceri, autorul
arată că e vorba de nişte arme curbe, incluzând, în sintagma Dacorum falcibus,
coasele, cosoarele, cuţitele, pumnalele şi săbiile curbate, prezente de altfel şi în
reliefurile de pe Columna traiană.
Cu maximă prudență, trebuie avută în vedere și o altă informaţie scrisă de
la Marcelinus Comes care, povestind despre uciderea comandantului roman
Cyrillus din ordinul lui Vitalian în anul 514 p.Chr., spune că acesta a fost
înjunghiat cu un pumnal getic: cultro Getico 102. Specificarea etnică dată armei
cu care a fost executat delăsătorul magister militum arată că aceasta nu era un
cuțit oarecare și în nici un caz o armă romană. Decalajul mare față de epoca de
glorie a elitelor care l-au folosit, dacă admitem că era un pumnal sica sau
derivat din acesta, poate fi legată de eficiența marțială a armei care și-a păstrat
prioritar funcția de instrument de ucis 103.
Transformarea Daciei în provincie romană în 106 p.Chr a înseamnat şi
căderea ultimului bastion liber al tracilor, respectiv regatul dac, urmată de
integrarea lui în Imperiul Roman. Autorii antici nu mai aveau acum motive să le
consemneze faptele de arme cu aceeaşi admiraţie ca în trecut. Tracii nu au
dispărut însă din istorie şi, prin neamurile nordice și estice rămase libere, se vor
mai lupta cu romanii, fie singuri, fie în alianţă cu diferite seminţii migratoare,
încă aproape două secole. Sabia curbă, ca mijloc de identificare etnică, a fost
însă păstrată de acei daci integraţi în Imperiu, care o vor folosi, în cadrul
unităţilor recrutate din Dacia. Este posibil ca pentru o vreme, dacii recrutaţi să
se fi folosit de armamentul pe care îl cunoşteau şi-l mânuiau atât de bine104 și
care a rămas, ulterior doar un simbol 105.
Ecoul violenţelor luptelor din primul deceniu al secolului al II-lea p.Chr.,
nu se va stinge prea curând, dovedind impresia puternică pe care au făcut-o
războinicii daci asupra contemporanilor lor, atât prin dârzenie şi spirit combativ,
implicit şi prin arsenalul utilizat. Specificele arme încovoiate se vor transforma
în simboluri ale populaţiilor tracice din nordul Peninsulei Balcanice, întâi în
conştiinţa Antichităţii, apoi în cea modernă și contemporană.

Marcellinus Comes, Chronicon, 514, 3. Cu toate că ucigașul a fost comandantul hun
Tarrach, acțiunea se petrece majoritar în spațiul provinciei Tracia, „patria” pumnalui curb.
Chiar în aceste condiții informația este discutabilă, mai ales din perspectiva bizantină, care
arhaiciza și politiza cu dezinvoltură subiectele aflate la periferia de nord a imperiului,
getizând totul, pumnalul putea fi o armă barbară pur și simplu, cu atât mai mult cu cât hunii
foloseau o specie de cuțit curbat, de mici dimensiuni.
103
Borangic 2013, p. 824.
104
CGL, III, 298, 21, apud Gostar 1976, p. 99.
105
Russu 1980, p. 29-33, fig. 5-6.
102
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Armele curbe în reprezentările
Antichităţii
Devenită sursă curentă a istoriei în general, imaginea este cu atât mai
elocventă cu cât domeniul său este vizibil mai vast decât cel al scrisului,
cumulând în Antichitate diverse aspecte: de la pictură la sculptură, mozaicuri,
vase de metal şi ceramică și până la marile monumente arhitectonice.
Colportând mesaje și adesea lăsând în plan secund funcţia estetică, imaginea a
colecţionat de-a lungul istoriei accepţiuni multiple, dar în sensul cel mai comun,
cuvântul „imagine” face referire la o reprezentare plastică a unui obiect sau a
unui concept.
Imaginea este la fel de veche ca societatea umană şi a fost folosită
permanent ca vector de transmitere a unor mesaje cu diferite scopuri şi
încărcături. Prezenţa armelor curbe în operele de artă face necesar recursul la
analiza morfologică, la înţelegerea şi percepţia lor în raport cu celelalte izvoare
istorice. Armele curbe ilustrate în diverse moduri şi pe diverse suporturi pot
contribui la creionarea morfologiei si a răspândirii, dar și la motivaţiile care au
dus la ilustrarea lor în raport cu populaţiile cărora le aparţineau.
Reflectând realitatea, atunci când erau puse în relaţie cu posesorii lor pe
care îi vor identifica etnic, armele curbe figurează în sculptură şi arte minore,
sunt prezente în pictura tracică, mozaicuri sau numismatică romană. Imaginea
lor, cel mai adesea mai exactă decât orice descriere textuală, va fi folosită atât
ca parte componentă a imaginii de ansamblu, cât și componentă de bază a unor
strategii de propagandă.
Dacă reprezentările care conţin arme curbe trebuie privite cu oarecare
rezerve în relație cu corectitudinea ansamblului sau cu tipul de mesaj, armele în
sine, extrase din acest peisaj, oferă un spectacol adesea exact şi care în acelaşi
timp relevă date despre utilizarea lor, despre formă şi despre asocierea unanim
acceptată, dintre acestea şi traci.
Ilustrările artistice ale armelor curbe sunt o condiţie sine qua non pentru
identificarea tracilor în varii contexte, dar o nuanţare aparte trebuie făcută în
cazul utilizării artei ca vector de transmitere a mesajelor cu caracter politic şi de
propagandă. Această dimensiune a artei, în special a artei romane şi a aparatului
administrativ imperial este regăsită din plin pe monumentele ridicate în cinstea
victoriei asupra dacilor repurtată de împăratul Traian şi pe monedele emise de
acesta şi de urmaşul său Hadrian, temă reluată de o serie de împăraţi ulteriori.
Ne interesează, în acest moment, dimensiunea şi eficienţa acestui
mecanism politic care a permis intrarea în conştiinţa Antichităţii a relaţiei de
dependenţă pe care dacii au avut-o cu armele lor curbe. Valoarea documentară a
armelor prezente în arta greco-romană poate fi pusă sub semnul îndoielii în
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unele cazuri, deşi ansamblurile şi nu detaliile sunt susceptibile de distorsionări.
Datorită acestor imagini, informații prețioase despre înfăţişare, port, habitat sunt
acceptate ca fiind corecte, în limite rezonabile, ceea ce este valabil şi pentru
armamentul utilizat.
Un caz aparte este cel al reprezentărilor numismatice, loc în care arta se
intersectează cel mai profund cu mesajul politic şi unde, din lipsă de spaţiu,
armele puteau fi cel mai mult schematizate. Acest handicap, care afectează
şansele de a reconstitui fidel panoplia de arme curbe existente în spaţiul norddunărean este compensat de enorma putere de penetrare în toate mediile sociale
ale vremii, ducând cu sine imaginea dacului şi a armei lui încovoiate către toate
marginile imperiului şi chiar dincolo de limitele geografice ale acestuia.
Utilizarea imaginii ca document istoric oferă nu numai posibilitatea de a
răspunde la o serie de întrebări legate de creatorul imaginii, contextul realizării
și conţinutul ei, ci şi asupra destinatarului sau soartei acesteia. Diferite direcţii
de cercetare, din care arheologia experimentală este numai unul, pot fi urmate
plecând de la reprezentările de arme curbe, admiţând doza masivă de
credibilitate a imaginii armei ilustrate.
Conştientizând limitele care fac din imagine un izvor de cunoaştere
istorică, studiul armelor reprezentate în arta greco-romană, singura care a
transpus în imagine componente ale panopliei războinicilor nord-dunăreni,
devine parte esenţială în cunoaşterea arsenalului nu numai în ceea ce priveşte
morfologia lor, ci şi modul de utilizare, impactul psihologic şi impresiile asupra
contemporanilor.
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Imagini sculptate, pictate sau turnate în
metal
Piatra, ca termen generalizant pentru diferitele tipuri de rocă, a oferit din
cele mai vechi timpuri un suport durabil, şi ca atare, preferat în ciuda prelucrării
greoaie. Oamenii şi-au imortalizat pe ea (sau mai exact în ea) acele aspecte din
viaţă pe care le doreau perene. Armele au figurat în acest context încă de la
început, în monumente şi reliefuri, cel mai adesea cu caracter funerar sau de
cult.
Deşi nici tracii, nici mai târziu geto-dacii nu şi-au etalat arta în sculptură,
armele lor apar în aceste tipuri de reprezentări datorită grecilor şi romanilor,
care au făcut astfel posibilă reflectarea artistică privitoare la armele curbe,
figurate adesea ca atribut etnic.
O primă sculptură care include o armă curbă tracică este un pumnal cu
teacă (Pl.IV/1-2) prezent pe friza armelor în templul zeiţei Athena Nikephoros
din Pergam, azi Bergamah (Turcia). Aici este vizibilă partea inferioară a unui
pumnal curbat cu teacă, ceea ce indică prezenţa unor mercenari traci angrenați
în conflictele militare din partea de est a bazinului mediteranean la începutul
secolului al II-lea a.Chr106. Teaca redată – mai exact capătul ei – are uzualul
buton terminal transformat într-un interesant cap de berbec, morfologie
identificată și în cazul tecii unui pumnal curbat, descoperit la Corcova, jud.
Mehedinți 107.
Confruntările dintre daci şi romani, devenite aproape endemice, au făcut
să pătrundă în conştiinţa publică romană imaginea războinicului barbar, care,
înarmat cu armele sale curbe, a opus o feroce rezistenţă imperiului. Punctul
culminant al acestei implementări în mentalul colectiv a fost reprezentat de cele
două războaie daco-romane purtate de împăratul Traian.
Succesul acestor conflicte a fost abil exploatat de aparatul administrativ
imperial, care a folosit nu numai resursele obţinute din noile cuceriri, ci şi
evenimentele în sine pentru a-şi propaga imaginea sau mesajul către propria
lume sau către cea barbară. Scopurile politice erau strâns legate de folosirea
simbolismului vizual; monumentele, atât private, dar mai ales cele publice, erau
suportul preferat aflat în serviciul celor care deţineau puterea. Relaţia dintre
puterea politică, reprezentarea virtuţii şi victoria militară au fost puse în
evidenţă prin construcţia unor monumente triumfale, uneori chiar pe locul unde
se dăduse bătălia care a prilejuit construcţia. Tropaeum Traiani este un astfel de
monument, ridicat în Dobrogea pe locul unei lupte sângeroase dintre romani și
Mercenarii traci sunt atestaţi în zeci de inscripţii, în special din Attica (Athena) şi de la
Delphi.
107
Sîrbu et alii 1999, p. 217-229.
106
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dacii aliaţi cu sarmaţii şi germanicii. Cea mai mare construcţie de acest fel din
lumea romană, a fost înălţată din ordinul împăratului Traian, în anul 109, pe o
mică ridicătură de teren şi dedicată zeului războiului, Mars Ultor, răzbunătorul.
Metopele care împodobesc friza ce înconjoară monumentul, în număr de 54,
ilustrează scene din războaiele dacice: lupte, marşuri, războinici din ambele
tabere şi de diferite etnii108.
Reliefurile prezintă majoritar episoade de luptă, oferind informaţii
preţioase despre tipul somatic, portul şi mai ales armele tuturor războinicilor.
Din acest ultim aspect monumentul este cu atât mai important cu cât aduce în
discuţie arme curbe de tip falx, dar şi o specie de rhomphaia, probabil o
adaptare locală a acestei arme tracice, utilizată la sud de Dunăre, în secolele IVIII a.Chr., transformată acum într-o veritabilă coasă de luptă.
Prima metopă (Pl.V/1), destul de prost conservată, în care apare o armă
curbă, este cea cu numărul XVI, unde un legionar roman luptă cu un barbar
germanic, recunoscut după nodus-ul specific din păr, în scenă este prezent şi un
dac căzut la pământ. Acesta, deşi pare rănit grav de o lance sau o suliţă, încă
ţine în mâna stângă o sabie de tip falx109. Arma dacului este reconstituită într-un
desen al arhitectului Dinu Teodorescu110 şi, pe baza siluetei păstrate pe metopa
originală, pare să aibă o mărime medie, raportată la individul care o poartă:
lama lată, mâner dublu, manşon de gardă, buton proeminent şi o curbură
accentuată a lamei.
Următoarea metopă este XVII (Pl.V/2) şi ea prezintă aceleaşi tipuri
somatice: un roman, un dac şi un germanic. În această scenă romanul este în
atac iar dacul, în picioare, se apără cu sabie de tip falx pe care o ţine cu ambele
mâini. Germanicul, cu coafura specifică, este într-o poziţie secundară, căzut la
pământ. Sabia din mâinile dacului, cu silueta clar profilată, are vârful ascuţit și o
lamă lată, care se înconvoaie abia în treimea superioară a acesteia. Dacul o ţine
ridicată în poziţie de atac sau gardă şi orientată cu vârful către legionarul
roman 111. Acest tip de sabie are corespondenţe în descoperiri arheologice.
Metopa XVIII (Pl.V/3) prezintă doar două personaje: un legionar roman
şi un barbar cu bustul gol, înarmat cu o armă lungă, pe care o ţine de mânerul
situat în dreptul bustului şi care îi depăşeşte cu mult înălţimea. Lama acestei
coase de luptă este foarte lată, scurtă în comparaţie cu întreaga armă, foarte
încovoiată şi prezintă un manşon vizibil între mâner şi lamă 112.
Metopa XX (Pl.V/4) readuce la trei numărul de personaje, în aceeaşi
componenţă etnică: un roman, un dac şi un germanic recunoscut după nodus-ul
din păr. Arma curbă se află în mâinile dacului care o ţine ridicată spre a se apăra
108

Gramatopol 1984, p. 125.
Florescu 1960, p. 471, fig. 195 a/b.
110
Florescu 1960, p. 427, fig. 195 b.
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Florescu 1960, p. 471, fig. 196.
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Florescu 1960, p. 472, fig. 197.
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de atacul legionarului. Lama este în prelungirea unui mâner, lungă, ascuţită, cu
o curbură nu foarte accentuată 113.
Metopa XXII (Pl.VI/1) arată un legionar roman care înjunghie cu
gladius-ul un dac aflat lângă un personaj cu barbă căzut la picioarele lui. Arma
dacului are un mâner lung de aproape o treime din totalul armei, lama scurtă,
lată şi ascuţită, cu un aspect general de gheară 114.
Metopa XXIII (Pl.VI/2) reprezintă o luptă între un roman şi trei daci
dintre care unul, cel căzut în prim-planul scenei ţine în mâini o sabie mare,
curbată, ale cărei caracteristici nu se pot distinge clar din cauza degradării
metopei115.
Metopa XXXIII (Pl.VI/3) înfăţişează un legionar roman urmărind un
personaj cu barbă şi bustul gol care şi-a abandonat arma, o sabie curbă de mari
dimensiuni, ce zace la picioarele lui. Aceasta are un mâner lung terminat cu un
buton şi lama foarte lată, ascuţită şi încovoiată 116.
Metopa XXXIV (Pl.VI/4) este una dintre cele care prezintă un număr mai
mare de personaje, în acest caz patru, dintre care doi barbari par să înconjoare
un legionar roman pe care îl atacă cu săbiile lor mari şi curbate. Al patrulea
personaj se află, ucis sau grav rănit, în colţul din stânga sus. Armele curbe
folosite au lame late, mânere lungi, o curbură uşoară şi sunt mânuite cu ambele
mâini, unul încercând să lovească pe dedesubtul scutului şi cel de-al doilea fiind
poziţionat în spatele romanului 117.
Metopa XXXV (Pl.VII/1) înfăţişează o familie de daci compusă dintr-un
barbat, soţia lui şi un copil, ce par că se refugiază din faţa unui soldat roman.
Dacul, rănit de lancea legionarului, are în mâini o sabie curbă de mari
dimensiuni cu care încearcă să lovească spre spate, după cum este orientată
arma sa. Sabia are un mâner lung, iar lama este dublă ca lungime faţă de mâner
şi foarte lată.
Metopa XXXVII (Pl.VII/2), puternic deteriorată de eroziunea timpului,
prezintă un grup de trei persoane aflate în jurul unui car. Una dintre ele,
probabil un rănit, stă întinsă pe car, iar sub acesta se distinge silueta unui copil
care doarme sau este mort, judecând după poziţia oarecum nefirească. În dreapta
scenei un bărbat cu capul acoperit de un pileus, ţine în mâna dreaptă o sabie
încovoiată. Arma are în reconstituirea graficianului o formă alungită, cu
mânerul invers curbat faţă de curbura lamei şi un vârf ascuţit. Alte două arme
curbe se află în scenă: una, ce pare scăpată de personajul din car, fiind aşezată în
apropierea acestuia, are o lamă lată şi mâner scurt şi o a două armă, mai mare şi
din care nu se zăreşte decât o parte de lamă, foarte lată şi foarte încovoiată,
aflată într-o husă, lângă o tolbă cu săgeţi. Prezenţa tolbei poate sprijini ipoteza
113

Florescu 1960, p. 472, fig. 199.
Florescu 1960, p. 472, fig. 1201.
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Florescu 1960, p. 473, fig. 202.
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că această a doua armă ar fi de fapt un arc aflat în husa de protecţie, dar unghiul
curburii lamei şi dimensiunile ei descurajează în a îmbraţişa această variantă118.
Tot într-o manieră nesigură, dată fiind starea de degradare a metopei, se poate
aduce în discuţie prezenţa unei a treia arme, un pumnal, judecând după
dimensiunile mai reduse în raport cu celelalte arme, aşezată peste cele două
tolbe.
Ultima armă curbă înfăţişată pe trofeul de la Adamclisi este o sabie curbă
(Pl.VII/3), de dimensiuni comparabile cu gladius-urile de lângă ea, aflată pe
friza cu arme. Complet diferită de celelalte arme reprezentate pe monument,
aceasta are o lamă dreaptă până aproape de vârful scurt şi se înconvoaie brusc,
iar mânerul este despărţit de lamă printr-un manşon de gardă vizibil doar pe
partea inferioară a lamei 119.
Frizele de pe monumentul de la Adamclisi, sunt, în ciuda manierei de
realizare rudimentare – sau poate tocmai de aceea – unul dintre cele mai realiste
suporturi pe care apar figurate arme curbe utilizate de traci. Zona în care se află,
la confluenţa unor neamuri care şi-au intersectat şi şi-au influenţat istoria
reciproc, a permis cunoaşterea directă de către sculptori, probabil chiar soldaţii
cantonaţi aici120, a armelor romanilor, tracilor sud-dunăreni, sarmaţilor,
germanicilor şi geto-dacilor participanţi la conflictul din 101-102 p.Chr., oferind
o doză apreciabilă de credibilitate ilustrării acestora. Situat la marginile
imperiului, departe de pretenţiile şi mai ales de încorsetarea în stil artistic sau
presiuni şi contexte politice, trofeul şi-a permis un alt tip de mesaj, destinat
lumii barbare la ale cărei frontiere se afla. Mesajul trebuia să fie concret, „scris”
într-un limbaj accesibil acesteia, lucru atins doar printr-un realism care a inclus
mai ales armele.
Totuși, metopele conțin anumite elemente discutabile sau cel puțin care
reclamă unele clarificări. Una dintre acestea ar fi etnicitatea purtătorilor de arme
curbe ilustrați. Cum majoritatea războinicilor barbari sunt înfățișați goi până la
brâu, aspect neidentificat în nici o altă ilustrare a războincilor daci, s-a pus întrebarea dacă acești luptători nu sunt cumva germanici, eventual înarmați de către
daci.
Ipoteza este contrazisă de faptul că războinicii germanici sunt ușor de
recunoscut după nodusul specific, redat cu consecvență. Nici un războinic
identificat după acest element de coafură nu are sabie curbă sau cosor, ci sunt
înarmați aparent doar cu lănci.
Dimpotrivă, războinicii cu arme curbate au întotdeauna pileus, evident
element de identificare etnic de vreme ce este omniprezent (corpul expediționar
dac nu putea fi alcătuit numai din aristocrați). Parcă pentru a încurca și mai mult
lucrurile, pe friza armelor sunt prezentate drept trofee mai multe scuturi cu
Florescu 1960, p. 477, fig. 216/a şi 216/b.
Florescu 1960, Pl. X (C-D).
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Hannestad 1989, p. 45.
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nervură mediană, deci cel mai probabil germanice, în asociere cu o sabie falx
(Pl.VII/3).
Altfel trebuia scris mesajul la Roma, căci aici destinatarii erau alţii, în
consecinţă diferenţele de stil, de detaliu şi desigur de prezentare, sunt mai mult
decât vizibile pe al doilea mare monument al Antichităţii care ilustrează cele
două războaie dacice, Columna lui Traian. Construcţie remarcabilă, oferindu-se
pe sine ca model pentru alte astfel de monumente ulterioare121, Columna a fost
ridicată în Forul lui Traian, din marmură de Paros, și are o înălţime de 38 m şi
un diametru cuprins între 3,68 m la bază şi 3,29 m la vârf. Banda frizei
continue, lungă de 200 m, cuprinde 155 de scene ce înfăţişează cele două
războaie daco-romane şi care cuprind 2500 de figuri umane 122. Mult mai bine
păstrată decât trofeul de la Adamclisi, operă originală, ea a fost sculptată după
schiţele executate în Dacia, în timpul campaniilor militare şi, e neîndoielnic că
au fost folosiţi ca modele daci şi echipament al acestora, capturaţi şi duşi la
Roma. Monument cu vizibil mesaj de propagandă imperială, multe din scenele
sale sunt incluse pentru valoarea lor ideologică şi simbolică, cu teme care
gravitează constant în jurul superiorităţii militare romane în raport cu
barbarii123. Dacii sunt înfăţişaţi în ipostaze din care se sugerează gradul lor
scăzut de civilizaţie, raportat la valorile romane, dar cu o oarecare simpatie,
contexte în care războinicii de la nord de Dunăre sunt prezentaţi ca fiind mai
evoluaţi decât alte seminţii din nord, demonstrând un program iconografic
elaborat, cel puțin fracturat între ideea de barbar învins și respectul pentru
acesta124.
În acest ansamblu, scenele de luptă care includ armamentul individual
prezintă o apreciabilă doză de realism în redarea figurilor umane, surprinse de
sculptor în încleştări şi acţiuni sângeroase. Realismul acesta trebuie privit cu o
oarecare prudenţă doar în ceea ce priveşte dimensiunile acestor arme care în
scenele de luptă sunt mai mici decât exemplarele de pe trofeele de la baza
monumentului sau decât exemplarele de falx dacica descoperite în contexte
arheologice125.
Soclul coloanei este împodobit cu arme, probabil dintre cele mai
valoroase capturate, armuri, spade, coifuri, scuturi, arcuri şi tolbe ornamentate şi
săbii curbate. Acestea din urmă sunt reprezentate de 18 piese clar conturate și
alte aproximativ 11 posibile, incertitudine cauzată de starea de deteriorare a
monumentului.
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Hannestad 1989, p. 27.
Gramatopol 1984, p. 180-181.
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Hannestad 1989, p. 28.
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Hannestad 1989, p. 29. Spre exemplu programul iconografic al Columnei lui Marcus
Aurelius îi prezintă pe germanicii învinși în posturi eminamente jalnice și umilitoare, fără nici
o intenție de a sublinia vreo calitate a lor.
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Vezi infra.
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Reprezentările recognoscibile (Pl.VIII-IX) au o alură elegantă, mânere
de două mâini terminate în butoni masivi și o curbură ce debutează de la
jumătatea lamei 126. Dimensiunile şi forma acestor săbii sunt apropiate de
exemplarele descoperite aproape exclusiv în zona capitalei regatului dac şi se
poate spune că reprezintă o imagine corectă a sabiei cu care era dotată elita
militară din preajma regelui 127.
Pe fusul Columnei este de presupus că multe arme erau inițial doar pictate
sau chiar unele erau fixate în mâinile personajelor, dat fiind dinamica sugerată a
mișcărilor și lipsa vizibilă a armelor în majoritatea scenelor. Totuși, acestea nu
lipsesc în totalitate, o sabie curbă este vizibilă în scena LXVI (Pl.X/2) care
prezintă o luptă între daci şi romani unde, în partea superioară, un tarabostes dac
utilizează un cosor de luptă. Astfel, la capătul unui mâner lung de aproape două
treimi din lungimea armei, se află ataşată o lamă scurtă, relativ lată, ascuţită şi
puternic încovoiată 128, cu bune analogii în descoperirile arheologice.
Scena LXXII (Pl.X/4) ilustrează o altă confruntare între cele două tabere
în care dacii îşi folosesc armele încovoiate. Doi comati de astă dată, sunt
înarmaţi cu două săbii scurte încovoiate. Ele au lamele subţiri şi sunt mânuite cu
o singură mână 129.
Terminarea primului război daco-roman din 101-102 este ilustrată de
scena LXXVIII care prezintă două trofee romane ce încadrează o reprezentare a
zeiţei Victoria. Între armele capturate şi expuse se găsesc şi trei săbii curbate
care se zăresc parţial de după scuturi. Una dintre ele prezintă o curbură
accentuată şi o lamă foarte lată (Pl.X/7), iar a doua are o alură mai elegantă. A
treia se află probabil pe unul dintre scuturile aruncate la baza trofeului într-o
poziţie din care nu rezultă foarte clar dacă este încă o armă sau este doar o
decoraţie a scutului pe care se află130, situaţie similară cu cea din scena LXII131.
Scena XCVI (Pl.X/1) cuprinde imaginea unei bătălii la care participă şi
un dac înarmat cu o sabie scurtă, cu lama relativ subţire, încovoiată şi ascuţită,
identificată şi în următoarea scenă132, XCV (Pl.X/3) ce relevă încă două astfel
de săbii scurte şi curbate, potrivite pentru mânuirea cu o singură mână, la fel ca
trei dintre luptătorii daci de pe scena următoare XCIV (Pl.X/1). Armele acestora
sunt ceva mai lungi decât nişte pumnale, încovoiate puternic, cu lama îngustă şi
vârful ascuţit 133, asemănătoare cu cele două căzute din mâinile luptătorilor în
scena CXV 134.
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Florescu 1969, Tafel B, C, D, E; Cichorius 1896-1900, Tafel II.
Borangic 2006, p. 98.
128
Florescu 1969, Tafel LIII. (168).
129
Florescu 1969, Tafel LIX (187).
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Florescu 1969, Tafel LXVI; LXVII (204, 206).
131
Florescu 1969, p. 93 fig. 49/84, Tafel LXII (194).
132
Florescu 1969, Tafel LXXXIII (252).
133
Florescu 1969, Tafel LXXXIV (253, 254).
134
Florescu 1969, Tafel XCVII (311).
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O siluetă diferită o are sabia curbă căzută din mâna unui dac în scena
CXLIV (Pl.X/5) care prezintă o lamă scurtă, foarte lată, încovoiată puternic și
cu un mâner proeminent, terminat într-un buton masiv135.
Ultima armă curbă sculptată pe Columnă este mânuită de un războinic
dac, probabil sugerând ultimele focare de rezistenţă, în scena CLI (Pl.X/6).
Arma acestuia este lată, cu o încovoiere ce debutează brusc imediat lângă
vârf136, una dintre puținele redări ce are corespondent exact în descoperirile
arheologice.
Sinuciderea regelui Decebal, surprinsă în scena CXLV (Pl.VII/4),
prilejuieşte observarea pumnalului curb folosit de suveranul dac pentru suicid.
Acesta este încovoiat, cu lama subţire şi cu un mâner uşor curbat în direcţia
inversă a lamei 137. Arma curbă este confirmată şi de o stelă funerară (Pl.VII/5ab) descoperită la Grammeni (lângă anticul Philippi), pe teritoriul fostei provincii
romane Macedonia. Sus, în registrul sculptural, este redat un călăreţ roman în
avânt. Monumentul aparţine lui Tiberius Claudius Maximus, cercetaş în armata
romană înaintat, pentru acestă faptă de vitejie la gradul de centurion, el fiind cel
care a dus capul regelui Decebal lui Traian în tabăra împăratului de la
Ranisstorum138. Regele dac este înfăţişat căzut la pământ, cu barbă şi pileus, cu
un scut hexagonal şi un pumnal încovoiat cu garda şi butonul terminal
proeminente139. În mod evident pumnalul este redat grosolan.
O analiză separată trebuie făcută în cazul armamentului ilustrat pe baza
Columnei, unde situația numărului, morfologiei și tipurilor de arme, precum și a
modului de redare este total diferit de reliefurile fusului. Este evident că tipul de
mesaj s-a dorit a fi diferit. Pe verticala monumentului, sculptorii au fost
condiționați de spațiul redus avut la dispoziție, raportat la numărul mare de
personaje și evenimente redate.
Se observă, la o privire atentă, reducerea dimensiunile scuturilor,
coifurilor, a elementelor arhitectonice, din dorința de a crea spațiu suplimentar
pentru personaje. În această cheie, unele arme, nu neapărat ale barbarilor, sunt
schematizate, redarea lor neputând fi acceptată ca o „fotografie” precisă a
armelor. Ce poate fi extras din aceste scene, cel puțin în cazul săbiilor curbe,
dincolo de confirmarea utilizării lor, este forma aproximativă și modul de luptă.
Pe aceste scene, falx dacica este redată ca având lama scurtă și încovoiată, cu
mâner pentru o singură mână, ceea ce pare să fi permis simultan și utilizarea
scutului. Acest tip de sabie (gladius curbat) a fost considerat doar ipotetic
posibil multă vreme și doar descoperiri arheologice recente i-au confirmat
existența140.
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Florescu 1969, Tafel CXV (382).
Florescu 1969, Tafel CLI (402).
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Florescu 1969, Tafel CXLV (386).
138
Bennet 2006, p. 142.
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Catalog 1979-1980, p. 356.
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Săcărin et alii 2013, p. 58-65.
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Altfel stau lucrurile cu săbiile figurate pe soclul monumentului, unde tot
spațiul era destinat prezentării trofeelor capturate și unde condiționarea
exprimării artistice era de altă natură. Acuratețea redărilor era în acest caz
clamată de accesul direct și nemijlocit al privitorului la imagini. Sculptorii nu-și
mai permiteau schematizări sau intervenții personale asupra elementelor redate
din cel puțin două motive.
Unul era necesitatea glorificării victoriei prin afișarea capturilor
spectaculoase, iar al doilea era că mare parte din public era la curent cu
evenimentele, văzuse daci cu armele lor fie în zona de război, fie atunci când
solii acestora sosiseră la Roma. Nu se putea deci fabula sau improviza, dovadă
și grija mare pentru detalii, pentru redarea decorurilor, dimensiunilor și a
tipurilor diverse de armament 141.
Deși rare, descoperirile arheologice confirmă substanțial tipul de sabie
curbă figurat aici, respectiv o sabie curbată elegant, cu mâner pentru două
mâini, relativ masivă. Poate nu este întâmplătoare nici asocierea grafică a
acestor săbii, cu armuri de solzi sau lamelare, cu coifuri şi scuturi ovale mari,
set de echipament ce poate fi asociat cu războinicii comati.
Monument fundamental pentru cunoaşterea armamentului dacilor,
Columna reprezintă nu numai o posibilitate de a vedea în timp, ci şi un
document istoric a cărui importanţă, dincolo de diferitele interpretări date de
către specialişti reliefurilor narative sculptate pe ea, a fost sesizată şi subliniată
în nenumărate rânduri. La origine pictată, pentru sporirea efectului vizual şi
autenticitate142, ea pune în operă nu numai un program iconografic încărcat de
semnificaţii politice, ci aduce în prim planul lumii romane şi ulterior păstrează
pentru posteritate imaginea stereotip a dacului: bărbos, luptător tenace, însoţit
permanent de sabia sa încovoiată, legendara falx dacica.

141

Astfel, pe baza Columnei, spre deosebire de restul monumentului, sunt figurate armuri
diverse, coifuri nobiliare, spade, lănci, topoare. Nu este lipsit de importanță nici faptul că pe
cele patru fețe al soclului abundă armele dacice, spre exemplu aici sunt cca. 100 de scuturi
dintre cele aproximativ 400 redate pe tot monumentul, aici sunt reprezentate numeroase
spade, în vreme ce pe fus este figurată doar una în mod cert și aceasta destul de grosolană.
Aici sunt prezentate multe lănci și topoare, în vreme ce acestea aproape lipsesc de pe restul
Columnei. Nici un dac nu este echipat cu armuri în scenele de luptă, dar toate tipurile de
armură (hamata, squamata, segmentata) figurează printre trofee. Faptul că aceste arme erau
dacice și nu sarmatice, așa cum nu de puține ori se susține, este confirmat de analogiile
arheologice descoperite în mediul dacic. Afișarea unor trofee sarmatice ar fi fost discutabilă
prin prisma faptului că sarmații roxolani, aliați ai dacilor, n-au mai participat la al doilea
război (Traian însuși nu și-a luat titlul de Sarmaticus) şi oricum afişarea unor falsuri, când
memoria unui episod similar, degradant pentru orgoliul imperial, din vremea lui Domiţian,
era proaspăt în memoria colectivă şi, în consecinţă, de neacceptat pentru propaganda
imperială a momentului, care oricum nu avea nevoie de astfel de denaturări sau subterfugii
pentru a-şi sublinia victoria.
142
Brilliant 1979, p. 113-114.
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Temutele săbii încovoiate, râvnite ca trofee, au fost folosite în iconografia
romană, imediat după cucerirea Daciei ca veritabile însemne ale victoriei, aşa
cum este cazul unui fragment de calcar, descoperit la Sarmizegetusa şi păstrat la
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane din Deva (Pl.XI/1 a-b). Relieful,
sculptură rudimentară şi stângace, prezintă în stânga un soldat roman înarmat cu
lance, având alături, căzut la pământ, un războinic a cărui identitate etnică este
deconspirată de silueta armei din colţul inferior drept143. Starea avansată de
degradare a piesei nu permite decât observarea conturului armei, care este
subţire şi încovoiat.
O altă manifestare a victoriei este reliefarea pe o placă de marmură
descoperită tot la Sarmizegetusa și păstrată parţial 144 a numelui Legiunii a IV-a
Flavia Felix redat prin intermediul unor arme. Dispunem astăzi de patru desene
ale epigrafei 145 în care textul Legio IIII Flavia Felix a fost redat cu ajutorul unor
siluete de arme curbe, săbii şi pumnale deopotrivă, reprezentate cu vârful în jos,
având semnificaţia literei L, urmate de o seceră interpretabilă ca eg, apoi de
două pumnale şi tecile lor, rezultând cifra unității şi de două săbii curbe cu
vârful îndreptat în sus care construiesc iniţialele numelui legiunii, F F (Pl.XI/2-3).
Încheierea războaielor dacice şi transformarea Daciei în provincie romană
nu au însemnat şi dispariţia din reprezentările artistice a armelor curbe specifice
acestora. Arenele romane s-au umplut de prizonieri daci obligaţi să lupte pentru
plăcerea plebei romane şi este neîndoielnic că ei şi-au păstrat specificul etnic în
ceea ce priveşte rolul în cadrul jocurilor. Unii dintre ei trebuie să fi repurtat
numeroase victorii care le-au asigurat suficientă popularitate pentru a le fi
dedicate monumente funerare. Aşa este cazul unui dac, M. Antonius Exochus
(Pl.XII/1), pe al cărui basorelief funerar, datat în secolul II, p.Chr., se distinge
arma sa, o specie de mahaira cu lama frântă în unghi 146, dar şi ramura de
palmier, simbolul victoriei 147.
Tipul de armă reprezentat pe această stelă necesită un scurt excurs.
Gladiatorii de origine tracică erau suficient de prezenți în arenele romane pentru
ca o categorie distinctă de astfel de luptători să fie numită după numele
neamului lor. Proveniți dintre prizonierii de război, acești traci, inițial din sudul
Macrea 1941, p. 131-140 şi fig. 1.
În principiu, jumătatea din dreapta se păstrează la Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane
din Deva, ea figurând în evidențele instituției (Inv. 15924; Cf. IDR, vol. III/3, p. 269), dar
încercările repetate de a da de urma piesei nu au dat nici un rezultat deocamdată.
145
Primul este un desen realizat de J. F. Neigebaur (apud Macrea 1941, p. 140) şi al doilea
este atribuit lui J. Ackner (apud IDR, vol. III/3, p. 269, nr. 269/a). Copii ale acestor desene,
mai mult sau mai puțin fidele, există în arhivele vieneze și una la Arhivele Naționale ClujNapoca (în ambele locuri este redat și desenul fragmentului de calcar).
146
Armele de acest fel se întâlnesc doar în arenele romane, în uzul gladiatorilor thraex și nu
pe câmpurile de luptă. Aceaste arme au păstrat numele de sica, fapt ceea ce a dus la unele
confuzii, chiar și în literatura de specialitate.
147
Daremberg, Saglio 1926, vol. II, partea a II-a (F-G), Paris, 1926, s. v. gladius, p. 1587.
143
144

53

DACORVM FALCES

54

DACORVM FALCES

55

DACORVM FALCES

Dunării, erau înarmați cu parma, un scut mic rotund sau patrulater, cască,
cnemide și o armă curbă, numită sica.
Este posibil ca primii astfel de sclavi-luptători să fi folosit în arene chiar
pumnalele curbe specifice culturii tracice, dar lupta cu aceste arme scurte,
folosite împotriva unor oponenți greu înarmați și bine protejați de echipamente
defensive a fost întotdeauna lipsită de eficiență și, în consecință,
nespectaculoasă. Este probabil cauza înlocuirii pumnalelor cu o sabie cu aspect
frânt în unghi, cu sursă de inspirație traco-iliră, dar care a păstrat numele
pumnalului tracic, fără a mai avea o altă legătură cu acesta.
Păstrând „tradiția”148 și prizonierii daci puși să lupte în spectacolele
romane au fost asimilați categoriei Thraex, unde s-au făcut suficient de
remarcați ca să existe o școală care le purta numele, Ludus Dacicus, iar unii
dintre ei să beneficieze de monumente funerare, chiar dacă modeste, altfel
interzise unor infames.
Vitejia şi priceperea dacilor în arta militară nu a fost exploatată doar
pentru distracţia plebei, căci administraţia imperială, al cărei pragmatism a fost
politică de stat, a folosit cu pricepere aceste calităţi ale noilor supuşi ai
Imperiului şi a încorporat un mare număr de soldaţi proveniţi din Dacia în
unităţile auxiliare ale armatei romane 149.
Între aceste unităţi, dislocate la mari distanţe faţă de locul natal al
recruţilor, se numără şi Cohors I Aelia Dacorum, aflată la un moment dat sub
conducerea tribunului M. Claudius Menander, cantonată la (C)Amblogana (azi
Birdoswald, Marea Britanie), menţionată într-o serie de izvoare epigrafice150.
Databilă între anii 198-209 p.Chr., lespedea de piatră a fost „dezvelită” cu
ocazia construirii unui horeum de către soldaţii cohortei dacice amintite şi a
Cohortei I Thracum civium Romanorum. Inscripția este flancată la stânga de o
sabie cu vârful încovoiat şi la dreapta de un simbol al victoriei: ramura de
palmier (Pl.XI/5).
O altă sabie curbă, a fost incizată pe un bloc de piatră încastrat, în zidul
unui alt depozit de cereale, descoperit în 1852, ridicat de către Cohors I
Thracum civium Romanorum şi datat în jurul anului 219 p.Chr. Pe relieful
monumentului, păstrat la Muzeul Carlisle (Marea Britanie), textul inscripţiei
este încadrat în dreapta de ramura de palmier, iar în stânga de o sabie curbă cu
lama dreaptă până aproape de vârf (Pl.XI/4), unde se înconvoaie rezultând un
vârf ascuţit 151. Ambele săbii sculptate atestă originea unităţilor staţionate aici,

Prizonieri daci au luptat în arenele romane încă din vremea urmașilor lui Burebista,
războinicii prinși ai regelui Dicomes fiind puși să lupte cu alți captivi suebi, în cadrul
jocurilor prilejuite de consacrarea sanctuarului lui Cezar, organizate de Octavian în anul 29
a.Chr., la sfârșitul războiului civil. Cf. Dio Cassius, LI, 22, 6.
149
Petolescu 2002, p. 47-50.
150
Russu 1980, p. 31, fig. 5; Petolescu 2002, p. 148-151.
151
Russu 1980, p. 31; Petolescu 1980, p. 1049.
148
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cel puţin a militarilor din primele contingente şi chiar dacă ele nu reflectă arme
curbe în uzul unităţii 152, ele rămân ca simboluri asociate cu etnosul dac.
O asociere similară putem remarca şi pe un altar onorific (Pl.XII/1-3)
ridicat în cinstea unui ofiţer roman, Sextus Vibius Gallus, praefectus castrorum
legiones XIII Geminae, descoperit la Amastris (azi Amasra, Turcia) şi care îl
înfăţişează pe titularul monumentului călare, luptând cu doi barbari. Unul dintre
aceştia, pare-se rănit, aruncă din mâini o sabie curbă lungă, iar al doilea are şi el
o sabie încovoiată, ceva mai mică 153. Este puțin probabil ca libertul care a
comandat şi a plătit monumentul să fi cunoscut îndeaproape armele curbe ale
dacilor pe care le-a dorit reliefate în amintirea vitejiei patronului său –
exceptând cazul în care a ajuns în serviciul ofiţerului ca prizonier dac – dar este
sigur că etnicitatea duşmanilor ofiţerului era pusă în legătură cu sabia
încovoiată. Atrage atenţia faptul că pe altar apar două tipuri de astfel de arme,
de dimensiuni net diferite. Dacă săbiile mari mai apar doar pe monumentul de la
Adamclisi – oferind oare un indiciu privind una dintre bătăliile la care a
participat Sextus Gallus? – sabia scurtă se adaugă celorlalte reprezentări de
acest fel din arta romană. Ambele arme sculptate pe monument jalonează
cariera și faptele de arme ale ofițerului cu elemente ușor de identificat de către
orice privitor, independent de textul însoțitor, ceea ce arată că săbiile curbe erau
bine asociate cu dacii în mentalul colectiv din Imperiu.
Prezenţa armelor curbe pe monumente oferă o serie de informaţii
referitoare la morfologia acestora, la modul de luptă, dar şi despre larga lor
utilizare de către daci în ansamblu. Paleta largă de tipuri de monumente
întăreşte convingerea că asocierea dintre daci şi armele lor curbe nu a fost
forţată, ci ea transpunea în artă o realitate suficient de cunoscută pentru ca, în
unele cazuri, prezenţa acestor arme să ofere un „cod” din care să rezulte dorinţa
artistului de a ilustra în opera sa luptători de origine tracică.
O altă piesă deosebită o reprezintă o plăcuţă de bronz descoperită la Gârla
Mare (Pl.XII/4) şi datată după 106 p.Chr., pe câmpul căreia, lângă două scuturi,
unul hexagonal şi unul oval, este reprezentată o armă curbă, considerată fie
pumnal 154, fie o sabie de tip falx 155.
Chiar dacă unitățile recrutate ar fi folosit armele naționale la momentul înființării, prin
pierderi și recrutări succesive, elementele etnice inițiale se estompau, memoria originii era
păstrată atât prin numele unității, cât și prin emblematica sabie curbă.
153
Iniţial datarea acestui monument a fost pusă în legătură de pătrunderea în Dacia romană a
unor populaţii barbare, cu ocazia războaielor marcomanice din anii 166-169 p.Chr., împotriva
cărora Legiunea a XIII Gemina, cantonată la Apulum, în corpul de comandă al căreia se afla
şi Sextus Vibius, a purtat o serie de bătălii (Russu 1971 p. 535-536). Cercetări ulterioare
(Dobson 1978, p. 223-224; Maxfield 1981, p. 77) repoziţionează apogeul carierei militare a
ofiţerului în timpul împăraţilor Domiţian şi Traian. Aduc pe această cale mulţumiri lui
Cosmin Coatu, pentru semnalare, observații şi bibliografie.
154
Pop 2000, p. 333, fig. 1.
155
Borangic 2006, nr. 1-2, p. 66. Păstrând proporțiile, dacă admitem că celelalte arme sunt
scuturi și nu cnemide (neîntâlnite la daci), atunci arma este mai degrabă o sabie.
152
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Un pumnal încovoiat pare să ţină în mână şi un personaj ce escortează un
prizonier figurat pe pereţii unui crater descoperit la Balčik, în Bulgaria, datat
între a doua jumătate a sec. IV - sec. III a. Chr.156 (Pl.IV/5 a-b).
Ilustrarea armelor curbe cu ajutorul picturii este rarisimă, în mare parte
datorită perisabilității acestui tip de expresie artistică. Una dintre excepţii este
decorul mural al mormântul de la Kazanlak, Stara Zagora (Bulgaria)157,
descoperit în 1944 și datat către sfârşitul secolului IV a.Chr. Situat în apropiere
de Seutopolis, capitala regelui trac Seuthes III, mormântul face parte dintr-o
mare necropolă tracică. Pereţii dromos-ului sunt decoraţi cu picturi ce redau
ritualuri funerare și ceremoniale tracice. În aceste scene se regăsesc siluetele
unor arme încovoiate, atât de tip rhomphaea, cât și mahaira (Pl.IV/3;
Pl.XXIV/1).
O altă excepţie este o pictură murală aflată într-un mormânt trac
descoperit la Alexandrovo, lângă oraşul Haskovo (Bulgaria), datat la mijlocul
secolului IV a.Chr. Unul din personajele redate aici are în mâna dreaptă un
pumnal cu lama încovoiată 158 pe care se pare că îl utilizează la vânătoare
(Pl.IV/4).
Ultima piesă adusă în discuţie este un fragment de pectoral de cal ce pare
să fi aparţinut unei statui ecvestre şi care are ca decor o scenă ce conţine un
călăreţ aflat în urmărirea unui pedestraş înarmat cu un scut aproximativ
hexagonal şi o sabie scurtă şi încovoiată spre vârf (Pl.VIII/8a-b). Piesa,
descoperită la Arcalia (com. Şieu-Măgheruş, jud. Bistriţa-Năsăud), este
interpretată ca reprezentând schematic o bătălie între cavaleria romană şi
pedestraşi de origine germanică, fiind datată între 150-250 p. Chr159. Totuşi
arma curbă nu era una proprie arsenalelor germanice, care preferau spadele.
Este posibil ca personajul redat să fi ilustrat participarea dacilor de dincolo de
limes care, în alianţă cu germanicii, au invadat în numeroase rânduri provincia
Dacia. Trecând în revistă imaginile care ilustrează diferitele tipuri de arme
curbe din spațiul tracic în general și al dacilor în special, se poate concluziona
că deşi nu lipsesc din reprezentările artistice ale Antichităţii, oferind informaţii
vizuale importante, ele sunt în rare cazuri manifestări artistice ale tracilor şi
mult mai des redări cu o pregnantă semnificaţie etnică în arta greco-romană.
Setul de informații extrase din reprezentările artistice ar fi fost desigur
cantonat doar în zona presupunerilor dacă armele redate nu și-ar fi găsit
corespondențe în izvoarele arheologice. Se poate spune că cele două surse
diferite se completează în mod fericit, arta păstrând imaginea detaliată a
artefactelor care, în plan real, au suferit distrugeri și deteriorări evidente, mai
ales ale componentelor organice, dar și ale părților metalice datorită practicilor
rituale care le-au inclus.
156

Škorpil 1932, p. 65-67.
Micoff 1954, Pl. III-IV.
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Marazov 2005, p. 88.
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Catalog 2006, p.186, nr. cat. 205.
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Ilustrări numismatice
Din toate categoriile de reprezentări artistice, monedele sunt, de departe,
cele mai răspândite şi în acelaşi timp cele care au reflectat foarte intens
evenimentele care i-au avut în centrul atenţiei pe războinicii nord-dunăreni la
începutul secolului al II-lea p.Chr.
Reprezentările armelor curbe ale dacilor sunt deosebit de numeroase şi
complexe. Dacă încadrarea tipologică a armelor figurate poate fi făcută, cu o
doză masivă de probabilitate160, ceea ce poate fi sigur trasat din studiul acestor
monede este mesajul transmis, ele fiind vectorul principal prin care aceste arme
asociate dacilor au pătruns în cele mai depărtate colţuri ale Imperiului Roman şi
apoi în conştiinţa Antichităţii.
Romanii au sesizat repede că moneda poate fi şi altceva decât mijlocul de
schimb uzual şi că, prin larga ei circulaţie, putea fi un eficient vector de
dispersie a unui anume mesaj propagandistic cu evidente componente politice.
Această dimensiune psihologică se adaugă faptului că monedele sunt singurele
monumente cu caracter unitar și stabil, ele trecând de la o perioadă la alta fără a
li se altera mesajul.
Antropologia socială modernă a subliniat importanţa simbolurilor161 mult
mai târziu după ce romanii au recurs empiric la acestea pentru implementarea
propriului program politic. Iconografia prezentă pe monedele romane abundă în
mesaje exprimate prin alegorii, simboluri, legende sau imagini concrete. Una
dintre temele iconografice predilecte a fost cea a duşmanului învins, obsesiv
repetată de monetarii romani şi care, în contextul rezultatului războaielor dacoromane, va permite gravarea a numeroase arme curbe dacice pe monede,
începând cu epoca lui Traian.
Deşi sunt rare cazurile când reprezentările artistice permit vizualizarea în
acelaşi timp în ansamblu şi în detaliu a armelor, adeseori poziţia lor neputând
permite decât bănuirea dimensiunilor, totuşi se pot distinge siluetele acestor
arme, raportate la celelalte elemente componente ale trofeelor sau personajelor
şi, într-o bună măsură, forma lor.
O primă emisiune monetară pe care există ilustrări ale armelor curbe
dacice este cea a unui denar hibrid (Pl.XV/9) care are pe revers un personaj
legat cu mâinile la spate, aşezat pe o grămadă de scuturi din care ies,
schematizate, contururile a două arme curbe (RIC 162).
160

Borangic 2006, nr. 1-2, p. 54-88.
Hannestad 1989, vol. I, p. 11.
162
Pentru ușurința lecturii am folosit acronimul RIC (Roman Imperial Coinage), uzual între
cercetători. Trimiterea exactă este Mattingly, Sydeham 1984, vol II. Sursa imaginii monedei
este www.coinarchives.com (03.03.2009). Trimiterile la site-urile colecționarilor numismatici
și implicit imaginile folosite nu au neapărat valoare științifică, aceasta fiind acoperită de
utilizarea unor lucrări de referință în domeniu (RIC; Cohen) dar a căror ilustrație este de
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Emisiunile monetare pe care figurează arme încovoiate ca parte a
trofeelor apar, evident, mult mai abundent abia după încheierea primului război
dacic, în ciuda finalului indecis al acestuia.
Astfel, pe reversul unui dupondius (Pl.XIII/1) emis la Roma între 103111 p.Chr. (variantă la RIC 586) se poate observa o coasă uriaşă, ale cărei
dimensiuni impresionante contrastează izbitor cu cele ale restului obiectelor ce
compun imaginea trofeului 163. O asemenea redare poate fi rodul imaginaţiei
artistului, dar poate la fel de bine să fie consecinţa contactului vizual direct cu
obiectul, distorsionarea reprezentării fiind direct proporţională cu impresia
indusă de respectivul model. Prezenţa celuilalt tip de sabie poate fi privită iarăşi
ca un indiciu că artistul a avut cunoştinţă de existenţa unei diversităţi tipologice
ale armei şi că a avut modele, putând astfel să sublinieze latura sinistră a unuia
comparativ cu celălalt.
Alte două arme (Pl.XIII/2), aparent mari, decorează trofeul de pe
reversul unui denar emis de Traian (variantă la RIC II 147b), în timp ce o a treia
armă iese din mormanul de scuturi aflat la baza trofeului164.
O imagine similară ne oferă reversul unui alt denar (Pl.XIII/3) al
cuceritorului Daciei (RSC 571), în care sabia din partea inferioară apare parcă şi
mai ameninţătoare165.
Două reprezentări de săbii curbe avem pe reversul unui dupondius
(Pl.XIII/4) emis în intervalul 103-111 p.Chr. (RIC 586): în partea superioară
stângă, în spatele scutului hexagonal, două exemplare aşezate cruciş şi poate
mai este una şi în spatele scutului rotund din partea opusă166.
Alte două exemplare sunt vizibile în partea superioară, în spatele
trofeului, pe reversul unui denar (Pl.XIII/5) emis de Traian (variantă la RIC II
147)167.
Parţial vizibile, patru mari săbii, grupate câte două, în spatele trofeului şi la
baza acestuia, apar pe reversul unui denar (Pl.XIII/6) similar, databil între 107111 (RIC II 147b)168.
Destul de explicit în stabilirea proporţiilor este reversul unui sestert 169
(Pl.XIII/7) emis la Roma în intervalul 104-111, mai probabil după 106 (RIC 584,

foarte slabă calitate. Am preferat combinarea dintre informația științifică și ilustrația din
webografie, cu atât mai mult cu cât s-a remarcat nevoia de detalii grafice, cu riscul evident ca
aceste site-uri să fi dispărut între timp.
163
www.yorkcoins.com (01.02.2009).
164
www.wildwinds.com (03.02.2009).
165
www.wildwinds.com (03.02.2009).
166
www.ancients.info (04. 02.2009).
167
www.coinarchives.com (09.02.2009).
168
www.coinarchives.com (16.02.2009).
169
Moisil 1929, p. 30, pl. VIII, fig. 39.
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Cohen 569)170. Ansamblul iconografic se află ilustrat şi pe un as (Pl. XIII/8),
variantă a aceluiaşi tip monetar 171, iar armele, clar vizibile, sunt foarte
asemănătoare cu armele curbe reliefate pe scena LXXVIII a Columnei
Traiane172.
O altă armă se află pe reversul unui denar (Pl.XIII/9) emis de Traian
(RIC 307). Din aceasta se vede numai partea superioară, plasată în partea stângă
inferioară, alături de o altă variantă de armă curbă173.
Un denar (Pl.XIII/10) emis de Traian între 103-111 p.Chr. (RIC II 96)
are figurate două astfel de săbii în partea stângă a monedei, ieşind din mormanul
de scuturi pe care stă aşezat dacul captiv 174.
O armă puternic curbată este figurată pe reversul unui sestert (Pl.XIII/11)
emis de Traian între 103-111 p.Chr. (RIC 560), în partea dreaptă a monedei, în
spatele personajului simbolizând Dacia175.
Două arme curbe sunt figurate pe reversul unui sestert (Pl.XIII/12) emis
între anii 103-111 p.Chr. (RIC 564): în partea stângă a monedei, la baza
trofeului, ieşind din spatele unui scut rotund 176.
Alte două exemplare sunt figurate în partea stângă a unui sestert
(Pl.XIII/13) emis în 103 p.Chr. (RIC II 561), ieşind din spatele unui scut
rotund. Pe trofeu, de o parte şi de alta a coifului, par a se distinge vârfurile altor
două exemplare 177, ipoteză întărită şi de faptul că pe o altă monedă (Pl.XIII/14),
într-o scenă similară, cele două săbii ce flanchează coiful sunt bine reliefate iar
celelalte două, din spatele scutului sprijinit de trofeu, au o curbură tipică,
pronunţată178.
Pe reversul unui denar (Pl.XIII/15) emis de Traian între 103-112 p.Chr.
și bătut la Roma (RIC II 98), se disting două exemplare în partea stângă a
monedei, în dreptul genunchilor personajului reprezentând Dacia 179.
Pe un denar (Pl.XIII/16) emis între 103-111 p.Chr. la Roma (RIC II 98c),
sunt figurate două arme, în partea stângă a monedei, ceva mai jos de genunchii
personajului reprezentând Dacia180, la fel ca în cazul unei variante [RIC II, 98
(C)] a acestei emisiuni (Pl.XIII/17) unde cele două săbii apar ceva mai
proeminente181.
170

www.coinarchives.com (01.02.2009).
www.ancients.info (01.02.2009).
172
Vezi supra.
173
www.wildwinds.com (01.02.2009).
174
www.tjbuggey.ancients.info (01.02.2009).
175
www.coinarchives.com (01.02.2009).
176
www.coinarchives.com (02.11.2009).
177
www.coinarchives.com (02.12.2009).
178
Florescu 1969, p. 132, fig. 69/6.
179
www.coinarchives.com (03.02.2009).
180
www.beastcoins.com (23.02.2009).
181
www.beastcoins.com (24.02.2009).
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Alte două exemplare sunt ilustrate în partea stângă a unui denar
(Pl.XIII/18) emis de Traian (RIC II 96), în acelaşi loc ca pe moneda precedentă,
dar într-o poziţie uşor mai înclinată182.
Două arme impozante sunt plasate în partea inferioară stângă a unui denar
de argint (Pl.XIII/19), emis la Roma între 103-111 (RIC II 99c)183, care are
înfăţişat un dac cu mâinile legate lângă o grămadă de arme 184.
Un denar de argint (Cohen 118)185 reprezintă un dac legat aşezat pe o
grămadă de arme din care ies şi două săbii curbe186, la fel ca pe o variantă a acestei
emisiuni187 RSC 118, RIC 96.
Alte două arme curbe certe şi încă două probabile sunt vizibile pe
reversul unui denar (Pl.XIII/20) emis de Traian (variantă la RIC II 147), în
partea dreaptă inferioară a monedei, ieşind de după un scut rotund 188.
Pe un alt denar (Pl.XIII/21) emis de Traian (RSC 571) sunt vizibile două
săbii, în partea stângă inferioară a monedei, ieşind din spatele unui scut
rotund189, la fel ca şi pe o emisiune similară, variantă a primei (Pl.XIII/22), cu
deosebirea că pe aceasta săbiile sunt mai bine conturate 190.
O altă reproducere a două arme curbe dacice o avem pe un dupondius
(Pl.XIII/23) emis în intervalul 112-117 p.Chr. (variantă la RIC 620, foarte rară),
unde săbiile sunt în partea dreaptă a monedei, în dreptul piciorului dacului
îngenuncheat 191.
O sabie frumos conturată se distinge la baza trofeului de pe reversul unui
denar (Pl.XIII/24), emis de Traian (variantă la RIC II 147b), din care este
vizibilă doar partea superioară, ieşind din mormanul de scuturi 192.
Două exemplare impozante sunt ilustrate pe un denar (Pl.XIV/1) emise la
Roma între 106-111 p.Chr. (RIC II 96c), la spatele prizonierului dac, în partea
stângă a monedei 193, ca şi pe o variantă, a acestui tip monetar, un denar
(Pl.XIV/2), emisă în acelaşi orizont cronologic194.
Un denar (Pl.XIV/3) emis la Roma între 103-111 (RIC II 96c), are
gravate două arme curbe, de dimensiuni diferite, în spatele unui prizonier aşezat
pe un morman de scuturi, în partea stângă a monedei 195.
182

www.classicalcoins.com (12.02.2009).
www.beastcoins.com (02.02.2009).
184
Moisil 1929, p. 29-27, pl. V, fig. 21.
185
Cohen 1854, Trajan, apud Moisil 1929, p. 16.
186
Moisil 1929, p. 27, pl. V, fig. 22.
187
www.wildwinds.com (09.02.2009).
188
www.wildwinds.com (02.02.2009).
189
www.wildwinds.com (02.02.2009).
190
Florescu 1969, p. 132, fig. 69/5.
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www.ancients.info (02.03.2009).
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www.wildwinds.com (02.02.2009); vezi şi Florescu 1969, p. 131, fig. 69/4.
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www.wildwinds.com (02.02.2009).
194
Florescu 1969, p. 131, fig. 69/3.
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183

64

DACORVM FALCES

O lamă de sabie aparte este gravată pe reversul unui denar (Pl.XIV/4)
emis la scurtă vreme după cucerirea Daciei și este parţial vizibilă lângă un
morman de scuturi pe care stă aşezat prizonierul dac196. O particularitate a
acestei săbii, în cazul în care nu avem de-a face cu un defect de fabricaţie a
monedei, este şanţul median de pe lama armei, nemaiîntâlnit în reprezentările
repertoriate până aici, dar prezent pe fragmentul descoperit la Tilişca, interpretat
ca vârf de sabie197.
Două lame curbate elegant ies dintr-un morman de scuturi aflate în faţa
unui prizonier cu mâinile legate în faţă pe un denar (Pl.XIV/5) emis sub Traian
(RIC II 99)198.
Alte două săbii de dimensiuni medii, încovoiate pe traiectoria unui arc de
cerc cu o deschidere ce dă lamei o formă uşor aplecată, sunt reprezentate pe o
serie de denari emişi sub Traian. Prima de acest fel (Pl.XIV/6) este o monedă
(RIC II 98) datată între 103-111 p.Chr.199, iar pe un alt denar (Pl.XIV/7) emis în
acelaşi interval cronologic (RIC II 98c)200, se pot observa două săbii cu o formă
elegantă, perfect conturată, plasate în partea stângă a monedei, în dreptul
genunchilor personajului ce simbolizează Dacia îndurerată. Pe o emisiune
similară (Pl.XIV/8), probabil variantă a denarului amintit anterior (RSC
120a)201 sunt vizibile tot două arme curbe, poziţionate în acelaşi loc.
Pe o altă emisiune (Pl.XIV/9) din perioada respectivă (variantă la RIC
202
96) se conturează o armă de dimensiuni mai mari, aflată în proximitatea
mâinii prizonierului dac, şi, în fine, tot pe un denar (Pl.XIV/10) emis de Traian
(RIC II 98c) sunt două arme plasate în partea inferioară stângă a monedei.
Armele au o curbură diferită, una fiind aproape dreaptă203.
Un dupondius, piesă foarte rară în colecţiile contemporane (Pl.XIV/11),
emis la Roma între 103-111 p.Chr., prezintă pe revers aceeaşi legendă (RIC
563) ca şi pe un sestert (Pl.XIV/12), emis între anii 103-111 p.Chr. (RIC 560),
cu câte două arme curbe în partea stângă a monedei, la baza trofeului 204.
Un alt denar (Pl.XIV/13), emis de Traian (variantă la RIC II 147a), are
gravate două săbii, în partea superioară stângă a unui trofeu împodobit cu
arme 205.
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www.mek.oszk.hu (02.02.2009).
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O altă monetară de același tip (Pl.XIV/14) prezintă un dac cu mâinile
legate în faţă, înaintea căruia se văd clar conturate două arme curbe, ieşind
dintre scuturile aruncate jos 206.
Un alt denar (Pl.XIV/15) cu aceeaşi legendă ce are în compoziţie două
arme curbe este cel emis la Roma, între 108-111 (RIC 99) 207.
Un grup de două alte arme curbe, foarte asemănătoare cu cele figurate pe
metopele de la Adamclisi, apare gravat pe un denar (Pl.XIV/16) emis de Traian
(RIC 96) între 103-111 p.Chr.208.
Un alt denar (Pl.XIV/17) emis în aceeași perioadă are figurate schematic
de această dată, două arme curbe în asociere cu alte arme, scuturi şi lănci, pe
care stă un dac legat cu mâinile la spate (RIC 96) 209.
Alte două lame de săbii dacice ies în evidenţă prin curbura elegantă, pe
reversul unui denar (Pl.XIV/18), emis tot cândva între 103-111 p.Chr. (RIC
99)210, imagine regăsită şi pe un alt denar (Pl.XIV/19) variantă a precedentului
(RIC 99)211.
Dacia Capta este un element iconografic des întâlnit sub forma unui
personaj trist, aşezat pe armele sale din care ies în evidenţă aceleaşi două lame
de sabie curbă. Acesta este motivul central de pe reversul unor serii de monede,
denari în principal, cum este cea emisă între 108-109 p.Chr. (Pl.XIV/20) (RIC
98)212. Aceleaşi tipuri de arme sunt vizibile şi pe alte piese [Pl.XIV/21 (RIC
96), Pl.XIV/22 (RIC 98), Pl.XIV/23 (RIC 98) Pl.XIV/24 (RIC 98)]; [Pl.XV/1
(RIC 98), Pl.XV/2 (RIC 96), Pl.XV/3 (RIC 96), Pl.XV/4 (RIC 98), Pl.XV/5
(RIC 98), Pl.XV/6 (RIC 98), Pl.XV/7 (RIC 98), Pl.XV/8 (RIC 99), Pl.XV/10
(RIC II 96), Pl.XV/11 (RIC 564)]213 şi [Pl.XV/13 (RIC 98); Pl.XV/14 (RIC
98)].
O armă puternic curbată este reliefată pe un denar (Pl.XV/12) emis între
103-111, la Roma, (RIC II, 147b (C)) unde apare la baza unui trofeu214. O temă
iconografică aparte aduce o serie de monede care nu mai înfățișează prizonierul
dac legat ori plângând lângă un trofeu sau lângă armele sale capturate, ci
prezintă un personaj într-o atitudine tristă, aşezat pe pământ sau pe un scut și
care are aruncată jos, în dreapta sa, o sabie sau un pumnal curbat.
Această temă este regăsită pe mai multe emisiuni monetare (Pl.XV/15,
RIC 219)215; (Pl.XV/16, variantă la RIC 219)216 şi pe o serie de variante:
206

www.coinarchives.com (02.02.2009).
www.coinarchives.com (03.14.2009).
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www.coinarchives.com (03.15.2009).
210
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(Pl.XIV/17, RIC II 218)217; (Pl.XV/18, RIC II 218, emisă în 106)218; (Pl.XV/19,
RIC II 218)219; (Pl.XV/20, RIC 216)220; (Pl.XV/21, RSC 260) 221; (Pl.XV/23,
RSC 529); (Pl.XV/24, RIC 219)222; (Pl.XVI/1, RIC 219); Pl.XVI/2, RIC II
218); Pl.XVI/3, RSC 529); Pl.XVI/4, Pl.XVI/5, RIC 217) 223; Pl.XVI/6, RIC
216, RSC 529c, Cohen 119 224); (Pl.XVI/7, RIC 216; C. 529); (Pl.XVI/1, RIC
432); (Pl.XVI/9, RIC 218); (Pl.XVI/10, RIC 218); (Pl.XVI/11, cca 104-107 p.
Chr, RIC II 219); (Pl.XVI/12, cca. 106-111, RIC II 219; RSC 529); (Pl.XVI/13,
RIC II 219) 225; Pl.XVI/14, RIC II 218) 226.
Armele prezente pe aceste emisiuni sunt fără îndoială săbii curbe sau
posibil pumnale în unele cazuri, dacă folosim personajele ca termen de
comparaţie a dimensiunilor. Sunt curbate mai mult sau mai puţin, cel mai
adesea deosebirile ţinând de gradul de degenerare a matriţei folosite pentru
piesele originale ale seriei.
Cert este că gravorul a dorit să ilustreze o armă individuală, bine
conturată întotdeauna, cu mâner delimitat prin butoni terminali şi gărzi la
îmbinarea cu lama propriu-zisă.
Ultima piesă adusă în discuţie oferă o imagine complet diferită, care va
prefigura schimbările orientării politice ce vor marca domnia succesorului lui
Traian. Astfel pe reversul unui denar (Pl.XVII/1) interpretat ca reprezentând-o
pe Felicitas ţinând în mâini caduceul şi cornucopia 227, apare o armă curbă
alungită. În exemplarul supus aici atenţiei apare însă mai degrabă Victoria
înaripată, oferind cu dreapta o cunună de lauri şi ţinând cu braţul stâng, într-o
poziţie într-adevăr nefirească, o armă cu un mâner lung, cu o lamă dreaptă şi
încovoiată brusc în vârf. Până la acest stadiu al cercetării nu am găsit o altă
monedă anterioară ca datare care să aibă înfăţişată arma tradiţională a dacilor
altfel decât ca trofeu sau ca semn al înfrângerii. Până acum, un astfel de statut
aveau abia monedele emise de Hadrian. Aceasta ar fi deci prima sa reprezentare
ca simbol al victoriei, dar nu a celei războinice, ci a unei victorii pacificatoare, a
civilizaţiei, semn că provincia era deja suficient de bine ancorată în structurile
Imperiului. O asemenea evoluţie va fi mult mai bine ilustrată de monedele
emise sub Hadrian, în care vexillum-ul şi sabia curbă sunt mereu asociate ca
embleme ale
217
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Daciei 228.
Venirea pe tronul imperial, în 117 p.Chr., a noului împărat, Publius
Aelius Hadrianus, rudă îndepărtată şi succesor desemnat al cuceritorului Daciei,
a însemnat pentru imperiu trecere în defensivă și renunţarea la politica fortitudo
pe toată lungimea frontierelor. Ruptura de politica dusă de înaintaşul său se va
reflecta curând şi în emisiunile monetare, care vor avea de acum o tematică
iconografică complet diferită, în ceea ce priveşte ilustrarea provinciei Dacia.
Deosebit de importantă este evoluţia pe care a avut-o percepţia sabiei
curbe ca element definitoriu pentru supuşii transdanubieni înglobaţi în Imperiu
în anul 106 p.Chr. Căci dacă în vremea lui Traian arma-simbol devenise inutilă,
strivită de superioritatea armamentului şi disciplinei legionarilor romani, sub
Hadrian i se recuperează o parte din maiestatea anterioară prin constituirea de
unităţi auxiliare formate din daci şi astfel imaginea Daciei captive răpusă de jale
este înlocuită de cea a unei provincii integrate în Imperiul pe care este chemată
să-l apere tocmai cu teribila sabie cu care înainte îşi apărase independenţa229.
Reflectarea noului context politic pe emisiunile monetare se face prin
reprezentarea sabiei nu în cadrul trofeelor sau armelor capturate, însoţind dacul
învins, ci acum ea este purtată în mână de către un personaj întruchipând Dacia,
într-o atitudine maiestuoasă ce lasă să se vadă întrega armă.Este cazul a
numeroase emisiuni monetare, aşi, sesterţi sau denari, care, deşi prezintă aceeaşi
legendă iconografică, relevă o mare diversitate de forme ale sabiei încovoiate.
Prima monedă prezentată este un as (Pl.XVI/15) emis în timpul domniei
lui Hadrian (RIC 850) 230 şi ulterior regăsită pe un dupondius (Pl.XVI/16) emis
sub acelaşi împărat (variantă la RIC 850)231, pe un sestert (Pl.XVI/17) din 136
p.Chr. (RIC II 849)232, altul (Pl.XVI/18) din circa 134-138 p.Chr. (RIC II
850)233, o variantă (Pl.XVI/19) a acestuia din urmă (RIC 850)234 pe un sestert
(Pl.XVI/20) emis în 136 p.Chr. (RIC II 849)235, pe un as (Pl.XVI/21) emis între
134-138 p.Chr. (variantă la RIC 850)236, pe alte două variante (Pl.XVI/22, RIC
580); (Pl.XVI/23, RIC 849) ale acestei emisiuni237, pe un sestert (Pl.XVI/24)
emis în 136 (RIC II 849)238, un altul (Pl.XVII/2) emis la Roma în 136 p.Chr.,
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(RIC 849)239, pe un sestert (Pl.XVII/3) extrem de rar (Cohen 530), un as
(Pl.XVII/4, RIC 447) și pe încă un as de bronz (Pl.XVII/5, Cohen 527)240.
O revenire a unor teme iconografice se produce sub Septimius Severus pe
fondul unei crize economice grave şi a unei inflaţii galopante241. Una din aceste
teme este cea a dacului plângând lângă sabia sa încovoiată, aşa cum este ea
regăsită pe reversul unui denar (Pl.XVII/6). Arma curbă aflată în faţa
personajului pare mai degrabă un pumnal judecând după dimensiuni, cu toate că
este dificil de stabilit exact tipul armei (RIC 432)242.
O discuţie aparte impune reversul sestertului (Pl.XVII/7) emis la Roma
în 210 p.Chr. (RIC 800a, foarte rar). Cu mâner scurt şi o lamă de dimensiuni
medii, puţin încovoiată în partea superioară, cu o curbură căreia parcă i se
retează avântul243, această sabie va fi înlocuită pe emisiunea similară a lui
Caracalla (Pl.XVII/8) din 214 p.Chr. de nişte arme în formă de ţepuşă 244, ceea
ce sugerează fie o lipsă de familiaritate a artistului cu subiectul pe care trebuia
să îl reprezinte, fie inutilitatea unei individualizări etnice prea pronunțate. Altfel
spus, scena putea prezenta o adlocutio oarecare, dar putea viza şi o anume
armată care, pentru a fi recunoscută, avea nevoie de un element identificator.
Explicaţii care să pună sestertul severian în legătură cu dacii ar fi prezenţa
împăratului în Britannia, unde staţionau unităţi militare formate din daci, despre
care o epigrafă databilă aproape în acelaşi timp cu vizita împăratului ne
avertizează că foloseau, măcar ca simbol, sabia curbă245. Apoi, soldaţii din faţa
podiumului ar putea fi daci încorporaţi în garda pretoriană sau trupe de aceeaşi
origine etnică dintre cele care l-au urmat cu fidelitate pe Septimius Severus în
războaiele cu numeroşii pretendenţi la tron.
Alte piese, în ordine cronologică, ce au ca parte componentă a temelor
iconografice arme curbe dacice, sunt emise sub Marcus Iulius Philippus Arabs,
prefect al pretoriului de origine arabă, ajuns împărat prin voinţa legiunilor din
Orient. Monedele în discuţie au ca elemente iconografice pe revers un personaj
însoţit de un leu şi o acvilă, ţinând în mâna dreaptă un vexillum iar în stânga o
armă curbă, probabil o falx dacica.
Astfel, pe un dupondius (Pl.XVII/9) emis în 244 p.Chr., Dacia,
personificată de o femeie reprezentată în picioare, flancată de un leu şi o acvilă,
ţine în mâna stângă stindardul Legiunii a XIII-a Gemina, iar în mâna cealaltă, în
dreptul stindardului Legiunii a V-a Macedonica, înfipt alături, o sabie de o
lungime comparabilă cu cea a braţului personajului 246. Tema este reluată
239
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succesiv pe o serie de emisiuni ulterioare deoarece identificăm reprezentări
aproape identice, unele cu o siluetă a sabiei frumos conturată, aşa cum apare pe
un sestert (Pl.XVII/10), pe moneda emisă în anul al doilea de domnie
(Pl.XVII/11) apoi în anul al treilea (Pl.XVII/12, Pl.XVII/13), pe o monedă
emisă de soţia împăratului, Otacilia Severa (Pl.XVII/14)247.
Pe o altă emisiune din 245-246 p.Chr. (Pl.XVII/19) în timpul aceluiaşi
împărat, Dacia, de această dată aşezată, în profil spre stânga, flancată doar de
stindardele celor două legiuni, ţine sabia în mâna stângă, iar pe alte două
emisiuni, din 246-247, p.Chr. (Pl.XVII/20) şi 247-248, p.Chr. (Pl.XVII/21) în
care reapar simbolurile legiunilor, leul şi acvila, sabia revine şi ea în mâna
dreaptă a femeii, în timp ce în stânga este plasat un stindard cu iniţialele D[acia]
F[elix]248, iar o altă armă curbă cu aspectul unui cosor apare reprezentată pe
reversul unui sestert (Pl.XVII/22) emis la Viminacium în 244 249.
Întreaga serie de emisiuni monetare ale familiei imperiale a lui Filip
Arabul trebuie să fi fost în legătură cu marele atac al carpilor înfrânţi în anul
247, stindardele prezente alături de personificarea provinciei Dacia şi nelipsita
sabie curbă din mâna ei ilustrând conlucrarea între legiuni şi supuşii Imperiului
într-un moment de criză, care putea pune sub semnul întrebării beneficiile
stăpânirii romane. Reactualizarea vechiului simbol ar putea avea semnificaţii şi
mai adânci, ca formă de exprimare ideologică şi materializare artistică a unui alt
eveniment care se producea în acei ani şi anume împlinirea unui secol şi
jumătate de la cucerirea Daciei250.
Decius (Caius Messius Quintus Traianus Decius, 249-251 p.Chr.) ajuns
împărat în condiţiile unei anarhii militare endemice în imperiu acelei perioade,
îl înfrânge şi ucide pe Filip Arabul, în septembrie 249 p.Chr., la Verona şi
îmbracă purpura imperială, calitate în care emite monedă cu o legendă
asemănătoare cu a predecesorului său. Este cazul a unei serii emise sub
auspiciile împăratului (Pl.XVII/15) şi ale membrilor familiei imperiale, în speţă
a împărătesei Herennia Etruscilla (Pl.XVII/16) şi ale fiului co-regent,
Hostilianus (Pl.XVII/17).
Anarhia militară a adus pe tronul cezarilor un alt împărat efemer care a
bătut monedă, refolosind, probabil, vechile matriţe. Este cazul lui Marcus
Aemilius Aemilianus, 210-253 p.Chr., ce a domnit doar trei luni, din perioada
aceasta rămânând o emisiune similară în conţinut (Pl.XVII/18) 251 şi care
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încheie, cronologic, emisiunile numismatice pe care figurează arme curbe
dacice.
Pentru nici un alt eveniment militar din istoria romană nu s-au emis
atâtea tipuri de emisiuni monetare ca în cazul războaielor dacice. Este un fel de
dovadă că atât autoritatea imperială, cât şi Senatul au ţinut să sublinieze faima
înfrângerii acestui inamic crâncen 252.
Denari, aşi, dupondii şi sesterţi, monede de valoare mică şi medie253,
deci capabile să pătrundă în cele mai variate medii sociale, sunt vectorii care au
dus imaginea dacului şi a sabiei sale curbe în mentalul colectiv contemporan
circulaţiei monedelor, dar şi în cea a urmaşilor aşa cum demonstrează o lucrare
de artă despre Columna lui Traian, apărută în anul 1667. Cartea intitulată
Colonna Traiana, sub semnătura lui Pietro Santi Bartoli, reeditată sub numele
de Die Traianssäule de E. A. P. Dzur, grupează două planşe cu reproduceri
artistice după 40 de monede emise sub Traian 254, din care şapte conţin arme
curbe dacice (Pl.XVIII/1-7) demonstrând interesul pentru istoria antică şi,
indirect, păstrarea în conştiinţa europeană a asocierii dintre armele curbe şi daci.
Exceptând plata soldelor, cea mai importantă funcţie a monedelor era să
răspândească pe tot cuprinsul imperiului şi chiar în afara lui, imaginea şi ideea
imperială romană 255, în diferitele ei ipostaze. Pe toată durata existenţei statului
roman monedele vor reflecta spiritul analitic şi ataşamentul faţă de concret al
propagandei oficiale romane. Mesajul gravat însă nu s-a limitat la a fi adresat
contemporanilor, ci a depăşit cu mult limitele impuse de timp şi factorii
antropici, monedele fiind unele din cele mai perene monumente, tezaurizarea şi
ascunderea lor făcând posibilă transmiterea peste vremuri - neintenţionată
desigur - a componentei artistice şi informaţionale.
Ar fi o capcană dacă am admite că reprezentările, în acest caz de pe
monede, ar fi reflecții exacte ale realității. Majoritatea temelor monetare erau
extreme de standardizate, paleta de reprezentări şi atribute utilizate avea deja o
lungă tradiție, cu rădăcini în cultura elenă și elenistică, elaborate pe baza unor
clişee artistice consacrate și difuzate prin adevărate „caiete de modele”256.
Totuși, războaiele daco-romane au introdus și subiecte grafice noi, armele curbe
fiind cele mai relevante în acest sens. Acestea sunt teme noi în iconografia
monetară imperială și ca atare au trebuit lucrate după modele reale – cel puțin
primele prototipuri. Calitatea de document istoric fidel a monedelor poate fi
discutată în ce privește personajele sau ansamblurile, dar dacă ne limităm la
armament acesta este sigur dacic. Singura incertitudine ce poate apărea este
dacă armele curbe aruncate lângă personajele căzute pe jos sunt săbii sau
252
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pumnale. Pentru că cele ce fac parte din trofee este clar că nu puteau fi decât
săbii.
Prezenţa armelor curbe ale dacilor pe numeroase serii de monede oferă un
set important de informaţii privitoare nu neapărat la forma acestora, susceptibilă
la modificări cauzate de modelul folosit, de anumite standardizări sau de
talentul gravorului, ci la mesajul conţinut şi implicit la impactul propagandistic
obţinut. Orice monedă romană conţine o parte din istoria Romei, iar prezenţa
dacilor aici demonstrează, încă odată, aportul şi apartenenţa civilizației acestora
la istoria Europei. Privite în acest fel monedele rămân documente elocvente şi
indispensabile receptării civilizaţiei Antichităţii mediteraneene, din care toate
neamurile tracilor au făcut parte. Dincolo de valoarea artistică şi documentară,
mai mult sau mai puţin realiste, aspect principal rămâne asocierea pe care
monedele, mai mult decât orice categorie de artefacte sau scrieri, au făcut-o
între daci şi armele lor încovoiate.
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Armele curbe în descoperirile
arheologice
Cazurile când reprezentările artistice permit vizualizarea în acelaşi timp
în ansamblu şi în detaliu a armelor sunt rare, cu toată doza de neutralitate oferită
de detaliul care conţine arma. Ceea ce oferă substanţă şi sentimentul de concret
unei arme este, până la urmă artefactul în sine, cu toate incoerenţele care rezidă
din distanţa dintre depunerea în sol şi momentul restaurării şi intrării piesei în
circuitul ştiinţific. Reconstruirea imaginii societăţii tracilor, văzută prin prisma
dimensiunii ei militare, este direct conectată la materialul arheologic, la
contextul istoric şi arheologic din care provine și la analogiile existente, ceea ce
face din armele provenite din descoperiri arheologice surse istorice de primă
valoare.
Numărul relativ redus al armelor curbe descoperite în cadrul săpăturilor
sistematice sau fortuite este o rezultantă directă a „discreţiei” riturilor funerare
din nordul Dunării, unde erau preferate mormintele plane și doar cu titlu
excepțional înmormântările tumulare. Mult mai vizibili tumulii din sudul
Dunării au oferit, de-a lungul timpului, ocazia de a studia o întreagă panoplie de
arme depuse în morminte. S-au găsit monumente funerare fastuoase,
grandioase, cu camere mortuare realizate din blocuri de piatră ecarisată sau
cărămidă special fabricată, cum este cazul celor de la Kazanlâk sau
Alexandrovo257, care au oferit nu numai posibilitatea de a studia arme tracice
depuse în inventarul funerar, ci şi de a le admira în picturile care decorau pereţii
interiori. Armele curbe descoperite în mormintele războinicilor acoperă întregul
evantai de forme, de la uriaşele rhomphaia sau mai modestele mahaira
provenite din orizonturi mai vechi şi până la mult mai numeroasele pumnale de
tip sica, databile începând cu secolul II a.Chr., în nordul Dunării.
Pumnalele sica sunt singurele arme curbe identificate în depunerile
funerare nord-dunărene, dacă omitem simplele cuțite și cazul singular al sabiei
de la Viscri (Brașov), descoperită într-un mormânt tumular. Arme de prestigiu,
pumnalele jalonează statutul social al posesorilor, membri ai celor mai înalte
ierarhii politice și militare din spațiul dacic. Această stare de fapt creionează o
diferențiere între diversele categorii de războinici care utilizau alte arme curbe,
mânuitorii de săbii având se pare ranguri mai mici, în raport cu aristocrația.
Asupra practicilor funerare ale grupurilor sociale inferioare, oricum
excepționale, nu putem emite decât vagi considerații în lipsa unor documente
arheologice consistente.
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Armele lor curbe (săbii, cosoare), provin din contexte arheologice
nefunerare depuneri rituale, depozite de unelte şi arme tezaurizate, pierdute ori
ascunse în grabă, așa cum este cazul unor săbii de tip falx. Acestora li se adaugă
o serie de descoperiri fortuite, cu contexte incerte sau necunoscute și a căror
intrare în circuitul ştiinţific completează tabloul general. O altă categorie de
arme curbe care ridică probleme, din lipsa contextelor arheologice, este a celor
care se regăsesc în acest moment pe site-uri ale unor case de licitaţie
specializate în comerţul cu antichităţi, piese cel mai adesea ajunse acolo pe căi
oculte. Deşi informaţia contextuală este inexistentă, afectând implicit valoarea
documentară a armelor, ele sunt totuşi importante statistic, cât şi datorită
faptului că, în ciuda lipsei contextului arheologic, ele oferă, prin analogii şi
observaţie directă, date despre morfologia lor.
Depunerea armelor în morminte arată importanţa lor în mentalul colectiv
prin includerea în ritualurile funerare, iar îndoirea lor indica o schimbare de
statut, defunctul schimbându-şi nu numai reşedinţa, ci şi „mediul social”.
Murind, războinicul se desparte de familie şi devine membru al comunităţii
strămoșilor morţi, acţiune posibilă numai în urma săvârşirii unor ritualuri care
reclamă nu doar prezența armelor (cele mai reprezentative? arme anume?) și
distrugerea lor. Deformarea armelor reprezinta o altă formă de sacrificiu, pusă
în legătură cu concepțiile despre renaştere. Deteriorarea voită pecetluia ieşirea
din uz, în încercarea de a pune întregul, om şi armă, de aceeaşi parte, a
nefuncţionalităţii, evidenţiind astfel intrarea într-o nouă dimensiune cosmică,
guvernată de cu totul alte reguli. Arderea armelor pe rug o dată cu cadavrul
războinicului completează acest mod de înţelegere sau de raportare conceptuală
la lume a dacilor şi reprezintă o proiecţie a credinţelor şi mentalităţilor acestora
despre „lumea de dincolo” și mecanismele total diferite care o animă.
Deși sporadic, acest ritual al distrugerii armelor este atestat în spațiul
nord-dunărean începând din prima Epocă a Fierului (Ferigele, Peretu, Eșalnița,
Zimnicea), el capătă amplitudine odată cu sosirea celților în Bazinul Carpatic258.
Trofee râvnite, armele în general, se regăsesc cu greutate în contexte
arheologice care să permită aşezarea în context istoric indubitabil, dar indiferent
de forma de descoperire, ele sunt cu atât mai importante cu cât oferă o imagine
corectă a morfologiei lor şi a modului în care erau echipaţi războinicii cărora leau aparținut.
Imaginile artistice sunt tributare inspiraţiei ori abilităţilor tehnice ale
autorului care le-a ilustrat, piesei sau monumentului pe care sunt redate,
momentului şi contextului istoric din care provin. În contrast, doar documentul
arheologic poate oferi o imagine corectă şi reală a armelor curbe pe care toți
tracii le-au utilizat de-a lungul istoriei lor, aflată în cea mai mare parte sub
semnul războiului.
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În acest cadru, conectarea datelor oferite de reprezentările artistice cu cele
obţinute de arheologie devine o condiţie sine qua non. Descoperirile
arheologice, lipsite de ambiguităţile literare sau de minusurile ori adăugirile
artistice, prin numărul pieselor şi prin relativa lor standardizare, permit însă
formarea unei imagini mai corecte şi mai complete asupra acestor arme.
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tipuri de arme curbe şi variantele lor.
Propuneri tipologice259
Spaţiul nord-dunărean a fost depozitarul unui întreg arsenal de arme
ofensive din al cărui evantai de forme şi dimensiuni se disting cu uşurinţă
armele curbe. Multitudinea de centre de producţie şi implicit răspândirea lor pe
zone geografice mari, influenţele exercitate de populaţiile înconjurătoare şi
chiar evoluţia locală determinată de adaptarea la realităţile câmpurilor de luptă,
au dus la diversificarea panopliei de arme curbe utilizate în acest areal.
Predilecţia pentru armele curbe a rămas în mare parte constantă, deşi au
fost folosite şi alte tipuri de săbii și spade. Totuşi, urmând axele timp-spaţiu, se
pot distinge un adevărat evantai de forme curbe datorate amprentelor locale. Un
element diferenţiator major l-a constituit tehnologia de prelucrare, deoarece spre
deosebire de turnare sau ştanţare, tehnica forjării nu permite executarea de serii
identice fiecare piesă are particularităţi proprii, la rândul lor influenţate de
gradul de conservare. Rezultatul acestor factori îl reprezintă un bogat inventar
de arme, care deşi circumscrise noţiunii de arme curbe, prezintă aproape tot
atâtea tipuri câte exemplare.
Totuşi, coroborând informaţiile oferite de piesele descoperite în contexte
arheologice cu cele ilustrate în artă şi cu datele din izvoarele istorice precum şi
cu informațiile extrase din proiectele de arheologie experimentală, se pot
distinge câteva categorii, stabilite nu doar pe încadrarea lor din vechime, ci şi pe
considerente morfologice şi funcţionale actualizate.
Fără a fi un exercițiu gratuit, lipsit de valoare practică, tipologia propusă
poate contribui la o mai bună înțelegere a fenomenului de înzestrare miliară, la
mai corecta identificare în teren și la observarea unor evoluții morfo-funcționale
a armelor curbe precum și la la fundamentarea analizelor socio-arheologice
practicate. Înainte însă de tipologizarea propriu-zisă este utilă o grupare macrofuncțională.
O primă serie de arme curbe este reprezentată de cuţitele curbe,
instrumente foarte răspândite în tot spaţiul trac, creaţii locale care au stat la baza
O primă propunere de tipologizare a arsenalului de arme curbe din spațiul nord-dunărean a
fost publicată în revista NEMVS (Borangic 2006, p. 47-105) sub titlul Falx dacica. I.
Propunere pentru o tipologie a armelor curbe dacice, ca debut al unui proiect amplu ce avea
ca temă centrală sabia încovoiată, proiect la care au mai colaborat, în diferite etape Ana
Dumitran, Linda Vonken, George Ciotlăuși, Lucian Comșa, Alexandru Berzovan și Călin
Adam. O formă actualizată și concentrată a acestei tipologii a apărut în Dacian Studies sub
titlul Falx dacica. Suggestion for Dacian Curved Types of Weapons (Borangic 2008, p. 141160).
259

81

DACORVM FALCES

pumnalelor curbe de mai târziu. Întâlnite frecvent în aşezări, cuţitele sunt cele
mai răspândite arme, dacă acceptăm dualitatea armă-unealtă. Deosebit de utile,
ele sunt prezente atât în contexte domestice, cât şi ca parte a unor inventare
funerare, unde sunt asociate mai mult cu ofranda de carne şi mai puţin cu
utilitatea marţială, funcţie pe care nu o putem exclude definitiv, deoarece
situaţiile tactice sau lipsa altei arme, impun adesea adaptări. Am inclus în acest
studiu doar acele cuţite care, prin contextul arheologic şi prin dimensiuni,
justifică asocierea cu fenomenul militar în discuție. Cuțitele sunt considerate
acele arme cu lama mai mică de 20 cm. Morfologia lor este unitară, aspect ce nu
implică detalieri tipologice. Este de notat doar faptul că unele piese au lama
decorată, ceea ce uneori a dus la confuzia lor cu pumnalele sica, aspect ce
modifică evident statutul cuțitului, situație similară cu piesele descoperite în
mormintele unor războinici.
Aceeaşi dualitate armă-unealtă este regăsită şi în cazul altei serii de piese:
cosoarele. Posibil să fi fost doar nişte seceri modificate şi adesea confundate în
istoriografia contemporană cu acestea, cosoarele prezintă o morfologie aparte
care le-a făcut apte atât pentru utilizarea lor ca unelte, cât şi pentru folosirea lor
în acţiunile combative. În acest caz contextele arheologice le plasează exclusiv
în contexte nefunerare şi doar iconografia aruncă puţină lumină asupra posibilei
lor utilizări ca arme, ipostază în care le regăsim mai evident din secolul II a.Chr.
Morfologia lor este relativ simplă, fiind constituite dintr-o lamă scurtă și lată,
încovoiată, singura diferențiere substanțială putând fi presupusa lungime diferită
a cozilor.
Într-o relație relativ apropiată cu cosoarele sunt coasele de luptă. Deși nu
sunt dovezi arheologice certe, sursele iconografice deschid posibilitatea ca acest
tip de armă să fi fost utilizat în nordul Dunării. Armele figurate pe metopele
trofeului de la Adamclisi sunt impresionante ca mărime și prezintă evidente
particularităţi locale. În această categorie pot fi incluse unele descoperiri
arheologice care au identificat drept coase sau unelte piese se asemănau care
morfologic cu armele figurate şi care este posibil să fi fost interpretate eronat.
De departe cea mai interesantă armă curbă este mahaira, nume generic
care include toate tipurile de sabie curbă sau frântă, de dimensiuni medii şi
forme diverse. Bine reprezentată în panoplia tracilor sudici, ea a fost puternic
influenţată de lumea greacă, de unde unele exemplare au căpătat forma elegantă,
asemănătoare cu cea kopis-ului. Sub o formă sau alta, aceast tip de sabie a
pătruns în zona de interferenţă dintre traci şi iliri şi apoi la nord de Dunăre, unde
o regăsim într-o formă cu lama mai mult sau mai puțin frântă, specifică zonei și
caracteristică secolelor VII-V a.Chr. Am inclus în această categorie toate
tipurile de arme curbe, altele decât cele care au caracteristici bine determinate,
pentru uşurinţa clasificării tuturor formelor.
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Din descoperirile arheologice cele mai numeroase arme curbe din
panoplia dacică sunt emblematicele pumnale sica260. Profund ataşate
aristocrației militare, pumnalele şi-au însoţit adesea stapânii în mormânt,
oferindu-ne, după două milenii, informaţii valoroase despre universul spiritual
și marțial al aristocrației care le-a folosit. Din punct de vedere tipologic sunt
împărțite în patru categorii, respectiv trei tipuri de pumnale sica și unul de
pumnale curbe simple.
O altă categorie importantă o reprezintă săbiile curbe, arme care apar, sub
diferite forme în contextele funerare nord-dunărene încă din secolul al VI-lea
a.Chr., apoi dispar o vreme din izvoarele arheologice, ca mai apoi evenimentele
legate de cucerirea Daciei de către romani să le readucă în actualitate, într-o
formă eficientizată, cunoscută acum sub numele de falx dacica. Această sabie
curbă în adevăratul sens al cuvântului, deosebit de rară în contextele
arheologice, apare mai des figurată pe monumente, monede, în izvoare istorice
şi în literatura istorică, sfârşind prin a fi un atribut etnic din Antichitate şi până
în zilele noastre. Deși dosarul arheologic este relativ restrâns, pe baza cumulării
surselor se pot identifica, cu un grad de certitudine mai mare sau mai mic,
diferite tipuri de sabie curbă.
Pentru principalele repere în stabilirea locului și funcției fiecărui tip de
armă curbă am construit o tipologie bazată pe dimensiunile lamei şi
dimensiunile curburii. Sistemul propus şi repertoriul de reprezentări care stă la
baza acestuia nu sunt şi nici nu pot fi exhaustive. Ceea ce se remarcă însă este
marea varietate a formelor. Această diversitate ar duce la concluzia că artiştii
care le-au redat în artă au apelat mai degrabă la intuiţie decât la redarea realistă,
exactă a modelului din faţa lor. Există însă şi o altă explicaţie, şi anume aceea că
fierarii nu au utilizat matriţe care ar fi permis o standardizare a pieselor, ci au
prelucrat manual barele de metal şi astfel dimensiunile finale, forma şi unghiul
de deschidere a curburii au ajuns să difere de la piesă la piesă. Într-un asemenea
scenariu, fiecare artist a putut vedea o sabie curbă, pe care a redat-o în funcţie
de abilităţile şi măiestria de care dispunea, rezultând astfel o imagine realistă
sau schematică, dar oricum corectă din punctul de vedere al caracteristicilor
exemplarului reprezentat.

Arme specifice elitelor militare și politice, pumnalele sunt numeroase în descoperiri
arheologice datorită prezenței lor în contextele funerare mai bine cunoscute ale aristocrației
militare. Numărul mare nu reprezintă o dominare în teren a acestor arme, nobilii fiind o
categorie socială restrânsă în raport cu structurile sociale inferioare, ale căror urme
arheologice sunt mult mai greu de surprins, datorită, cel mai probabil, practicilor funerare
diferite.

260
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Iată cele două sunt caracteristicile pe baza cărora a fost stabilită
următoarea tipologie a armelor curbe:
A) dimensiunile lamei
•
•
•

lungă – A1,
medie – A2,
scurtă, dar adeseori compensată printr-un mâner lung – A3

B) dimensiunile curburii
•
•
•

B1 – care poate porni încă din partea inferioară a lamei
B2 – curbura caracterizează partea superioară a lamei
B3 – curbura este doar un atribut al vârfului, în acest caz lama
încovoindu-se brusc, în forma unei gheare.

La rândul lor, primele două variante ale curburii se subdivid, în funcţie de
forma pe care o dau produsului finit. Astfel, o curbură amplă poate sugera o
formă de coasă (B1a) sau, datorită unui unghi de deschidere exagerat, o formă
doar aplecată (B1b). Curbura părţii superioare se poate desfăşura elegant, spre
forma unui semicerc (B2a), sau poate urma traseul unui unghi obtuz, rezultând
astfel un vârf prelungit (B2b).
După cum se va observa, fiecare din variantele rezultate prin asocierea
celor două caracteristici principale, A şi B, are subdiviziunile sale, determinate de
unghiul exact al curburii, forma şi dimensiunile mânerului, ori pur şi simplu de
perspicacitatea artistului de a reda însuşirile exacte ale exemplarului avut ca
model, fie direct, fie descris doar sau observat într-o altă lucrare artistică, iar în
cazul exemplarelor recuperate fortuit sau prin săpături arheologice, de gradul de
stăpânire de către fierar a secretelor meşteşugului.
Nu am luat în calcul mânerul, deşi şi acesta constituie o caracteristică
foarte importantă, dimensiunile lui fiind cel mai adesea hotărâtoare pentru
finalitatea armei şi modalitatea ei de utilizare, cu una sau ambele mâini. Motivul
dezinteresului îl constituie pe de o parte aparenta lipsă de unitate, în arta
figurativă, a asocierii dintre o lamă de anumite dimensiuni cu un mâner specific.
Vedem astfel la acelaşi tip de lamă aplicate mânere lungi, medii sau scurte, mai
degrabă pe considerentul că arma, ca exemplar individualizat şi nu ca entitate în
sine, trebuia să corespundă cerinţelor mânuitorului său, care le stabilea în funcţie
de propriile abilităţi, solicitând astfel adaptarea armei la ele şi nu adaptându-se
el la specificităţile armei. Pe de altă parte, sunt mai rare cazurile când
reprezentările artistice permit vizualizarea în acelaşi timp în ansamblu şi în
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detaliu a armelor, adeseori poziţia lor neputând permite decât să aproximăm
dimensiunile mânerului. În cazul armelor ajunse până la noi, situaţia se prezintă
într-un mod similar: raritatea şi diversitatea lor, respectiv caracterul fragmentar
sau bănuielile care planează asupra autenticităţii fac imposibilă reconstituirea
mânerului altfel decât ipotetic sau prin analogie cu reprezentările artistice.
Cele mai multe reprezentări repertoriate provin de pe monede. Este uşor
de înţeles, deoarece moneda, în special cea cu valoare mică, dar cu putere mare
de circulaţie, era mijlocul prin care victoria asupra dacilor putea fi transmisă cel
mai repede în întreaga lume cunoscută în epocă și un număr ridicat de astfel de
monede transmitea o catitate mai mare de mesaje. Este foarte interesant că din
evantaiul de posibilităţi prin care putea fi răspândit acest mesaj a fost aleasă cu
preponderenţă sabia curbă, căreia i se recunoaşte sau atribuie astfel calitatea de
emblemă a Daciei. Dincolo de răsunetul bătăliilor transmis de cei care luaseră
parte la ele, monedele au fost probabil elementul care a contribuit decisiv la
asocierea dintre daci şi falces, exprimată de textul lui Fronto, în care parţii,
eternii duşmani ai Imperiului, apar şi ei asociați cu teribilele lor arcuri. Această
indentificare simbolică între daci şi armele lor favorite va supravieţui mult după
impactul dureros al războaielor, iar monedele emise sub împăraţii ulteriori, până
spre mijlocul secolului al III-lea, sunt un indiciu elocvent că şi imaginea dacului
paşnic sau soldat în slujba Imperiului trebuia însoţită de sabia sa încovoiată.
Această multitudine de reprezentări are drept corespondent o tipologie
destul de diversificată, căci aproape că nu există monede, fie ele chiar din
aceeaşi emisiune, pe care să apară exact aceeaşi reprezentare, iar diferenţele
constau nu doar în locul amplasării şi numărul săbiilor curbe, ci chiar în formele
şi dimensiunile acestora. Deși este evident că aspectele grafice erau determinate
de tipul de matriță folosit, de starea ei de uzură, numărul foarte divers de arme
curbe ilustrate reduce rolul acestei explicații.
La modul general, falx desemna toate obiectele de forme şi mărimi
diferite care aveau în comun tăişul pe partea interioară a unei lame mai mult sau
mai puţin curbate, această caracteristică diferenţiindu-le de diversele tipuri de
cuţite261. Se includ în sintagma Dacorum falcibus toate secerile, coasele de
luptă, cosoarele şi cuţitele de luptă, pumnalele curbe şi săbiile curbe de tip falx
folosite de către daci în luptă.
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Daremberg, Saglio 1926, vol. II, partea a II-a (F-G), Paris, 1926, s. v. falx, p. 968-971.
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1.
Coasa de luptă, pentru două mâini, cu lama lungă şi puternic
curbată. A1B1a.
Lungimea a fost stabilită prin comparaţie cu celelalte obiecte alături de
care a fost reprezentată, în speţă alte săbii, suliţe, lănci şi scuturi. Lungimea ar
varia deci în funcţie şi de dimensiunile mânerului, între 1/1,5-2 m, ceea ce ar
îndreptăţi presupunerea că avem de-a face cu o specie de rhomphaea. Forma şi
dimensiunile făceau probabil acest tip de sabie destul de greu de mânuit şi de
aceea e posibil să fi fost mai rară.

Fig. 1

Am identificat până acum doar o singură reprezentare certă care, fiind
situată pe reversul unei monede, poate ar trebui privită cu suspiciune datorită
lipsei de precizie şi modului mai degrabă metaforic ce caracterizează uneori
acest tip de ilustrare. Am repertoriat-o însă separat datorită prezenţei alături de
încă un tip de sabie, de care se deosebeşte radical, sugerând în acest mod măcar
posibilitatea existenţei unei astfel de variante de sabie curbă. Se poate vedea
astfel, pe reversul unui dupondius emis la Roma între 103-111 (variantă la RIC
586 - fig. 1 262) o coasă uriaşă, ale cărei dimensiuni impresionante contrastează
izbitor cu cele ale restului obiectelor ce compun imaginea trofeului.
O asemenea redare poate fi rodul imaginaţiei artistului, dar poate la fel de
bine să fie consecinţa contactului vizual direct cu obiectul, distorsionarea
reprezentării fiind proporţională cu impresia produsă de respectivul model.
Prezenţa celuilalt tip de sabie poate fi privită iarăşi ca un indiciu că artistul a
avut cunoştinţă de existenţa unei diversităţi a armelor de acest tip şi că a avut
modele, putând astfel să sublinieze latura sinistră a unuia comparativ cu celălalt.

Sursele imaginilor monedelor sunt precizate la capitolul Ilustrări numismatice (vezi
supra).
262
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2. Sabia pentru două mâini, cu lama lungă, încovoiată în partea
superioară și o linie elegantă de curbură, ce evoluează până aproape de forma
unui semicerc. A1B2a
Acest tip, prin dimensiunile cuprinse între cca 1-1,5 m, este tot un model
de rhomphaea, pe care o regăsim pe monede ca decorând trofeele ce
simbolizează înfrângerea Daciei. Cu mânere lungi terminate în butoni, o primă
ilustrare a sa se poate observa în Fig. 1. Alte două decorează trofeul de pe
reversul unui denar emis de Traian (variantă la RIC II 147b), în timp ce o a treia
iese maiestuoasă din mormanul de scuturi (Fig. 2). O imagine similară ne oferă
reversul unui alt denar al cuceritorului Daciei (RSC 571), în care sabia din partea
inferioară apare parcă şi mai ameninţătoare (Fig. 3).

Fig. 2

Fig. 3

Alte reprezentări de săbii de acest tip se pot observa pe reversul unui
dupondius emis în intervalul 103-111 p.Chr. (RIC 586): în partea superioară
stângă, în spatele scutului hexagonal, două exemplare aşezate cruciş şi poate
încă una în spatele scutului rotund din partea opusă (Fig. 4); pe reversul unui
denar emis de Traian (variantă la RIC II 147): două exemplare în partea
superioară, în spatele trofeului (Fig. 5) şi parţial vizibile, grupate câte două, în
spatele trofeului şi la baza acestuia, pe reversul unei emisiuni similare, databile
între 107-111 p.Chr. (RIC II 147b - Fig. 6).

Fig. 4

Fig. 5
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La fel de explicit în stabilirea proporţiilor este reversul unui as emis la
Roma în intervalul 103-111 p.Chr., mai probabil după 106 (RIC 584)263. Cele
două variante identificate (Fig. 7 şi Fig. 8) au în compoziţie aproape aceleaşi
elemente ca şi panopliile de pe scena LXXVIII a Columnei Traiane (Fig. 9-10).
Reprezentate stângaci, dar întrunind toate caracteristile, sunt armele de pe
metopa XXXIV de pe Tropaeum Traiani. Ţinute cu ambele mâini de personajul
aflat în prim-plan în partea stângă a scenei și de un altul, din plan secund,
lungimea lor însumează aproape două treimi din statura războinicilor (Fig. 11;
Pl/ VI/4).

Fig.8

Fig. 7

Fig. 10

Fig. 9

Mai puţin clară, din cauza deteriorării parţiale a metopei a XXXV-a a
aceluiaşi monument, dar şi datorită stângăciei artistului, este silueta unei săbii
uriaşe care se pierde în afara marginilor scenei, fiind readusă înăuntru de vârful
curbat (Fig. 12; Pl.VI/1). De asemenea, acest tip de sabie se regăsește pe o serie
mai largă de denari 264.

Mulţumesc în mod deosebit dr. Radu Ardevan pentru bunăvoinţa cu care mi-a oferit
informaţiile necesare despre această piesă.
264
RIC 307 ; RIC II 96 ; RIC 560; RIC 564; RIC II 561; RIC II 98; RIC II 98c; RIC II 96; RIC
II 99c; RIC II 147; RSC 571; o variantă la RIC 620; o altă variantă la RIC II 147b; RIC II 96c;
RIC II 96c. Cf. Borangic 2006, p. 57-61.
263
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Fig. 11

Fig. 12

O ultimă imagine a acestui tip de sabie curbă, din categoria celor doar parţial
vizibile, se află pe cea de-a LXVI-a scenă a Columnei traiane. Compoziţia este
ambiguă în ceea ce priveşte proporţiile, dar pentru includerea reprezentării între
săbiile lungi am considerat semnificativă lăţimea lamei (Fig. 13; PL.X/7).

Fig. 13

3. Sabia pentru două mâini, cu lama lungă, încovoiată doar în vârf.
A1B3.
O reprezentare a acestui tip este vizibilă doar parţial, pe reversul unui
denar emis la scurtă vreme după cucerirea Daciei. Un exemplar similar răzbate
din mormanul de scuturi pe care este aşezat prizonierul dac (Fig. 14). O
particularitate a acestei săbii, în cazul că nu avem de-a face cu un defect de
fabricaţie a monedei, este şanţul median de pe lama armei, nemaiîntâlnit în
reprezentările repertoriate până aici, dar prezent pe un fragment descoperit la
Tilişca, interpretat ca vârf de sabie (Fig. 15 265). Chiar dacă fragmentarea piesei
nu oferă maximum de certitudine privind funcționalitatea ei, șanțul de pe lamă o
califică fără dubii în categoria armelor. Forma specială a curburii, terminată în
265

Lupu, 1989, p. 74 şi pl. 18/12.
89

DACORVM FALCES

vârful foarte ascuţit, sugerează posibilitatea ca acest gen de sabie, datorită
unghiului mic de încovoiere, să fi fost folosit și la înjunghiere.

Fig. 14

Fig. 15

4. Sabia pentru una sau două mâini, cu lama de dimensiuni medii şi o
curbură amplă, care începe încă din jumătatea inferioară a lamei. A2B1a.
Cele mai frumoase reprezentări se află pe friza cu arme a Columnei
Traiane (Fig. 16-17), iar câteva exemplare au ajuns până la noi, dintre care cel
mai emblematic a fost descoperit pe șantierele arheologice de la Sarmizegetusa
Regia (Fig. 18). Databilă pe la sfârşitul sec. I – începutul sec. II p.Chr., arma
este aproape întreagă, lipsindu-i doar o mică parte din vârf şi poate câţiva
centimetri şi din tija mânerului. Starea bună de conservare, locul de proveniență
și accesibilitatea la obiect au permis fabricarea unei replici.

Fig. 16

Fig. 17

Cum e deja de presupus, reprezentările acestui tip de sabie nu puteau lipsi de
pe monede. Le-am întâlnit pe mai multe emisiuni ale lui Traian (RIC II 99 - Fig.
19, RIC 219 - Fig. 20, cu o variantă - Fig. 21, şi pe o variantă la RIC II 218 Fig. 22), pe un as emis în timpul domniei lui Hadrian (RIC 850 - Fig. 23) şi pe
un dupondius emis sub acelaşi împărat (variantă la RIC 850 - Fig. 24), ultimele
două cu o redare uşor stângace, în ciuda calităţilor artistice ale ansamblului.
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Fig. 18

Fig. 19

Fig. 22

Fig. 20

Fig. 23

Fig. 21

Fig. 24

5. Sabia pentru una sau două mâini, în funcţie de lungimea mânerului, cu
lama de dimensiuni medii, încovoiată pe traiectoria unui arc de cerc cu o
deschidere exagerată, ce dă lamei o formă uşor aplecată. A2B1b.
Am găsit acest tip de armă reprezentat pe un denar emis de Traian între
103-111 (RIC II 98), pe un alt denar al lui Traian emis în 106 (variantă la RIC II
218) şi pe trei monede din timpul lui Hadrian: un sestert din 136 (RIC II 849 Fig. 25), altul din circa 134-138 (RIC II 850 - Fig. 26) şi o variantă a acestuia
din urmă (Fig. 27).
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Fig. 25

Fig. 26

Fig. 27

De asemenea, reprezentările unor astfel de săbii mai apar pe metopa a XVIa a monumentului de la Adamclisi, în mâna luptătorului prăbuşit în colţul
inferior drept (Fig. 28; XVI/1), şi poate în același tip se încadrează şi
exemplarul de pe metopa XXXIII, vizibil printre picioarele personajelor, doar
că statura acestuia pare uriaşă din cauza mânerului, care aproape îi dublează
lungimea (Fig. 29; XVI/3).

Fig. 28

Fig. 29

6. Sabia pentru una sau două mâini, în funcţie de lungimea mânerului, cu
lama de dimensiuni medii, curbată în partea superioară pe traseul unui arc ce
tinde spre semicerc. A2B2a.
Acest tip de sabie are şi el numeroase reprezentări. Un exemplar superb,
abandonat alături de scutul pe care jeleşte personajul simbolizând Dacia, apare
pe reversul unui denar emis de Traian (variantă la RIC II 218 - Fig. 30). Cu un
mâner foarte scurt şi, parcă în compensaţie, o deschidere a curburii pe întreaga
suprafaţă a jumătăţii superioare, sabia joacă acelaşi rol al simbolului frânt pe
reversul altui denar emis de Traian (RIC 216 - Fig. 31).
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Fig. 30

Fig. 31

Am mai găsit-o ilustrată, integral, pe un sestert emis de Hadrian în 136
(RIC II 849 - Fig. 32), pe un as emis în timpul aceluiaşi împărat, între 134-138
(variantă la RIC 850 - Fig. 33) – un exemplar care are clar conturat mânerul
lung, pe alte două variante ale acestei emisiuni (Fig. 34 şi Fig. 35).
Varianta aceasta de sabie mai apare pe o întreagă serie de monede emise
de dinaştii din familia imperială a lui Filip Arabul, aceste ultime reprezentări
fiind toate din categoria celor cu mâner scurt.

Fig. 32

Fig. 33

Fig. 34

Fig. 35

Astfel, pe un dupondius emis în primul an al domniei lui Filip Arabul,
Dacia, personificată de o femeie reprezentată în picioare, flancată de un leu şi o
acvilă, ţine în mâna stângă stindardul Legiunii a XIII-a Gemina, iar în mâna
cealaltă, în dreptul stindardului Legiunii a V-a Macedonica, înfipt alături, o
sabie cu o lungime comparabilă cu cea a braţului femeii, adică cca 70 cm (Fig.
36).
Reprezentări aproape identice, unele cu o siluetă a sabiei frumos conturată,
apar pe sestertul emis în acelaşi an de Filip Arabul (Fig. 37), pe moneda emisă
în anul următor de domnie (Fig. 38), apoi în anul al treilea (Fig. 39 şi 40), pe o
monedă emisă de soţia lui Filip Arabul, Otacilia Severa (Fig. 41), apoi pe
monedele lui Traianus Decius (249-251 - Fig. 42), Herennia Etruscilla (soţia lui
Traianus Decius, 249-250 - Fig. 43), Hostilian (251 - Fig. 44) şi Aemilianus
(253 - Fig. 45).
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Fig. 36

Fig. 37

Fig. 38

Fig. 39

Fig. 40

Fig. 41

Fig. 42

Fig. 43

Fig. 44

Tot acestei categorii trebuie să-i aparțină și o sabie descoperită la Cristești
(Fig. 45).

Fig. 45

7. Sabie pentru o singură mână, cu lama de dimensiuni medii, curbată în
partea superioară pe traseul unui unghi scurt, rezultând astfel un vârf
prelungit, foarte ascuţit. A2B2b.
Fără să excludem posibilitatea existenţei unor astfel de săbii, trebuie să
specificăm că reprezentările pe care le-am găsit sunt dificil de încadrat
tipologic, unele datorită stângăciei redării, altele din cauza distorsionării
proporţiilor, astfel că ceea ce pe o monedă poate fi catalogat drept o sabie de cca
50-60 cm, pe o alta similară aduce mai degrabă a pumnal sau cuţit de luptă. Cu
mânerul scurt şi vârful pronunţat, toate cele patru exemple identificate se
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regăsesc pe variante ale unui denar emis de Traian (RSC 260 - Fig. 46, RIC 219
- Fig. 67, Fig. 48 şi Fig. 49), în cadrul scenei cu dacul înfrânt jelind pe
mormanul de scuturi şi având abandonată alături temuta şi acum inutila sabie
curbă.
8. Sabia pentru una sau ambele mâini, cu lama de dimensiuni medii,
având doar vârful încovoiat. A2B3.
Proporţii clare şi siluete bine conturate ale acestui tip de sabie se regăsesc
pe un sestert emis de Hadrian în 136 p.Chr.(RIC II 849 - Fig. 50), pe denarul
emis de Traian între 103-111 p.Chr. (RIC II 98c - Fig. 51) şi pe un alt denar al
aceluiaşi împărat, emis probabil între 114-117 p.Chr., cu reversul interpretat ca
reprezentând-o pe Felicitas ţinând în mâini caduceul şi cornucopia (Fig. 52).

Fig. 46

Fig. 47

Fig. 48

Fig. 49

În exemplarul supus aici atenţiei apare însă mai degrabă Victoria
înaripată, oferind cu dreapta o cunună de lauri şi ţinând cu braţul stâng, într-o
poziţie într-adevăr nefirească, o armă cu un mâner lung, cu o lamă dreaptă şi
încovoiată brusc în vârf. Până la acest stadiu al cercetării nu am găsit o altă
monedă anterioară ca datare care să aibă înfăţişată arma tradiţională a dacilor
altfel decât ca trofeu sau ca semn al înfrângerii266. Aceasta ar fi deci prima sa
reprezentare ca simbol al victoriei, din care acum face parte și populația dacică,
sugerată de sabia încovoiată. Monedele emise sub Hadrian, în care vexillum-ul
şi sabia curbă sunt mereu asociate ca simboluri ale Daciei, este un vizibil mesaj
despre schimbarea opticii imperiale privitoare la structurile sociale ale
provinciei267.
La fel de bune reprezentări pot fi observate și pe două monumente
epigrafice descoperite în castrul de la (C)Amboglanna, unde a fost cantonată
Până acum, un astfel de statut aveau abia monedele emise de Hadrian (Winkler 1965, p.
229-230).
267
Petolescu 1980, p. 57-64.
266
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Cohors I Aelia Dacorum miliaria, unitate militară înfiinţată de împăratul
Hadrian sau de urmaşul său, Antoninus Pius 268.

Fig. 50

Fig. 51

Fig. 52

Prima în ordine cronologică, databilă între anii 198-209 p. Chr., este o
lespede de piatră a cărei inscripţie este flancată la stânga de o sabie cu vârful
încovoiat şi la dreapta de ramura de palmier, simbol al victoriei 269 (Fig. 53270).
Cea de-a doua provine dintr-o construcţie a castrului. Textul este delimitat
de aceleaşi elemente ca şi epigrafa precedentă, doar că acum ramura de palmier
se află în stânga, iar sabia cu vârful încovoiat în dreapta. Databil în jurul anului
219 p. Chr., monumentul este, mult mai bine conservat și ilustrează, la fel ca şi
cel anterior teribila faimă a armei 271 (Fig. 54272).

Fig. 54

Fig. 53

Cele mai impresionante prin caracterul rudimentar al redării artistice, sunt
armele redate pe Tropaeum Traiani. Una a putut fi deja văzută pe metopa a
XXXIV, mânuită de luptătorul din colţul superior drept (Fig. 11). O alta este
ilustrată pe metopa a XVII (Fig. 55; Pl.V/2), foarte importantă datorită
acurateţei cu care sunt redate proporţiile. În acest caz, lama armei dacice are
aceeaşi dimensiune cu cea a gladiusului din mâna soldatului roman, pe care îl
surclasează totuşi datorită lungimii mânerului ce poate fi apucat cu ambele
268

Petolescu 2002, p. 148-151.
Russu 1980, p. 31 şi Petolescu 1980, p. 1049.
270
Russu 1980, p. 31.
271
Petolescu 2002, p. 149.
272
www.romanbritain.org (17.07.2015).
269
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mâini. Aceste detalii sunt reluate cu exactitate în secţiunea C-D a frizei cu arme
unde, alături de două spade scurte sprijinite pe scuturi, tronează o sabie dacică
(Fig. 56; Pl.VII/3).

Fig. 55
Fig. 56

Tipurile rezultate din combinaţia A3 – lamă scurtă şi B – curbură, datorită
dimensiunilor reduse ale părţii metalice, nu se mai pot plia exact pe structura
folosită până acum. Repertorierea va folosi deci mai departe, în primul rând
numele armelor care au ca atribut comun curbura, deoarece clasificarea în
funcţie de amplitudinea arcului de cerc pe care îl descriu în asociere cu mânerul
este arareori operaţională.
9. Cangea cu o curbură în formă de semicerc combinată cu un mâner
lung prin ranforsarea cu un inel pare să fi fost o armă redutabilă, de forma unei
coase scurte şi de dimensiunile unei rhomphaea. Astfel de arme sunt vizibile pe
reversul unui dupondius emis între anii 103-111 (RIC 563, exemplarul de
dimensiuni mai mici, plasat în spatele prizonierului ieşind din mormanul de
scuturi – Fig.57), pe cel al unui sestert emis între anii 103-111 (RIC 560, două
exemplare, în partea stângă a monedei, la baza trofeului și pe cel al unui denar
emis de Traian (variantă la RIC II 147a, două exemplare, în partea superioară
stângă a monedei - Fig.58).
La alte cote, această armă poate fi văzută pe metopa a XX-a a
monumentului de la Adamclisi (Fig. 59; Pl.V/4).
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Fig. 57

Fig. 59
Fig. 58

10. Cosorul de luptă cu vârful prelungit din cauza deschiderii largi a
curburii.
Această armă are reprezentări în Antichitate atât pe Columna traiană, cât
și pe monumentul de la Adamclisi (Fig. 64-65), dublate de o serie de
descoperiri arheologice care cu greu pot primi o altă interpretare. Cu o lamă
groasă, foarte lată şi scurtă, având doar vârful puternic arcuit, piesele de acest
tip pot juca în ultimă instanţă dublul rol de armă şi de unealtă, deşi obiectul
utilităţii lor în cea de-a doua ipostază este mai greu de intuit. Prin masivitatea şi
greutatea care le caraterizează, ele sunt mult mai potrivite pentru echipamentul
unui luptător decât pentru orice altă întrebuinţare.
În combinaţie cu un mâner scurt rezultă o armă eficientă pentru lovit şi
retezat de aproape, caracteristici care o puteau face utilă şi pe timp de pace, ca
unealtă cu diverse întrebuinţări. O reprezentare foarte sugestivă avem chiar pe
Columnă, în scena LIII (Fig. 60), iar o alta se află pe reversul unui sestert emis
la Viminacium de Filip Arabul în 244 p.Chr. (Fig. 61).
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Fig. 61
Fig. 60
Fig. 62
Fig. 63

Descoperirile arheologice de acest gen sunt relativ numeroase, dar datorită
formei care aduce atât de mult cu o seceră au fost uneori confundate cu această
unealtă, îndeosebi din cauza contextelor domestice din care provine marea
majoritate a exemplarelor. Calitatea sa de a fi în primul rând armă este însă dată
de lăţimea lamei, cca 5 cm, care rămâne constantă pe aproape întreaga suprafaţă a
lamei, pentru a-i asigura rezistenţa la impactul cu materialele dure şi a conferi
forţă loviturii. Exemplificăm cu o descoperire de la Căpâlna (Fig. 62 273) şi cu o
alta de la Sighişoara (Fig. 63274).

273

Glodariu, Moga 2006, p. 120, p. 224, fig. 89/4.
Mulțumiri se cuvin muzeografului dr. Adonis Mihai pentru bunăvoinţa de a ne semnala
lotul de piese păstrate la Muzeul din Sighişoara şi pentru toate informaţiile pe care ni le-a
oferit despre acestea.
274
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Fig. 64

Fig 65

11. Pumnalul curb de tip Sica
Cea de-a doua armă-simbol a dacilor nu a întrunit până acum, printre
istorici, o uniformitate de păreri în ceea ce priveşte stabilirea caracteristicilor.
Confuzia porneşte probabil de la însuşi numele armei, care în limba greacă pare
să identifice un tip de sabie 275. După o trecere în revistă a armelor cărora li s-a
atribuit în Antichitate acest nume sau unul derivat, folosite de diverse populaţii,
inclusiv de daci, pentru care sunt date exemple de pe Columna Traiană,
Tropaeum Traiani, una dintre epigrafele de la Birdoswald şi monedele lui
Traian, A. J. Reinach conchide: „este vorba, fără îndoială, de o lamă în formă de
coasă, de o specie de cosor asemănătoare cu rhomphaea tracă”276. Cu alte
cuvinte, sica ar fi de fapt teribila falx dacica, interpretare prezentă uneori şi în
istoriografia românească277.
Din motive pe care nu le-am identificat încă, în istoriografia românească
astăzi pare îndeobşte acceptată identitatea între sica şi pumnalul curb, dar când
se pune problema exemplificării concrete cu piese arheologice, constatăm că
termenul acoperă o întreagă diversitate de forme, cu diferenţe vizibile în ceea ce
priveşte dimensiunile, lăţimea lamei şi aspectul curburii 278.
Nici reprezentările din Antichitate nu sunt, din păcate, mai concludente
sau suficient de concludente pentru a putea cataloga drept pumnal sau cuţit de
luptă armele cu care sunt înzestraţi luptătorii daci de pe Columnă sau
personificările Daciei de pe anumite monede. Cum s-a putut observa şi în cazul
săbiilor, fiecare reprezentare are o individualitate destul de clar conturată,
determinată fie de preferinţa artistului pentru o anume viziune, fie, cu siguranţă,
şi de caracterul artizanal al producerii respectivelor obiecte, caracter care
exclude standardizarea şi oferă meşterului o libertate de exprimare nelimitată.
Cel mai caracteristic tip de armă curbă din panoplia războinicilor traci
inițial, apoi și daci este reprezentat aşadar de un pumnal ascuţit, cu lama curbată
şi secţiune triunghiulară, cu şanţ de scurgere a sângelui de-a lungul lamei şi
motive zoomorfe sau geometrice incizate pe lamă. Dimensiunile acestui pumnal
denumit generic sica variază între 25 şi 35 cm lungime, dar există și exemplare
care depășesc aceste cote.
Relativa unitate morfologică este devansată de unele piese mai mari,
impropriu denumite pumnale, fapt ce a permis unor autori extinderea încadrării
în acest tip de arme chiar a unor săbii de mai mici dimensiuni279, asimilate
275

Cf. traducerea fragmentului din Discursurile lui Dion Chrysostomos, XII, 19: acolo la ei
[în ţara geţilor] puteai să vezi peste tot săbii, platoşe, lănci [...].
276
Daremberg, Saglio 1926, tom IV, partea a II-a (R-S), p. 1301.
277
Florescu 1969, p. 85, pentru care sica este sabia curbă.
278
Vezi spre exemplu „panoplia” din Catalog 2006, p. 125-127.
279
Macrea et alii 1966, p. 22; Pădurean 2006, p. 219-233, Pl. VIII.
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probabil acestei categorii din cauză că pumnalele curbe sunt invariabil atribuite
ethnosului trac şi, în consecinţă, asociate puternic cu acesta.

Pumnal sica reconstituit după un model descoperit în localitatea Cetate, jud.
Dolj.

*
Aplicând logica matematică în combinarea celor două caracteristici
(dimensiunea lamei şi forma curburii) pot rezulta atâtea tipuri de arme câte
combinaţii posibile. Excluzând dintre acestea variantele care nu au fost reperate
nici în reprezentările artistice ale Antichităţii şi nici printre descoperirile
arheologice, am aşezat pe o ipotetică panoplie a armelor curbe dacice opt
variante de sabie, trei variante de pumnal, două tipuri de căngi sau cosoare şi un
tip de cuţit. O panoplie prea aglomerată, dacă ţinem seama de epocă, de maniera
prin care erau produse armele, pasibilă de eludarea tiparului cu fiecare artefact
confecţionat şi, mai ales, de aleatoriul ce caracterizează adeseori creaţiile
artistice. S-a putut observa în mai multe rânduri cum un anume gen de
compoziţie conţinea uneori un anume tip de armă, alteori altul. Nu există totala
convingere nici în ceea ce priveşte capacitatea de a selecta şi categorisi
imaginile la modul perfect, astfel că unele dintre ele e posibil să pară cititorului
nefiresc încadrate sau mai potrivite la un alt palier al tipologiei. De ce am ales
totuşi o asemenea cale, dacă arbitrariul pândeşte la tot pasul, şi ce poate fi
considerat valabil la capătul acestei clasificări? Sau, altfel spus, au folosit dacii
atatea variante de sabie? Nu cumva avem de-a face cu o evoluţie a aceleiaşi
arme, care îmbracă diverse forme în timp?
Mai întâi, trebuie subliniat că raritatea pieselor a făcut imposibilă
identificarea imediată a unui prototip pentru reconstituirea acelei arme care a
produs romanilor un asemenea impact încât au transformat-o într-o emblemă.
Într-o astfel de situaţie, orice altă cale de informare era binevenită, iar cea a
reprezentărilor artistice este cea mai la îndemână. Desigur, nu am omis nici-o
clipă necesitatea de a compara între ele aceste reprezentări şi mai ales obligația
de a le confrunta cu realităţile surprinse de cercetarea arheologică.
Aceste considerente ne obligă să împărţim din nou cele opt variante de
sabie rezultate în două categorii: sigure şi posibile. Cele sigure au ca suport un
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obiect asupra căruia nu planează nici un dubiu în ceea ce priveşte autenticitatea,
iar celelalte au fost considerate posibile deoarece, chiar dacă nu au fost
identificate încă astfel de piese, nu este exclus ca ele să apară în viitor, căci
tehnica manuală prin care erau produse lasă loc pentru existenţa lor în epocă fie
şi într-un număr restrâns.
Vom proceda şi la o redenumire a tipurilor, pentru a uşura operarea cu
ele, în condiţiile în care abstractizarea matematică este mult mai precisă, dar
greoaie şi dificil de reţinut.
I. Mai întâi, o precizare necesară: în ciuda frecvenţei cu care apar
reproduse tipurile de săbii lungi, în special pe monede, nu am găsit încă
semnalat în literatura istorică sau în descoperirile arheologice nici un exemplar a
ceea ce s-ar putea numi rhomphaea dacică – o sabie cu lama lungă, încovoiată
puternic sau pe un traseu elegant, în funcţie de abilităţile tehnice ale fierarului
sau de cele combative ale mânuitorului căruia îi era destinată. Lipsa
descoperirilor arheologice provenind din spaţiul dacic face așadar gratuită
deocamdată clasificarea acestei arme în cele trei variante câte au rezultat prin
compararea reprezentărilor identificate. Neputându-se stabili „pe viu” eventuale
caracteristici diferenţiatoare, rămâne totuşi ca posibilă, chiar foarte probabilă,
existenţa unui astfel de tip de sabie, din moment ce s-a simţit nevoia ilustrării
sale pe monumentul triumfal de la Adamclisi și pe piatra funerară lui Sextus
Vibius Gallus. Cât priveşte reprezentările sale de pe monede, nu cred că este
lipsit de semnificaţie faptul că ele apar numai pe emisiunile din timpul domniei
lui Traian. În cazul în care nu avem de-a face cu stângăcii ale gravorilor, destul
de improbabile, dat fiind modelele similare din artă, e un semn că dacii au
investit în război tot ce putea oferi panoplia de arme curbe, fie că acestea le
aparțineau sau erau în uzul aliaților lor.
II. Tot posibil şi chiar foarte probabil este şi următorul tip de sabie, de
această dată scurtă, cu jumătatea superioară curbată după un traseu dependent
cu siguranţă mai mult de abilităţile tehnice ale făuritorului decât de presupuse
caracteristici ale uneia sau alteia dintre variantele posibile. Avem în vedere aici
în special acele reprezentări monetare databile în anii de mijloc ai secolului III
p.Chr., pentru care oferă o foarte bună analogie sabia descoperită la Cristeşti280.
Înregistrată ca „sica” şi „seceră”, aspectul său şi caracteristicile deja semnalate,
care o individualizează între descoperirile de săbii dacice, au inhibat posibilele
tentative de publicare. Pusă însă în legătură cu reprezentările mai sus
menţionate, această armă se distinge prin morfologia aparte. Numărul de
ilustrări, susceptibile la erori sau particularități de redare, precum și
descoperirea unui singur exemplar, deocamdată nu construiesc posibilitatea ca

280

Lazăr 1995, p. 105.
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aceasta să fi fost celebra falx dacica, ci ea poate rămâne doar o variantă
periferică.
Putem conchide că avem într-adevăr de-a face cu o sabie dacică
încovoiată, de tipul Târgu-Mureş, utilizată probabil începând din timpul
războaielor daco-romane şi ilustrativă în special pentru cronologia finală a
sabiei curbe, dar şi pentru epoca anterioară, când trebuie să fi existat şi forme
artizanale realizate de meşteri din teritoriu, cu mai puţină dexteritate decât
făurarii Sarmizegetusei.

Sabie falx de tip Târgu Mureș. Replică
Un al III-lea tip posibil este sabia cu lama scurtă şi încovoiată doar în
vârf, pentru care cea mai potrivită ni se pare denumirea de gladius curbat.
Combinaţia de termeni este numai aparent contradictorie, căci ea a circulat în
Antichitate, cel puţin ca licenţă poetică. O întâlnim, spre exemplu, sub forma
falcatus ensis în poemele lui Ovidiu 281.
Existenţa unei asemenea arme este susținută de prezenţa ei pe
monumentul de la Adamclisi, ilustrat cu variate arme curbe. Inițial considerat
consecinţa nesiguranței sculptorilor monumentului, acest tip de sabie a fost
confirmat de descoperirea unui exemplar în cetatea dacică de la Divici (jud.
Caraș-Severin)282. De asemenea, dacă într-adevăr unitatea de daci cantonată la
(C)Amboglanna avea sabia curbă în dotare şi dacă cele două epigrafe
descoperite la Birdoswald reproduc fidel imaginea ei, e de presupus o simbioză
între falx şi gladius sau, poate mai bine spus, o ajustare a sabiei curbe după
dimensiunile şi forma unei arme utilizabile într-un cadru disciplinat, în
formaţiuni de luptă strânse, aşa cum erau cele ce compuneau armata romană.
Am fi deci, din nou, în faţa unei variante mai degrabă hibridizate a sabiei curbe,
rezultat al unor schimbări tactice sau a unei amprente locale, de periferie.

281
282

Vezi infra nota 469.
Săcărin et alii 2013, p. 60-70.
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Sabie falx de tip gladius curbat. Replică
IV. Ultimul tip este unul sigur, denumit Sarmizegetusa, după locul de
provenienţă al celor mai multe piese despre care avem certitudinea că sunt
autentice şi care au păstrate aproape integral toate caracteristicile 283.
Tratând deci cu maximă reticenţă realizările artei figurative, am rămas cu
patru tipuri de bază, a căror multiplicare în subtipuri nu este prin nimic exclusă.
Lucrurile pot sta însă şi invers căci, prin aducerea în discuţie a criteriului
cronologic şi aplicarea principiului evoluţiei, cele patru tipuri de bază se
restrâng la două: tipul rhomphaea dacică – sabia curbă lungă – şi tipul
Sarmizegetusa – sabia curbă de dimensiune medie spre scurtă, care va evolua
spre două sub-variante: gladius curbat şi Târgu-Mureş.
Restrângând pe cât posibil unghiul de abordare şi privind sabia curbă
dacică exclusiv prin prisma descoperirilor arheologice fără dubii asupra
autenticităţii şi încadrării cronologice, trebuie să constatăm că falx dacica nu a
îmbrăcat decât o singură formă: cea menţionată la tipul Sarmizegetusa, orice
altă tentativă de tipologizare devenind inutilă. Mergând mai departe pe acest fir
interpretativ, suntem nevoiţi să restrângem şi perioada de utilizare a acestei
arme la segmentul cronologic delimitat de domnia regelui Burebista şi a doua
campanie a lui Traian în Dacia, căci nu avem exemplare databile înainte de
secolul I a.Chr. şi nici posterioare cuceririi romane. Într-o asemenea perspectivă
se nasc firesc întrebările: a fost oare suficient acest timp pentru a asigura armei
o asemenea faimă încât reverberaţiile ei să răzbată până la mijlocul secolului al
III-lea? Mai mult: a fost oare acest timp suficient pentru a asigura armei o
asemenea răspândire în rândurile dacilor încât să-şi merite faima?

Sabie falx de tip Sarmizegetusa. Replică
283

Daicoviciu, 1953, p. 169; Glodariu, Iaroslavschi 1979, p. 137-138, fig. 71/1; Borangic
2009a, p. 49-52.
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Judecând după locul de provenienţă – deocamdată doar unul,
Sarmizegetusa Regia – şi după numărul mic de exemplare de sabie curbă,
neîndoielnic dacice, trebuie remarcat că această armă era un apanaj al elitei, în
speţă al unor războinici apropiaţi regelui. Aria sa de utilizare se concentrează în
jurul capitalei și chiar producerea ei poate fi probabil limitată la atelierele de
acolo. Arma aceasta a fost deci mai degrabă un însemn de grup, de prestigiu şi
nu o armă neapărat de masă. De ce? Poate pentru că era încă o noutate, mai
special de confecţionat, mai scumpă, prea „elegantă” pentru un soldat simplu
prin forma şi accesoriul cu care era purtată și, foarte posibil, o armă cu atribute
tactice clare, restrânse la unități speciale.
Pentru uzul marii mase de luptători rămân atunci celelalte arme curbe.
Această afirmaţie pare confirmată de reprezentările artei figurative ce pune în
lumină o multitudine de tipuri, de la uriaşele rhomphaeae la cosoare, iar
pericolul şi eficacitatea lor erau asigurate tocmai de capacitatea de a se plia în
funcţie de abilităţile războinice ale fiecărui individ sau grup. Poate aşa se
explică şi de ce textele latine vorbesc într-un mod atât de ambiguu despre falx
atunci când o asociază cu dacii, împiedicând identificarea exactă cu o armă
anume.
Ipotezele anterioare nu sunt contrazise de fragmentele de sabie păstrate,
cum sunt cele de la Muzeul din Sighişoara (Fig. 66-67). Imperfecţiunile de
fabricaţie pot fi un indiciu că şi alte ateliere produceau sabia, nu la aceleaşi
standarde ca acele de pe terasele de la Grădiştea Muncelului, dar oricum cu
rezultate similare, ceea ce înseamnă că producerea sabiei la care ne referim nu
era un monopol, ci se răspândise şi în alte centre din teritoriu. Povestea săbiilor
poate fi însă mult mai complexă. Ele ar fi arme copiate după modelul capitalei
sau ar fi putut ajunge acolo pe alte căi: ca marfă ori ca pradă de război. Din
păcate, în lipsa indiciilor clare de datare şi sub presiunea suspicunilor ce țin de
detalile descoperirilor, orice scenariu este posibil.
Încercarea de tipologizare a armelor curbe depăşeşte cu greu categoriile
stabilite până acum, datorită rarităţii descoperirilor arheologice şi caracterului
duplicitar al reprezentărilor artistice. Tentativa de a suprapune noţiunea de falx
folosită de autorii latini asupra sabiei curbe dacice nu a reuşit decât în măsura în
care această asociere se oferă ca cea mai probabilă deoarece, după domnia lui
Traian, reprezentările de rhomphaea și sica dispar.
A reușit însă pe deplin, cred, efortul de a identifica – în exemplarul de la
Muzeul din Cluj-Napoca, cel mai bine păstrat și cunoscut – modelul cel mai
potrivit de sabie curbă standard. Cu atât mai mult cu cât el este abundent
reprezentat pe baza Columnei, între armele valoroase ale dacilor luate ca pradă.
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Fig. 66

Fig. 67

Fragmente de săbii descoperite la Sighișoara
Este irelevant că acel tip de sabie va fi fost mai puţin utilizat în epocă
decât ne-am obişnuit să credem, căci difuzarea restrânsă nu-i diminuează cu
nimic însuşirile individuale. Dimpotrivă, prin eroismul pe care îl presupunea
mânuirea unei asemenea arme, îi erau scoase şi mai mult în evidenţă calităţile.
Posibil că la fel au gândit şi romanii şi de aceea, chiar dacă selecţia în
reprezentările artistice s-a efectuat în timp, alegerea sabiei curbe ca armă-simbol
pentru a o aşeza în mâinile Daciei atunci când aceasta nu a mai fost prezentată
drept captivă nu a fost întâmplătoare. Contează mai puţin silueta exactă a acestei
săbii, mai ales dacă proscrierea armelor curbe dacice va fi condus deja la
dispariţia sa. Este însă foarte importantă evoluţia pe care a avut-o percepţia
acestui element definitoriu pentru supuşii nord-dunăreni înglobaţi în Imperiu în
anul 106. Căci dacă după războaiele daco-romane arma-emblemă devenise
inutilă, sub Hadrian i se recuperează o parte din simbolistica anterioară şi astfel
imaginea Daciei captive este înlocuită de cea a unei provincii integrate în
Imperiul pe care este chemată să-l apere tocmai cu teribila sabie cu care înainte
îşi apărase independenţa 284. Repetarea acestei imagini şi reactualizarea ei la
mijlocul secolului al III-lea, într-o formulă nouă, şi mai explicită, nu poate fi
decât reflexia artistică a implicării dacilor în evenimentele militare din Dacia.
Reactualizarea vechiului simbol ar putea avea semnificaţii şi mai adânci, ca
formă de exprimare ideologică şi materializare artistică a unui alt eveniment
care se producea în acei ani şi anume împlinirea unui secol şi jumătate de la
cucerirea Daciei. Acelaşi mesaj îl emană şi monumentele epigrafice înălţate de
auxiliarii daci din Britannia, care combină una dintre modalităţile comune de
redare a victoriei – ramura de palmier – cu ceea ce consacrase cândva spiritul
războinic al dacilor.
În toate cazurile este posibil să fie vorba și de reiterarea unei stereotipii.
Aceasta nu scade însă din valoarea procesului care a dus la apariţia respectivului
clişeu, chiar dacă acest mecanism nu mai poate fi astăzi decât intuit. Concluzia
284

Winkler 1965, p. 229-230.
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ar fi că, în loc de a demonetiza legenda, putem încheia mai bine prin a spune că
falx dacica este numele cel mai potrivit pentru cea mai teribilă armă curbă a
dacilor, care prin armonia proporţiilor, eleganţa formei şi bravura cu care a fost
mânuită şi-a câştigat pe drept statutul de armă-simbol.
Arsenalul armelor încovoiate identificate în spațiul și implicit în uzul
dacilor se rezumă la aceste tipuri, destul de generale. Multitudinea de forme şi
dimensiuni, expresie a numărului mare de centre de producţie, a diferitelor
moduri de raportare la ideea de armă curbă, demonstrează că acest tip de armă
era profund ancorat în mentalitatea războinicilor traci. Realizate cu măiestrie,
fie că erau cuţite sau uriaşe lănci-seceră, mânuite cu curaj şi ferocitate, armele
curbe au rămas profund ataşate spațiului etno-cultural tracic, sfârşind prin a fi
asociate cu aceștia în imaginarul colectiv.
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Mahaira285
O varietate de forme de săbii curbe, sunt grupate sub numele generic de
mahaira, conturează un tablou deosebit de interesant asupra influenţelor
reciproce şi a schimburilor cu caracter marţial între populaţiile Peninsulei
Balcanice şi oferă o imagine relevantă asupra fenomenului militar la
intersectarea tracilor cu lumea egeană, dar mai ales cu ilirii.
Mahaira 286 (μάχαιρα) desemnează o varietate de săbii de diferite
dimensiuni, cu tăişul pe o singură parte a lamei, încovoiate mai mult sau mai
puţin (Pl.XIX) răspândite din Grecia până în Spania şi în întreaga Peninsulă
Balcanică (Pl.XX), într-un interval ce acoperă aproape întregul mileniu I a.Chr.
Termenul mahaira provine din rădăcina indo-europeană *magh-, a lupta, a lovi,
definind mai multe tipuri de arme şi unelte 287. Restrângând sensurile în care a
fost semnalat doar la contextele marţiale, prin mahaira se înţelege o sabie cu
diferite unghiuri de curbură, cu dimensiuni variabile, dar în general mici și
medii, ce are, cu unele excepţii, vârful aproape aliniat cu axul mânerului.
Primele menţionări ale acestui tip de armă ofensivă apar în Iliada 288, unde
se face o distincţie clară între tipurile de spade (xiphos) şi săbii cu lamele
curbate, ceea ce elimină confuziile şi în acelaşi timp arată o specificitate deja
consacrată. Această caracteristică, rămasă valabilă în timp, îl va face şi pe
Xenofon să aprecieze mahaira ca fiind mai potrivită pentru lupta călare 289, în
defavoarea săbiilor sau spadelor drepte. Amănuntul este foarte important,
întrucât utilizarea termenului mahaira a fost deosebit de variată la autorii antici,
făcând uneori dificilă distincţia între simple unelte de tăiat şi armele propriuzise.
Plecând de la aceste considerente, se pare că la începuturile sale, mahaira
să fi fost un simplu cuţit curb utilizat predilect la sacrificii sau pentru uzul
domestic ori personal 290.

O variantă a acestui capitol, intitulată Incursiune în arsenalul armelor curbe tracice.
Mahaira, a apărut în Buletinul Cercurilor Ştiințifice Studențești, unde aceste săbii sunt tratate
la nivelul întregii lumi tracice (Borangic 2009, p. 47-67).
286
Am optat pentru această grafie a denumirii conforme cu traducerea literală a termenului
μάχαιρα, utilizată literastura de specialitate. Cf. Vulpe 1967, p. 61; Nikolov 1965, p. 167.
287
Daremberg, Saglio 1926, tom 3, vol. 2 (L-M), s.v. machaera, p. 1460.
288
Iliada, 3, 271; X, 884; XVIII, 597; XIX, 252; cf. Lehrs, De Aristarchi studiis homericis,
e
2 , éd. Leipz., 1865, p. 89; apud Daremberg, Saglio 1926, tom 3, vol. 2 (L-M), s.v. machaera,
p. 1460.
289
Quesada 1994, p. 75-94, p. 88-90.
290
Quesada 1994, p. 81.
285
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Este cert însă că în epoca homerică acest cuţit avea deja dimensiuni
apreciabile, de vreme ce era purtat la centură. În epoca următoare, dimensiunile
au crescut, exemplarele cunoscute au între 50 şi 90 cm, iar forma a suferit unele
transformări care, însă, nu i-au alterat specificul.
Modelul clasic de mahaira poate fi descris ca o sabie care combină forma
convexă cu cea concavă a lamei, având porţiunea bombată imediat după mâner.
Adoptată în toată Grecia la începutul secolului VI a.Chr. 291, arma cunoaşte o
largă răspândire, cuprinzând întreaga Peninsulă Balcanică, pentru ca apoi, prin
intermediul marinarilor greci, să fie exportată spre Italia, sudul Franţei actuale şi
Spania, unde în secolele următoare să fie cunoscută sub numele de falcata
iberica 292 (Pl.III/3) și să capete o faimă locală deosebită.
Prezenţa şi utilizarea mahairei în lumea tracică este susţinută atât de
numeroase dovezi arheologice, cât şi de izvoare scrise. Folosită suficient de
intens pentru ca unele triburi de traci să primească cognomenul de
machairophoroi 293, forma ei este uneori diferită de exemplarele ilustrate pe
vasele greceşti, caracteristicile tipologice şi dimensiunile variind, dar ca element
distinctiv rămâne tăişul pe o singură parte a lamei, ea însăşi mai mult sau mai
puţin curbată şi, la unele tipuri, unghiul format fie între mâner şi lamă, fie, în
unele cazuri, chiar pe lamă. Acest unghi distinctiv este şi cel mai variat, urmat
de forma lamei, ambele putând modifica, adesea substanţial, înfăţişarea armei,
dar nu şi funcţionalitatea ei. La mahairele de tip grecesc şi la falcatele iberice
unghiul de curbare este mic şi transmis pe lungimea armei, dar la unele tipuri
balcanice el are până la 35-40º, ceea ce conferă armei o formă specifică, pusă în
evidenţă şi de locul unde sabia este „frântă”, loc ce variază de la terminarea
mânerului şi până la jumătatea lamei.
Cele mai timpurii astfel de săbii din spațiul nord-dunărean provin din
cultura Basarabi, unde V. Dumitrescu identifică două tipuri de săbii curbe294:
unul în care încovoierea este disipată pe toată lungimea lamei şi un tip care
prezintă caracteristici apropiate de cele regăsite la mahairele sud-tracice şi cele
din spațiul ilir295. Primul exemplu se apropie de săbiile-seceră – tipul falx de
mai târziu –, iar cel de al doilea tip de armă curbă, regăsit atât în dreapta, cât şi
în stânga Dunării, poate fi asimilat săbiilor de tip mahaira, destul de comune în
a doua jumătate a mileniului I a.Chr., în tot nordul Peninsulei Balcanice.
291

Gordon 1958, p. 22-27.
Gabaldón 2003-2004 (12.08. 2012).
293
Mânuitori (posesori) de sabie (Tucidide, 96, 1; 98, 4).
294
Dumitrescu 1968, p. 201.
295
Modelele cu mânerul frânt au vizibile legături cu lumea ilirică, unde acest tip de armă a
evoluat spre o formă proprie, având o lungime comparabilă cu a spadelor – varianta
Ljubljanica – specifică zonei tampon traco-ilire (Gaspari, Mlinar 2005, p. 169-186).
Cronologia acestor arme și conexiunile observate au dus la ipoteza că aceste arme au pătruns
spre vest cu ocazia unor migrații ocazionale din spațiul cultural Basarabi (Guštin 1974, p. 9091).
292
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Mahairele de tip Basarabi, numite după localitatea omonimă din judeţul
Dolj care a dat și numele culturii, prezintă de asemenea o tipologie distinctă
datorită unghiului pe care arma îl face la îmbinarea lamei cu mânerul. Ele totuşi
diferă prin dimensiuni, prin secţiunea triunghiulară a lamei şi prin terminaţia
transversală care dă mânerului forma literei T.
Cele mai vechi săbii de acest tip au fost descoperite la Basarabi 296
(Pl.XXI/1; 2; 3) şi la Balta Verde297 (Pl.XXI/4; 5; 6; rep. 1, rep. 2) şi sunt
datate înainte de jumătatea mileniului I a.Chr. La Balta Verde au fost
descoperite patru exemplare întregi şi opt fragmentare, denumite de autori
pumnale, luându-se ca reper lungimea lamei. Din cauza stării precare de
conservare sau a lipsei unor porţiuni din armă, încadrarea lor în rândul săbiilor
sau a pumnalelor rămâne deschisă discuţiilor. Totuşi, mahairele de la Balta
Verde pot fi asimilate săbiilor dacă se au în vedere analogiile existente în spaţiul
balcanic și mai ales funcţionalitatea lor. Fiind arme grele, specializate în lovit şi
mai puţin pentru împungere, caracteristici ce le individualizează între armele de
acest tip, funcţionalitatea le apropie de săbii şi nu de pumnale.
Unei perioade mai târzii îi aparţine o serie de mahaire a căror formă le
apropie de sensul exact al sintagmei „săbii curbe”. Cele mai multe au fost
descoperite la Ferigile298 (com. Costeşti, judeţul Vâlcea) (Pl.XXII/1-2), la
Tigveni 299 (judeţul Argeş) (Pl.XXIII/1) şi la Brebu 300 (judeţul Caraş-Severin)
(Pl.XXIII/2).
O altă categorie de arme ce pot fi incluse aici sunt cele descoperite la
Gogoşu301 (judeţul Mehedinţi) (Pl.XXIII/3), Teleşti-Drăgoieşti 302 (judeţul Gorj)
(rep. 3, Pl.XXIII/4), Ferigile303 (Pl.XXII/3) şi Enisala304 (judeţul Tulcea)
(Pl.XXIII/5), caracterizate prin alura aproape dreaptă şi prin forma generală
mai elegantă. Acestea sunt arme scurte, ce puteau suplini probabil pumnalele,
îndeplinind ambele roluri.
Un caz aparte îl reprezintă o armă descoperită fortuit la Chesinț, jud. Arad
(rep. 4; Pl.XXIII/6) 305, ce pare a proveni dintr-un orizont cultural mai târziu
decât celelalte arme de care o leagă unele analogii morfologice şi funcţionale,
fără a fi o mahaira clasică.
296

Dumitrescu 1968, p. 177-260, fig. 12/1, fig. 12/2, fig. 12/7.
Berciu, Comşa 1956, p. 320.
298
Vulpe 1967, Planşa XVII, fig. 2/105; 13/122; 5/134.
299
Vulpe, Popescu 1972, p. 75-111, fig. 915, fig. 9/16.
300
Leahu 1965, p. 159-162, fig. 1/5.
301
Berciu, Comşa 1956, p. 409, fig. 137/3, p. 457, fig. 182/4.
302
Calotoiu 2005, p. 106-122
303
Vulpe 1967, Planşa XVII, 11/53.
304
Simion 1976, p. 143-164, fig.7/2.
305
Această descoperire a intrat în literatura de specialitate ca fiind făcută la Neudorf (jud.
Arad). Cercetări ulterioare au identificat locul descoperirii ca aparținând cadastral comunei
Chesinț (jud. Arad). Berzovan, Coatu 2011, p. 160-161.
297
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Prin formă şi mod de utilizare, mahaira se ataşează perfect mentalităţii
războinicului trac, individualist până la limita anarhiei, viteaz până la eroism,
inteligent şi viclean, calităţi ce presupuneau anumite tactici şi mijloace de luptă.
Neobișnuiți să lupte în unităţi disciplinate, care ar fi necesitat arme utilizabile în
cadru organizat, tracii au fost nevoiţi să reziste vecinilor sudici mai bine
organizaţi militar. Mahaira, ca armă ofensivă, se înscrie în acest tipar prin faptul
că mânuirea ei necesita spaţiu larg, ceea ce vulnerabiliza atât luptătorul cât şi
formaţia sa de luptă sau chiar, prin mişcările ample, îi putea răni pe cei din
spatele luptătorului, dezavantaje însă anulate de impactul nimicitor datorat
formei specifice, dar şi factorului psihologic deloc de neglijat. Toate aceste
caracteristici, atât ale armei cât şi ale luptătorului, au făcut din tracii celei de a
doua jumătăţi a mileniului I a.Chr. războinici de temut, prezenţi permanent atât
în conflictele din propriul areal cât şi, ca aliaţi sau mercenari, cu mult în afara
acestei zone.
Fiind o armă scurtă, mahaira era folosită doar în lupta corp la corp, cel
mai probabil doar după descălecare, dar utilizabilă și de pe cal (spre deosebire
de akinakes). Angajarea în luptă implica în primă fază utilizarea arcului, apoi a
sulițelor și lăncilor și abia în ultimă instanță, dacă mai era nevoie, era folosită
sabia. Intensele contacte cu sciții306 au produs o serie de schimbări și adaptări
ale armamentului, harnaşamentului și tacticilor 307 folosite de elitele militare
locale care se opuneau acum cu cu succes noilor veniţi. La extremitatea vestică,
contactele cu ilirii au dus la adoptarea acestei forme de sabie în panoplia
elitelor, mult mai potrivită pentru cavaleriști 308 (Pl.XXIV/2).
Panoplia de arme curbe de tip mahaira și derivatele modelului denotă o
bună racordare a geților la realităţile militare care i-au obligat să îşi adapteze
armamentul individual în funcţie de echipamentul populaţiilor cu care au avut
schimburi sau contacte mai mult sau mai puţin paşnice. Capacitatea ridicată de a
prelua, adapta şi de a inova forme noi de săbii, la care au aplicat tehnici şi tactici
adecvate, justifică ideea că vitejia legendară, virtuţile militare şi caracterul
înclinat spre violenţă erau puternic secondate de gândire practică şi strategică
remarcabile. Nu poate fi omisă nici ipoteza că unele arme au fost preluate sau
adaptate local în urma unui mimetism elitist.

Influenţele scitice – în general – au fost semnificative şi durabile fiindcă, peste câteva
secole Arian va nota că de rânduirea pentru luptă [a cavaleriei] în unghi noi am auzit că se
folosesc mai cu seamă sciţii şi tracii, care au învăţat aceasta de la sciţi. (Arta tacticii, 16, 6,
p. 117).
307
Din acest orizont cultural provin şi primele zăbale de fier de pe teritoriul României.
308
Sosirea sciților la marginea teritoriilor getice a declanșat o efervescență militară în acest
areal, cu urmări în ceea ce privește organizarea militară și panoplia războinicilor. O dovadă
indirectă a creşterii importanţei cavaleriei, ca urmare a contactelor cu războinicii stepelor, o
constituie şi predilecţia pentru armele curbe de tip machaira, mult mai eficiente, datorită
raportului potrivit dintre lungimea lamei şi unghiul de atac.
306
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Prezenţa în contexte funerare a acestor arme denotă şi importanţa
spirituală pe care o acordau războinicii armelor lor – în cazul acesta săbiilor
frânte sau curbate – obicei păstrat de-a lungul întregii lor istorii. Utilizate
frecvent de elitele militare309, cel puţin în secolele VII-IV a.Chr., arme curbe
vor fi treptat înlocuite de spadele de tip celtic, rămânând, într-o formă evoluată,
doar în uzul unei categorii speciale de războinici profesionişti.
Mahaira nord-dunăreană, cu diferitele ei subtipuri 310, se regăseşte în acest
tablou general şi pune în evidenţă calităţile militare ale geților, dând o
importantă notă de particularitate războinicilor de la Dunăre, caracteristică mult
mai vizibilă odată cu crearea regatului dac şi apariţia temutei falx dacica, ea
însăşi o mahaira elaborată şi adaptată altor mentalităţi şi realităţi militare.

Rep. 1
Locul descoperirii, toponim: Balta Verde, jud. Dolj, locul La morminţi, movila
II.
Tipul piesei: mahaira, (Pl.XXI/4).
Tipul de cercetare: săpătură sistematică.
Contextul arheologic: tumul funerar cu inventar bogat: mahaira, ceramică,
zăbale, piese de harnaşament, aplice, nasturi, vârfuri de lance, fragment
de pumnal curb, piese de car, vârf de săgeată, cute de piatră.
Locul depozitării: neprecizat.
Depozit, inventar: neprecizate.
Dimensiuni: L = 51 cm; L mâner = 12 cm; Llamă= 39 cm, capătul mânerului L =
10,6 cm.
Datare: mijlocul mileniului I a.Chr.
Tehnica de execuţie: neprecizată.
Comentarii: secţiunea lamei este triunghiulară, plăsele de fier fixate cu nituri,
lipseşte o porţiune din lamă imediat lângă mâner
Bibliografie: Berciu, Comşa 1956, p. 324, fig. 53/3; Guštin 1977, p. 155 -168,
fig. 2/1.

Astfel, în mormintele de la Sofronievo (Nikolov 1965, p. 167, abb. 4/α.), Lipnica (Nikolov
1965, p. 186, abb. 26/α.) și probabil Sărnevec, toate în Bulgaria (Pl. XXV/1-2), apar două
tipuri de mahaira ca parte a unor inventare funerare specifice complexului Padea-Panagjurski
Kolonii de mai târziu. Prima piesă prezintă un aspect frânt, identificabil mai des în nordul
Dunării, iar a doua are o formă elegantă, lanceolată, asemănătoare falcatei. Aceste tipuri de
sabie vor fi înlocuite în panoplia războinicilor de elită cu spadele lungi de tip celtic.
310
Analiza este oarecum îngreunată de faptul că literatura bulgară de specialitate, îndeosebi
cea veche, desemnează cu termenul mahaira și pumnalele curbe de tip sica.
309
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Rep. 2
Locul descoperirii, toponim: Balta Verde, jud. Dolj, locul la morminţi, movila
XVII, m. 3.
Tipul piesei: mahaira, Pl.XXI/5).
Tipul de cercetare: săpătură sistematică.
Contextul arheologic: tumul funerar având ca inventar un vârf de lance,
mahaira, un cuţit fragmentar şi o brăţară de fier.
Locul depozitării: neprecizat.
Depozit, inventar: neprecizate.
Dimensiuni: L = 40,5 cm; L mâner = 11,7 cm; Llamă= 28,8 cm, capătul mânerului
L = 9,6 cm.
Datare: mijlocul mileniului I a.Chr.
Tehnica de execuţie: neprecizată.
Comentarii: secţiunea lamei este triunghiulară, areplăsele de fier fixate cu nituri,
este bine păstrată, dar lipseşte o porţiune din vârful piesei
Bibliografie: Berciu, Comşa 1956, p. 363, fig. 93/2.

Rep. 3
Locul descoperirii, toponim: Teleşti-Drăgoieşti, jud. Gorj.
Tipul piesei: mahaira, Pl.XXIII/4
Tipul de cercetare: săpătură sistematică
Contextul arheologic: inventar funerar, tumulul nr. 6.
Locul depozitării: neprecizat.
Depozit, inventar: neprecizate
Dimensiuni: L = 44,5 cm, L mâner =12,6.
Datare: sec. IV a.Chr.
Tehnica de execuţie: neprecizată.
Comentarii: puţin curbată, cu un aspect uşor frânt, prezintă un singur tăiş.
Bibliografie: Calotoiu 2005, p. 106-122, Pl.IV.
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Rep. 4
Locul descoperirii, toponim: Chesinț, jud. Arad, punctul Pârâul Roşia.
Tipul piesei: mahaira (Pl.XXII/6)
Tipul de cercetare: periegeză.
Contextul arheologic: depozit de unelte şi arme.
Locul depozitării: Complexul Muzeal Județean Arad.
Depozit, inventar: neprecizat.
Dimensiuni: L = 52 cm; L lamă = 33 cm; L mâner = 19 cm; l max. lamă = 3,5 cm.
Datare: sec. I-II p.Chr.
Tehnica de execuţie: batere.
Comentarii: considerată de descoperitor pumnal de mari dimensiuni, arma
prezintă caracteristici morfologice şi de context care o plasează în rândul
săbiilor. Piesa a suferit unele intervenții nefericite după descoperire, astfel
că și datarea comportă unele precauţii.
Bibliografie: Pădurean 2006, p. 219-233, Pl.VIII; Sava, Ardeleanu 2010, p. 2331; Berzovan, Coatu 2011, p. 160-161; Sîrbu, Hurezan 2011, p. 15, fig.
Ill.4/9 (Ill.8/5);
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Rhomphaea, lancea-seceră311 sau coasa de
luptă312
Una dintre cele mai interesante şi în acelaşi timp puţin cunoscute arme
curbe ale tracilor este o sabie de mari dimensiuni, utilizată cu două mâini, cu
lama lungă şi cu tăişul pe o singură parte, numită rhomphaea313 (gr. ῥομφαία).
Apărută în zona munților Rodopi (Pl.XXVI) începând cu secolul al IV-lea
a.Chr.314, perioadă când sunt datate cele mai multe descoperiri şi a cărei utilizare
se întinde până în secolele III-II a.Chr., moment după care folosirea lor de către
traci, nu mai este vizibilă, consecinţă a pierderii independenţei în faţa înaintării
romane. În diferite forme însă, conceptul de armă cu lama lungă și tăiș pe o
singură parte, utilizată cu ambele mâini, a fost fie preluat, fie „reinventat” în
epoci istorice ulterioare și în diferite zone geografice. Spațiul sud-tracic rămâne
primul în care a fost înregistrată și căreia i se datorează și morfologia extrem de
originală. În această categorie de arme ar putea intra și coasele de luptă mânuite
de războinicii barbari ilustrați pe metopele monumentului de la Adamclisi și pe
o serie de monede romane din perioada războaielor daco-romane. Din acest
motiv și pentru racordarea temei la lumea tracică, am inclus subiectul în acest
studiu.
Etimologia termenului rhomphaea, care, potrivit autorilor antici,
denumește o sabie mare de tip tracic315, este pusă în legătură cu latinescul
*rumpere, „a rupe”, „a sparge” ceea ce, într-o traducere aproximativă, ar putea
desemna rhomphaea ca fiind „cea care rupe [sparge]”.

Sintagma lance-seceră, utilizată uneori, deși relativ corectă, reflectă mai mult armele de
acest gen utilizate în sudul Dunării, mai apropiate morfologic de noțiunea de lance, decât
întrega panoplie de arme curbe de mari dimensiuni.
312
Acest capitol a apărut într-o formă inițială în volumul omagial colectiv Identităţi culturale
locale şi regionale în context european – Studii de arheologie şi antropologie istorică
(Borangic 2011, p. 215-225).
313
Daremberg, Saglio 1926, tom 4, vol. 2, (R-S), s.v. rhomphaea, p. 865.
314
Prima menționare a acestei arme pare să fi fost înregistrată încă din anul 326 a. Chr., în
timpul campaniei lui Alexandru cel Mare în India, cu ocazia bătăliei de la râul Hydaspes
(Curt. Ruf., VIII/5), la care au participat și contingente de traci, utilizate ca trupe de șoc sau
de rezervă.
315
Titus Livius, p. 50. [Thracas quoque rumpiae, ingentis et ipsoe longititudinis, inter
obiectos undique ramos impediebant]. În textul tradus din limba latină termenul rumpia este
transpus prin acela de suliţe, căruia îi se ataşează nota 144 (p. 667), unde traducătorii explică
termenul latin rhompheae prin sintagma un fel de suliţe extrem de lungi, explicaţie cel puţin
bizară dacă ţinem cont de armamentul utilizat de traci în epoca respectivă (Domaradzki,
1986, p. 228-231).
311
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O atare denumire este mai mult decât ilustrativă pentru funcţia şi modul
ei de utilizare şi aruncă mai multă lumină asupra acestei arme puțin cunoscute.
Acest impediment a avut ca rezultat considerarea ei de către unii istorici ca fiind
o suliţă316, probabil din cauza lungimii mari, de până la doi metri, sau a formei
alungite, aspect care vine însă în contradicţie cu afirmaţia lui Titus Livius
potrivit căreia rumpiaele tracilor (arme de o nemaipomenită lungime) se
împiedicau în ramurile împletite în toate părţile 317. Desimea arboretului ar fi
încurcat fără îndoială mânuirea sabiei, dar nu şi lansarea armei ca pe o suliţă.
Desigur că, în timpul luptelor, rhomphaea ar fi putut fi şi aruncată, dacă
necesităţile momentului o impuneau, dar această acţiune ar fi fost un caz de
forţă majoră, situație în care luptătorul risca să rămână dezarmat, ceea ce era de
evitat în principiu. Suliţele propriu-zise cu care erau înarmaţi tracii nu erau
decât arareori mai puţin de două, tocmai din acest considerent.
Originea armei pare să fie traco-iliră 318 şi a apărut ca urmare a adaptării
săbiilor şi pumnalelor curbe prin ataşarea acestora la o coadă lungă de lemn şi
alungirea lamelor 319 ca o necesitate tactică a locuitorilor versanţilor muntoşi ai
Rodopilor în conflictele cu vecinii lor. Datorită şocurilor mari presupuse de
loviturile ample date de această armă, probabila coadă de lemn inițială a fost
înlocuită prin continuitatea lamei spre mâner şi aplicarea unor plăsele fixate cu
nituri. Autorii antici, care aduc în discuţie această armă, nu sunt foarte clari în
descrierea armei, dar descoperirile arheologice (Pl.XXVII, Pl.XXVIII,
Pl.XXIX) 320 şi puţinele imagini care o ilustrează (Pl.XXIV/1) arată că această
lance-seceră avea un singur tăiş pe una dintre părţile lamei, o formă alungită şi
numai rareori o curbură nu foarte accentuată. Mânerul acoperă adesea aproape
jumătate din lungimea armei, iar secţiunea lamei este triunghiulară sau, la
piesele mai deosebite, în forma literei T. Chiar dacă în ansamblul ei arma pare
masivă, lăţimea lamei, măsurată pe artefactele găsite, este situată la cca. 3-4,5
cm, dimensiune care ne oferă imaginea unei arme elegante, aspect subliniat şi
de tehnica de lucru elaborată. Astfel, subţirimea lamei – şi implicit fragilitatea ei
în luptă – a fost compensată prin obţinerea unei secţiuni în forma literei T
(Pl.XXVII/det.b), formă nu foarte uşor de prelucrat, dar care ranforsează
suficient arma și oferă o foarte bună rezistenţă la impact. Această inovaţie
tehnică rigidiza arma şi elimina necesitatea unei lame prea masive, datorită
preluării eforturilor de către porţiunea perpendiculară pe lamă care acţiona ca un
tirant, fapt ce a permis reducerea masei armei, fără a-i diminua rezistenţa.
Confuzia a fost preluată sporadic și în literatura științifică românească (vezi Vulpe 1959,
p. 368.
317
Kolev 1985, p. 306-313.
318
Sekunda 1983, p. 275–283.
319
Szwaba, Nickels f.a., p. 19.
320
Pentru capitolul de față am folosit doar o parte din imaginile concrete despre această armă
din bibliografia bulgară accesibilă. În muzeele din Bulgaria există mai multe astfel de arme
expuse, necuprinse, deocamdată, într-un studiu unitar.
316
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Unele exemplare au un inel de metal introdus într-un orificiu situat la
îmbinarea lamei cu mânerul, uneori în vârf, şi căruia îi corespunde un orificiu
situat la capătul mânerului, ceea ce duce la concluzia că prin acestea era
petrecută o legătură de piele sau un şnur, care făcea posibilă purtarea ei în
bandulieră 321 (Pl.XXVII/det.a). Aceste inovații tehnice au individualizat
rhomphae-ele tracice în ansamblul populațiilor care au utilizat acest gen de
armă în epocă, alte săbii mari, curbe, fiind asimilate acestei categorii de arme
din motive funcționale și mai puțin morfologice, singurele constante fiind
dimensiunile, curbura specifică și funcționalitatea în luptă.
Izvoarele antice o prezintă ca pe o armă masivă 322 comparativ cu săbiile
obișnuite323 în epocă, utilizată cu ambele mâini şi având întotdeauna un singur
tăiş pe partea concavă (Pl.XXIX/1-6). Este și singura armă curbă a cărei
încovoiere are cele mai mici unghiuri, la unele exemplare depășind în sens
invers axul armei, ceea ce mută tăișul pe partea convexă. Unele exemplare
aveau șanțuri longitudinale de-a lungul lamei, așa numitul șanț de scurgere a
sângelui 324, ceea ce, completând alura foarte puțin curbată, arată că era folosită
și pentru înjunghiere325, lucru ce ar explica măcar parțial confundarea ei cu o
suliță. Arheologic au fost descoperite o serie de exemplare, toate la sud de
Dunăre, preponderent în zona oraşului Plovdiv, areal ce corespunde aproximativ
poziţionării triburilor tracice ale dioilor și bessilor (Pl.XXVI).
Ilustrarea acestei arme în artă este prezentă în cazul picturilor murale ale
mormântului unui războinic de seamă trac de la Sveshtari (Pl.XXX/1). Deşi
aparent pictura nu este terminată sau completă, se observă ușor lama largă și
capătul ei de sus curbat, care coincide cu descoperirile arheologice. Alte
probabile arme de acest gen sunt prezente în picturile murale ale complexului
funerar de la Kazanlăk 326.

321

Paunov 2005, p. 368-375.
Plutarh 1963, Aemilius Paulus, XVIII, p. 191-192 [... cei dintîi înaintau tracii, despre care
se spune că produceau o puternică impresie: bărbaţi înalţi, înarmaţi cu scuturi şi jambiere
[cnemide] albe şi strălucitoare, îmbrăcaţi cu cămăşi albe, purtînd pe umărul drept săbii
drepte, de fier greu].
323
Xiphos, copis, mahaira, mai târziu falx, gladius, spatha etc,
324
În literatura de specialitate s-a încetățenit această denumire, de fapt o traducere a
termenului german Blutrinne, care desemna adânciturile longitudinale prezente pe lamele
armelor care sunt folosite și pentru înjunghiere (spade, săbii, cuțite, pumnale).
325
Paunov 2005, p. 42.
326
Pictura murală din mormântul de la Kazanlăk, Stara Zagora (Bulgaria), situat în apropiere
de Seuthopolis, capitala regelui trac Seutes III, mormântul face parte dintr-o mare necropolă
tracică. Pereţii acestui impresionant complex funerar sunt decoraţi cu picturi reprezentând
ritualuri tracice de înmormântare şi sărbătoare. În aceste scene se regăsesc siluetele unor arme
încovoiate (Micoff 1954, p. 30); Propunere de reconstituire a picturii murale: Pl.XXIV/1
(Webber 2003, p. 546, fig. 12/d; 12/e).
322
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Lipsa unor reprezentări de săbii curbe de mari dimensiuni pe Columna lui
Traian, unde sunt prezente doar săbii scurte ce pot fi considerate mahaira327 sau
falx dacica328, poate fi pusă pe seama tipului de mesaj pe care îl transmitea
monumentul. Este posibil ca războinicii daci (ori poate doar cei din etajele
sociale inferioare?), să fi utilizat o formă de coasă – putem să-i spunem de luptă
– greu sesizabilă arheologic, dar prezentă în ilustrări artistice și monetare. Este
evident că discuția nu poate fi dusă suficient doar pe baza reprezentărilor –
susceptibile la distorsionări – în lipsa unei descoperiri arheologice care să
articuleze ipotezele, dar la fel de neproductiv ar fi să nu le luăm în considerare,
cu rezervele ce se impun.
Prezenţa armelor curbe pe monumente oferă o serie de informaţii
referitoare la morfologia generală a acestora, la modul de luptă, dar şi despre
larga lor utilizare de către traci în ansamblu. Reprezentările în discuție mai arată
că nu este deloc imposibil ca unele arme încovoiate să fi fost folosite și de către
vecinii sau aliații dacilor, îndeosebi germanicii (bastarni?) din zona de contact
cu spațiul cultural dacic, ca urmare a influențelor reciproce, cel puțin ocazional.
Și acest aspect este într-un oarecare suspans până la apariția unor date mai puțin
predispuse la suspiciuni, dar pot fi amintite câteva astfel de situații în care arme
curbe sau ilustrări ale lor se regăsesc în alte contexte decât cele tradițional
asociate cu mediul tracic.
Prima astfel de armă este o sabie curbă, parte a unui arsenal complex
datat către sfârşitul secolului al IV-lea, ce a făcut obiectul unei depuneri
ritualice descoperite la Hjortspring, în Danemarca329. Armamentul depus, ce a
fost atribuit unor căpetenii ale unui corp expediţionar germanic, cu o bază de
recrutare mai largă, care au atacat insula Als, ulterior anului 350 a.Chr. Dintre
numeroasele arme depuse, rețin atenția armurile de zale și sabia încovoiată ce
provin, după părerea specialiştilor, din spaţiul Europei centrale sau chiar din
zona balcanică. Existenţa între armele care au făcut obiectul sacrificiului, a unei
săbii curbate de tip rhomphaea (Pl.XXX/3), utilizată exclusiv de către traci în
secolele IV-III a.Chr., denotă mobilitatea unor astfel de arme, cu sau fără
proprietarul ei inițial, la mari distanțe. Acestei situații i se mai adaugă prezența
unor arme curbe pe pectoralul de la Arcalia330, pe monumentul lui Sextus
Vibius Gallus, discutate mai sus, precum și prezența unui barbar auxiliar
înarmat cu o curioasă armă scurtă și încovoiată, pe Columna Traiană (Pl.
XXX/4). Desigur, aceste cazuri, relativ izolate și discutabile, nu pot modifica
percepția generală asupra asocierii dintre traci și armele curbe, dar obligă la
ieșirea din imobilismul atribuirilor.
Revenind la rhomphaele provenite din Bulgaria, ele fac parte din
inventare funerare sau sunt descoperiri accidentale în care contextul arheologic
327

Borangic 2009, p. 47-67.
Borangic 2009a, p. 43-62.
329
Flemming 2003, p. 213-217. Cu bibliografie suplimentară Rustoiu 2008, p. 26.
330
Catalog 2006, p.186, nr. cat. 205; Pl.XVIII/8.
328
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a fost uneori alterat, dar aproape invariabil sunt în asociere cu alte elemente de
echipament militar: coifuri specifice, cnemide, săbii scurte, pumnale sau
podoabe 331, ceea ce sugerează că defuncţii aveau o situaţie socială peste medie.
Având în vedere costul ridicat al realizării unei astfel de arme destul de
complexe ca morfologie, a tehnologiei complicate de producţie şi inventarele
funerare deosebit de bogate, se poate susține că ele aparțineau unor războinici
relativ înstăriți care luptau de regulă ca infanteriști. Ei erau, cel mai probabil,
însoțitorii câte unui nobil foarte puternic, suficient de avut încât să-și permită
companioni bine înarmați și monumente funerare fastuoase.
Ingeniozitatea muntenilor traci, concretizată prin adaptarea fie a unei
lănci, fie a propriilor săbii scurte, fie a ambelor şi obţinerea, prin această
combinaţie, a unei arme noi și eficiente, poate fi admirată şi din considerentul
că, dintre toate armele proprii tracilor, a fost singura care le-a supravieţuit, sub
forma unui principiu. Posibilă, deși greu de probat, continuitatea utilizării
acestei arme în diferitele ei forme, din Antichitate şi până în Evul Mediu
demonstrează inventivitatea creatorilor ei care, puşi în faţa unor reale probleme
de ordin militar, au identificat soluţii viabile pentru lupta împotriva cavaleriei.
Cu toate că infanteriile europene se vor confrunta neîntrerupt în secolele
următoare cu călăreții stepelor şi, pe filiera nevoii continue, există posibilitatea
moştenirii acestei arme din tradițiile militare tracice, trebuie remarcat că din
punct de vedere tactic, aceleaşi probleme obligă la găsirea aceloraşi soluţii,
corolar prin care rhomphaea tracică devine precursoarea, chiar indirectă, a
coaselor de luptă medievale, arme relativ comune în întreaga Europă medievală,
dar deosebit de eficace, evoluţie explicabilă prin existenţa unei logici proprii a
modului de gândire militar.
Utilizarea rhomphae-ei, ca rezultat al adaptării la realităţile câmpurilor de
bătălie, în lupta împotriva călăreţilor332 poate fi argumentată plecând de la
simpla observare tactică a bătăliilor antice care arată că mercenarii traci înarmaţi
cu rhomphaea angrenaţi, spre exemplu, în conflictele Greciei antice, erau plasaţi
de regulă pe flancuri, zone predispuse întotdeauna la atacurile cavaleriei. Un alt
aspect demn de semnalat este acela că în lupta dintre pedestraşi şi cavaleria
inamică principala ţintă a infanteristului era mai degrabă calul și nu călăreţul,
rhomphaea fiind utilizată pentru tăierea picioarelor calului sau pentru
înjunghierea acestuia.
Lungimea armei permitea, prin elanul dat de anvergura şi greutatea armei,
să scoată animalul din luptă printr-o singură lovitură, din cauză că, fiind
inevitabil expuse, picioarele şi abdomenul calului au fost dintotdeauna o
problemă în ceea ce priveşte protejarea. În cazul armelor cu o curbură mai

331
332

Dimitrov 2005, p. 285-294.
Archibald 1998, p. 254-255.
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accentuată, aceste lovituri puteau doborî un călăreţ sau îi puteau penetra
echipamentul defensiv 333.
Privitor la modul de luptă, este indiscutabil că arma se mânuia cu ambele
mâini, ceea ce complică posibilitatea ca luptătorul să utilizeze și un scut.
Inventarul mormintelor războinicilor înarmaţi cu rhomphaea arată că aceştia
dispuneau de echipament defensiv divers, dar fără scut 334. Tabloul este contrazis
de imaginile pictate pe pereții mormântului de la Kazanlâk, unde războinicii au
scuturi mari ovale, asemănătoare cu cele de tip celtic. Cele două tipuri arme sunt
necesare, dar greu de utilizat simultan, astfel că scenele sunt greu de interpretat,
existând posibilitatea ca imaginile să nu fie conforme cu realitatea de pe câmpul
de luptă, ci doar destinate să sporească efectul vizual asupra privitorului.
Din punct de vedere tactic, pe lângă lupta împotriva cavaleriei,
rhomphaea permitea atacuri directe asupra formaţiilor compacte, deschizândule pentru facilitarea atacului dat de propriile trupe sau, cum reiese din
dispunerea tracilor înarmaţi cu rhomphaea ca trupe de rezervă în bătălia de la
Magnesia (190 a.Chr.) 335, de trupe destinate să intervină în zonele cel mai greu
încercate. Mărimea acestor arme nici nu ar fi permis utilizarea lor în cadrul unor
formaţii compacte din cauza riscului de a nu le putea mânui sau de a-şi răni
proprii tovarăşi, situaţie care demonstrează, încă o dată, că natura armei obliga
la dispunerea purtătorilor pe flancuri sau în deschiderea luptei ori pentru misiuni
cu caracter special.
Numărul relativ mic de descoperiri arheologice 336 raportat la întreaga
Tracie ar putea fi explicat, măcar parţial, prin costurile mari de producţie date de
complexitatea confecţionării unei astfel de arme dintr-o singură bară de metal,
dar şi prin însuşi numărul nu foarte mare de luptători astfel înarmaţi 337, care
acţionau ca nişte veritabile trupe speciale, ale căror robusteţe şi curaj erau
dublate de această armă teribilă. La fel de posibil este faptul că aceste arme erau
în uzul doar a unor triburi „specializate” sau folosite doar de războinici de
seamă.
Incontestabil asociată cu lumea tracilor, deosebit de temută în rândul
inamicilor, rhomphaea a însumat nu numai ingeniozitatea şi inventivitatea
333

Borangic 2007-2008, p. 55.
E vorba de scutul clasic al epocii, ale cărui elemente metalice, cuie, garnituri, umbo etc., sar fi putut păstra. O altă teorie ar fi că totuși mânuitorii de rhomphaea utilizau un scut mic,
specific tracilor, din lemn acoperit cu piele, pelta, ale cărui urme arheologice nu s-au
conservat.
335
Webber 2001, p. 34.
336
Trebuie notat că astfel de descoperiri apar periodic în presa bulgară sau pe pagini de
internet mai mult sau mai puțin specifice. În lipsa unei centralizări a tuturor pieselor de gen se
poate spune doar că piesele noi se încadrează în aceeiași parametri istorici și geografici cu
cele cunoscute sau publicate deja.
337
După repartizarea geografică a principalelor descoperiri de rhomphaea, aceasta pare să fi
fost în uzul a unul sau două triburi de munteni traci (Dioii și/sau Bessii), al căror număr nu
putea fi foarte mare raportat la întregul neam tracic.
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muntenilor traci, ci şi ferocitatea marţială care i-a făcut să devină unii dintre cei
mai apreciaţi mercenari ai lumii antice. Perfect adaptată la mentalitatea
războinicului trac, el însuşi puternic motivat psiho-militar, rhomphaea a răspuns
unor necesităţi suficient de pronunţate încât să îi permită să supravieţuiască
creatorilor săi, să evolueze în diferite forme de coasă de luptă şi să dispară din
istorie abia atunci când motivul pentru care a fost creată, cavaleria, a încetat la
rândul ei să mai fie o forță.
Din punct de vedere istoric utilizarea armelor curbe s-a încheiat în zona
Dunării de Jos, odată cu desființarea regatului dac de către împăratul Traian 338.
Fără a fi dublate de descoperiri arheologice la nord de Dunăre, dar
regăsite pe metopele monumentului de la Adamclisi 339, redate uneori într-o
manieră discutabilă, cu un neîndoielnic rol de atribut etnic, aceste ilustrări
răspund măcar parţial la întrebările legate de răspândirea diferitelor tipuri de
rhomphaea în spaţiul trac.
Atât metopele, cât şi reprezentările numismatice care aparțin zonei din
afara Traciei propriu-zise ne pun în faţa unui tip aparte de rhomphaea (posibil o
variantă locală, mult mai curbată și rudimentară decât exemplarele suddunărene) şi care permit, fără teama de a greşi, încadrarea lor în categoria
săbiilor curbate de mari dimensiuni sau a coaselor de luptă. Curburile
pronunțate făceau imposibilă utilizarea acestora ca suliţe sau lănci, dar facilitau
lupta împotriva cavaleriei sau a luptătorilor protejaţi de echipament defensiv.
Imaginile de pe metopele de la Adamclisi pot fi şi un indiciu care să explice,
măcar parţial, lipsa descoperirilor arheologice în ceea ce priveşte rhomphaea,
întrucât aceastei variante tipologice locale, regăsită în mâinile luptătorilor
imortalizaţi după sângeroasa bătălie din anul 102 p.Chr., i se pot atribui o serie
de vârfuri identificate în săpăturile arheologice şi clasificate ca fiind unelte340.
Privită prin prisma datelor cunoscute, fără a avea pretenția că am epuizat
subiectul, particularităţile sabiei de tip rhomphaea și ferocitatea coaselor de
luptă care i-au succedat, apar ca unice şi fac din ele o contribuţie particulară a
tracilor la arsenalul lumii antice.

Romanii au făcut o tradiție din adoptarea și asimilarea diverselor categorii de armament
ale populațiilor cu care au venit în contact. Însă, cu toată eficacitatea armelor curbe tracice,
acestea nu au fost preluate nici în urma cuceririi Traciei și nici în urma cuceririi Daciei,
probabil din considerente tactice, existând doar un număr de unități recrutate din Dacia,
integrate însă în trupele auxiliare înarmate și antrenate după sistemul roman.
339
Florescu 1960, p. 429, fig. 197, p. 431, fig. 199, p. 446, fig. 213; p. 447, fig. 214.
340
Un bun exemplu poate fi „secera” descoperită la Popeşti, com. Mihăilești, jud. Ilfov, care,
prin dimensiuni şi masivitate (48 cm), posibil să fi fost folosită și ca armă. Tipurile de coase
de luptă asimilabile sub termenul generic de rhomphaea care au fost utilizate în alte zone și
nu au avut particularități morfologice evidente, au putut fi ușor confundate în contextele
arheologice cu alte arme (falx dacica) sau cu unelte uzuale (coase, cosoare etc). Cf. Vulpe et
alii 1955, p. 248, fig. 10/3.
338

133

DACORVM FALCES

Cuțite curbe cu uz militar341
Considerate frecvent piese de inventar comun, cuţitele au fost tratate
periferic în cadrul cercetărilor arheologice și rareori au fost discutate în detaliu,
în condiţiile în care se constată o prezenţă vizibilă a cuţitelor curbe încă de la
începutul Hallstatt-ului în arealul geografic dacic în diferite contexte
arheologice, apariţia lor în forma curbată cu un singur tăiş, fiind pusă în legătură
cu pătrunderea sciţilor 342 în zona centrală a Transilvaniei.
Dualitatea armă-unealtă, foarte veche în cazul cuţitelor, face necesară o
scurtă analiză funcţională pentru a putea delimita cât mai clar cu putinţă locul
ocupat de aceste piese în uzul militar sau civil. În ceea ce priveşte cuţitele curbe
în spaţiul dac, trebuie delimitată semnificaţia termenului de cuţit şi văzut în ce
măsură poate fi identificată o latură marţială a utilizării sale. Demersul este
necesar pentru a putea distinge, din numărul mare de astfel de obiecte
descoperite 343, pe acelea care ar fi putut avea vreo funcţionalitate militară sau
religioasă şi care prin natura lor se deosebesc funcţional de uneltele cu uz
practic.
Cuţitul desemnează un instrument tăios, format dintr-o lamă metalică şi
un mâner cu dimensiuni în general mici. Pentru aşa-zisele cuţite de luptă,
dimensiunile par să se situeze undeva între 15-20 cm, iar cele care depăşesc
această lungime sunt considerate pumnale. Dimensiunea în sine nu poate fi o
constantă care să delimiteze fără echivoc destinaţia militară a unor astfel de
piese; ea trebuie pusă în relaţie cu contextul arheologic care poate identifica
funcția marțială sau destinația pur domestică a piesei. Utilitatea unei astfel de
arme în arsenalul unui luptător rezidă nu atât în calităţile tehnice pe care le
putea avea un cuţit în acţiunile combative, modeste, dacă ţinem seama de
dimensiunile mici comparativ cu celelalte arme tăioase, ci rezultă din aria largă
de utilizări practice pe care le putea avea. Fără a neglija eventuala lor folosire în
luptă ca arme secundare, caracteristicile cuţitelor le recomandă mai degrabă
pentru uzul în viaţa cotidiană a războinicilor fie că vorbim de procurarea şi
pregătirea hranei, fie de diverse activităţi care necesitau acţiuni de tăiere sau
cioplire. Aceste posibilităţi de utilizare, destul de probabile, fac din cuţite nu
O variantă extinsă a acestui capitol a apărut în Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, cu
titlul Cuţite de luptă dacice descoperite în nord-vestul României, în colaborare cu dr. Horea
Pop (Pop, Borangic 2009, p. 35-42).
342
Vasiliev 1972, p. 44.
343
Astfel, la Buridava (azi cartierul Ocniţa, oraşul Ocnele Mari, jud. Vâlcea) s-au descoperit
peste 100 de cuţite, majoritatea curbate; vezi Berciu 1981, p. 37. O situaţie aproape similară
regăsim la Piatra Craivii; vezi Berciu et alii 1965, p. 115-163.
341
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numai un accesoriu deosebit de util, ci şi unul a cărui eficacitate o putem doar
intui, folosindu-ne de modele teoretice. Aparenta banalizare a acestora trebuie
privită dintr-un unghi aparte, dacă ţinem seama de faptul că multe din ele aveau
şanţuri de scurgere a sângelui sau incizii pe lamă, cu nimic mai prejos din
punctul de vedere al complexității decât cele de pe lamele pumnalelor de tip
sica. Aceste caracteristici pot construi ipoteza conform căreia cuţitele erau
utilizate şi în unele aspecte legate de cult şi sacrificii, dar poate fi luată în calcul
şi o probabilă personalizare a lor. În unele cazuri cuţitele par să înlocuiască sau
să suplinească pumnalele, fiind prezente în depuneri funerare, fie singure, fie în
asociere cu vârfuri de lănci344.
Restrângând aria pieselor ce pot fi considerate nu neapărat arme, ci aflate
în uzul militarilor, putem creiona o anume standardizare a formei, care este una
robustă, cu un profil triunghiular, lama scurtă şi lată, cu o limbă de mâner de
asemenea triunghiulară. Plăselele nu s-au păstrat în nici unul din cazurile
cercetate, ceea ce duce la concluzia că erau realizate din materiale perisabile, cel
mai probabil lemn, poate şi os sau corn, iar prinderea se făcea cu nituri de metal.
Prezenţa acestor arme în morminte de luptători poate fi surprinsă
începând cu secolul VIII a.Chr. când sunt surprinse în descoperirile de la Balta
Verde (Pl. XXXI/4-5) şi Gogoşu 345. Păstrate fragmentar, mai mult sau mai puţin
arcuite, ele au fost plasate, cu o oarecare rezervă în rândul uneltelor. Inventarul
funerar specific, compus din săbii, pumnale, vârfuri de lănci şi săgeţi, arată însă
că e puţin probabil să fi fost simple unelte depuse în mormântul unui luptător.
Cuţitul cu alură robustă apare încă din mormintele de incineraţie ale necropolei
de la Ferigile346, unde s-au descoperit mai multe astfel de piese (Pl. XXXI/1).
O tehnică mai elaborată în producerea acestor cuţite apare odată cu
pătrunderea, la Dunăre a unor noi modele cultural-identitare (Padea-Panagjurski
Kolonii), aşa cum este cazul mormântului, considerat de factură scordiscă,
descoperit la Ajmana (Serbia)347. Cuţitul descoperit în acest context, realizat din
fier, prezintă pe lamă un şanţ de scurgere a sângelui, un rând de poansoane
triunghiulare alternante şi un semn în formă de asterisc, probabil un simbol
solar (Pl.XXXI/2). Astfel de decoruri se întâlnesc mai rar pe cuţite, dar ele
diferenţiază cuţitele folosite de luptători de cele comune. Un alt exemplu
provine din judeţul Hunedoara, din punctul „Grădina castelului - Platou” şi a
făcut parte din inventarul unui mormânt de incineraţie (Pl.XXXI/3) 348, la fel ca
şi cele de la Poiana-Tecuci349. Dispersia pieselor pe întreg arealul dacic poate fi
invocată ca argument pentru o omogenitate a formei, şi implicit a
funcţionalităţii şi utilizării cuţitelor, instrumente cu o largă utilitate în fond.
344

Irimia 1968, p. 331-332.
Berciu, Comşa 1956, p. 207, p. 394, fig. 153.
346
Vulpe 1959, p. 364, fig. 6/5; Vulpe 1967, p. 62, pl. XVII-XVIII.
347
Stalio 1986, p. 33, fig. 40.
348
Sîrbu et alii 2007, p. 24, fig. 35/8.
349
Vulpe 1951, p. 204, fig. 23/11/12.
345
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Acestor analogii le corespund, din punct de vedere morfologic, şi trei
cuţite descoperite în judeţul Sălaj, pe dealul Măgura Moigradului 350 și în situl
de la Şimleu-Observator351 (Pl.XXXII/1-3).
Alte cuțite puse în relație cu fenomenul militar cum ar fi cele identificate
în mormintele de războinici, spre exemplu la Slatina sau în depunerile rituale de
la Mala Kopanya, conduc la explicația că prezența lor în aceste inventare ca
avatare ale pumnalelor curbe – acolo unde acestea lipsesc – fie mormântul ar fi
aparținut unui decedat de rang inferior, ori pentru că pumnalul a avut altă soartă,
neputând fi depus.
Asocierea dintre aceste cuţite cu gropile rituale, prezenţa şanţului de
scurgere a sângelui, analogiile cu piese similare descoperite în contexte
funerare, cum este cazul celor de la Ferigile, Ajmana sau Hunedoara, întăresc
ipoteza conform căreia aceste cuţite erau mai mult decât simple unelte
domestice, dualitatea armă-unealtă fiind înlocuită cu o dualitate armăinstrument de cult.
Cuțitele prezentate, departe de a fi singurele, doar schițează locul și rolul
pe care acest tip de piese le-au avut în arealul nord-dunărean, atât ca elemente
de echipament militar, cât şi ca instrumente de sacrificiu.

350
351

Matei 1986, p. 126-128.
Pop, Borangic, p. 37-38.
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Pumnalul curb de tip sica 352
Cel mai caracteristic tip de armă curbă din panoplia războinicilor traci
este reprezentat de un pumnal ascuţit, cu lama curbată şi o secţiune
triunghiulară, cu unul sau mai multe şanţuri de scurgere a sângelui de-a lungul
lamei şi motive zoomorfe sau geometrice încrustate pe lamă. Dimensiunile
acestui pumnal, denumit generic sica, variază între 25 şi 35 cm lungime 353.
Relativa unitate morfologică este afectată de includerea uneori în această
categorie de arme a unor piese mai mari, impropriu denumite pumnale şi chiar a
unor săbii de mai mici dimensiuni 354, foarte probabil din cauză că pumnalele
curbe sunt invariabil atribuite ethnosului trac şi, în consecinţă, asociate cu
acesta. Constatarea vine în completarea faptului că, din punct de vedere
semantic şi terminologic, termenul sica355, ce desemnează un pumnal încovoiat,
deşi ancorat puternic în limba latină prin derivatele sale356, este preluat de
romani din lumea greacă, unde a pătruns odată cu mercenarii traci angajaţi în
diferitele conflicte ale Eladei 357. Este deci posibil ca sica sau un termen
apropiat, să fi fost numele originar, tracic al pumnalului, el însuși o creație a
tracilor din sudul Dunării. La originea cuvântului stă rădăcina indo-europeană
*sec, *sac, cu sensul de a tăia, a secţiona 358, ceea ce permite ipoteza că
pumnalele curbe ale celei de-a doua jumătăţi a mileniului I a.Chr. erau arme
predilecte pentru tăiat şi înjunghiat.
Originea acestei arme, atât cât se poate documenta, pare să fie localizată
pe pantele munților Rodopi. Aici, chiar din secolele IV-III a.Chr., pumnalele
sica au ajuns la o formă finală, elaborată funcţional şi estetic, așa cum reiese din
descoperirile funerare de la Kabyle (Pl.XXXIX/2)359 sau Seuthopolis 360. De
Acest capitol are la bază articolul Sica. Tipologie şi funcţionalitate, apărut în revista
NEMVS (Borangic 2009b, p. 22-74) De asemenea, tema a fost reluată și actualizată
consistent, sub forma unei monografii de specialitate, redactată în colaborare cu dr. Valeriu
Sîrbu, unde subiectul este detaliat cu piese inedite, ilustrație, hărți, fișe de repertoriu, anexe și
discuții (Sîrbu, Borangic 2016). Din aceste motive capitolul de față nu este extins, ci sunt
prezentate doar ideile principale, dar, spre deosebire de monografie, aici sunt prezentate și
pumnale din sudul Dunării.
353
Rustoiu 2007b, p. 68.
354
Pădurean, 2006, p. 219-233, Pl. VIII.
355
Scorpan 1995, p. 87, s. v. sica.
356
Ocheșanu et alii 1962, p. 677, s. v. sica.
357
Vezi Rustoiu 2007b, p. 67, cu trimitere la A. Emout, A. Meillet, Dictionaire etymologique
de la langue latin, Paris, 1932, p. 896, s. v. sica, sicae.
358
Daremberg, Saglio 1926, tom 4, vol. 2 (R-S), Paris, 1926, p. 1300, s. v. sica.
359
Domaradzki 1991, p. 76, fig. 26/9.
360
Ognenova-Marinova 1984, p. 184, fig. 17.
352
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remarcat că unele dintre pumnalele acestei categorii au lama ușor frântă,
amintind de mai vechile mahaire, din care probabil s-au inspirat.
Uşurinţa cu care sunt considerate pumnale diferite arme curbe de
dimensiuni medii răspândite în lumea tracă, de tip mahaira sau falx, a făcut
deosebit de dificilă inventarierea şi studierea pumnalelor propriu-zise, în ciuda
faptului că acestea din urmă sunt prezente în număr relativ mare atât în contexte
arheologice, cât şi în reprezentările figurative. Ipoteza identităţii între sica şi
oricare altă armă curbă din arsenalul tracilor nu poate fi susţinută dacă se ia în
calcul faptul că în limba latină sica (pumnal încovoiat) face parte din aceeaşi
familie de cuvinte cu sicilis = seceră, sicilio = a tăia cu secera, sicilicula =
seceruică, cosor mic, sicarius = cuţitar, la figurat asasin 361. Toată familia de
cuvinte sugerează dimensiuni mici şi nu întotdeauna războinice.
Cel puţin la nivel teoretic, istoriografia românească pune semnul egal
între sica şi oricare alt tip de pumnal curb; practic, însă, exemplificarea cu arme
concrete acoperă o paletă largă de forme şi dimensiuni 362, ceea ce necesită o
analiză atentă şi o clarificare în acest sens.
Ambiguitatea îşi are rădăcinile în izvoarele istorice, nu întotdeauna
limpezi, care aduc în discuţie armele tracilor. Potrivit lui Herodot, echipamentul
tracilor bithini care trecuseră în Asia la mijlocul mileniului I a.Chr. era compus
din suliţe, scuturi uşoare şi săbii mici 363, formulă pe care Nicolae Iorga o
traduce prin suliţă, şi băltage, şi hangeri 364, încercând să redea atât exprimarea
lui Herodot, cât şi adevărul istoric365. Clemens Flavius sporeşte confuzia,
amintind de inventarea de către traci a unui cuţit mare încovoiat 366, numit în text
mahaira, dar fără alte detalii morfologice sau funcţionale.
Reprezentările armelor curbe de pe monumentele Antichităţii nu sunt nici
ele mai lipsite de echivoc pentru a putea cataloga drept pumnale sau falces
armele purtate de dacii imortalizaţi pe Columna Traiană ori de personificările
Daciei din numismatica romană 367. Descoperirile arheologice, lipsite de
ambiguităţile literare sau de minusurile ori adăugirile artistice, prin numărul
pieselor şi prin relativa lor standardizare, permit însă formarea unei imagini mai
aproape de adevăr despre aceste arme.
Numărul mare de piese descoperite (Pl.XXXIII), cu caracteristici variate,
dar circumscrise noţiunii de pumnal, cumulat cu echivocitatea izvoarelor antice,

Guţu 1983, vocile respective.
Petrescu-Dîmboviţa et alii 1995, p. 190; Daicoviciu 1965, p. 236; Istoria militară a
poporului român, p. 101; Vulpe 1988, p. 83, p. 228.
363
Herodot, Istorii, VII, 75.
364
Herodot, Istorii, VII, 75, (2003, p. 385).
365
DEX, ediţia a II-a, Bucureşti, 1996, s. v. hanger, definit ca pumnal mare, încovoiat.
366
Clemens din Alexandria, Covoarele, I, 16.
367
Winkler 1965, p. 229-230.
361
362
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este posibilă doar ţinând seama de caracteristicile fizice şi funcţionale ale
armelor avute în vedere.
Astfel, potrivit specialiştilor, pumnalul este considerat acea armă albă
portativă cu lama scurtă, de regulă cu două tăişuri şi vârful ascuţit368, descriere
insuficientă, căci lipsesc dimensiunile, ca elemente de distingere exactă între
diferitele arme albe existente în spaţiul trac. Un alt element distinctiv necesar
pentru a defini exact pumnalele tracice ar fi funcţionalitatea, cu atât mai mult cu
cât şi aceasta este deosebit de complexă în arealul spaţial și cronologic în
discuţie.
Prin definiţie, pumnalul este o armă ofensivă secundară, alături de cuţit,
folosit doar ca rezervă în luptă, atunci când armele principale, suliţa, lancea,
spada sau sabia, sunt epuizate, indisponibile sau când situaţia tactică o
impune369. Având o rază scurtă de acţiune, eficacitatea pumnalului este maximă
când este folosit pentru înjunghiere şi secţionare, dar mult mai redusă când este
vorba de lovire. Fără ca aceste caracteristici să îi scadă din utilitate, pumnalul a
fost o armă importantă, la traci cumulând şi o serie de elemente distinctive, de
natură estetică, identitară și religioasă.
În acest cadru general al noţiunii de pumnal, cele tracice prezintă atribute
specifice, îndeosebi legate de formă şi de amprenta spirituală. În primul şi poate
cel mai evident caz, forma acestor pumnale cu vârf ascuţit şi secţiunea lamei
triunghiulară este curbată, prezentând cel mai adesea o curbură elegantă şi nu
are două tăişuri, ci doar unul, pe partea concavă a lamei. Această conformaţie
îmbunătăţeşte trăsăturile de bază ale pumnalelor prin faptul că, deşi păstrează
puterea mare de penetrare rezultată din vârful ascuţit şi lama prelungă, amplifică
efectele acţiunii de secţionare/înjunghiere. Cea de-a doua particularitate a
pumnalelor tracice este prezenţa unei importante încărcături spirituale, dedusă
din reprezentările cu care sunt ornamentate lamele 370, prezența lor în
mormintele aristocrației, precum şi din relaţia armelor curbe în general cu ideea
de sacrificiu.
Pornind de la aceste considerente, în zona nord-balcanică se poate trasa o
linie evolutivă de-a lungul căreia, plecând de la forme simple și prin modificări
succesive, se ajunge, spre sfârşitul secolului al III-lea a.Chr. şi începutul
secolului următor, ca pumnalul să fie arma unei elite războinice cosmopolite, al
cărei arsenal permite și identificarea unei puternice componente tracice. Aria
acoperită de manifestările specifice acestei elite, în mare parte marcată chiar de
prezența acestor pumnale, o reprezintă Balcanii de nord, Oltenia actuală, vestul
Munteniei, sudul și sud-estul Transilvaniei, și continuă către periferia regatului
368

Lexicon 1980, p. 540, s. v. pumnal.
Acest scenariu de luptă este aplicabil doar în epocile anterioare apariției armelor de foc.
Pumnalul și implicit funcția lui au supraviețuit dispariției armelor de luptă corp la corp
(rămase doar ca elemente de paradă), iar utilitatea lui, dată de funcția secundară, a determinat
prezența armei în toate armatele moderne.
370
Rustoiu 2001, p. 181-194.
369
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dac până în Ucraina Subcarpatică. Sporadic, astfel de pumnale se regăsesc în
diferite contexte în Dobrogea și Moldova centrală. Purtătorii acestor pumnale,
în expansiunea lor spre nord, au eliminat autoritatea celtică din zona
intracarpatică şi au răspândit sica în tot Bazinul Carpatic, ea fiind utilizată de
elitele militare ale Regatului dac până la căderea acestuia, așa cum se poate
deduce din prezența armei în scena sinuciderii regelui Decebal.
Arsenalul acestor luptători acoperă toate tipurile de arme necesare pentru
purtarea luptei cu succes de către profesionişti: lance pentru atac, spadă lungă
pentru lupta de aproape, scut pentru apărare, coif şi cămaşă de zale, pumnal
pentru lupta corp la corp. Dotarea elitei războinice cu arme de diferite tipuri
demonstrează nu numai o origine diversă a membrilor săi (sau a modelelor
culturale vehiculate), ci şi contribuţia pe care fiecare grup şi-a adus-o la întregul
complex. Arsenalul reflectă adaptabilitatea comunităţilor în discuţie la noile
realităţi de pe teatrele de luptă ale ultimei jumătăţi de mileniu a.Chr. În acest
context, pumnalul are o destinaţie precisă, ţinând seama de raza sa scurtă de
acţiune şi particularităţile morfologice, respectiv curbura lamei, şănţuirile de pe
lamă şi tăişul pe partea convexă. Aceste caracteristici trebuie rediscutate pentru
o mai bună înţelegere a modalităţilor practice de utilizare în acţiunile
combative, atât pentru delimitarea pumnalelor curbe în raport cu diferitele
variante de săbii de dimensiuni mici şi medii, cât şi pentru înlocuirea, foarte
necesară, a sintagmei sabie de tip sica, utilizată adeseori în literatura de
specialitate şi care, prin ambiguitatea sa, transferă unei varietăţi de săbii curbe
locul și rolul pe care ar fi trebuit să îl ocupe pumnalele.
Acest echivoc, născut pe la începutul secolului al XX-lea371 şi continuat,
cu mici excepţii, în întreaga istoriografie a secolului XX372, este rezultatul
combinării imaginilor de pe Columna Traiană cu puţinele izvoare istorice, toate
armele curbe altele decât săbiile mari fiind considerate sica, fără a se ţine cont
de funcţionalitatea lor. Analiza acestei funcţionalităţi arată că pumnalele şi
săbiile curbe, având funcţii şi caracteristici diferite, nu pot fi utilizate în acelaşi
mod şi au fost deci redate diferit în reliefurile Columnei. Săbiile curbe erau
folosite pentru penetrarea armurilor şi coifurilor soldaţilor grupaţi în formaţii
compacte, ceea ce necesită o armă mai grea, mai mare şi cu vârful curbat mai
accentuat decât pumnalele descoperite în contexte arheologice, caracteristică ce
rezultă şi din aspectul mai robust cu care apar figurate. Potrivit acestor
considerente, o sabie curbată trebuia ţinută cu vârful înspre inamic, dat fiind
faptul că sabia era folosită îndeosebi pentru lovituri de sus în jos, aşa cum
rezultă din scenele LIX, LXXII sau XCV373, modalitate de utilizare improprie
pentru pumnale, mai mici şi mult mai elegante. Singura scenă în care apare fără
371

Xenopol 1913, p. 107-110.
Manea 1999, p. 229, s. v. sica. Autorul oferă acestui termen două explicaţii aparent
complementare: lat. sica = pumnal cu lama încovoiată, dar şi sabie mică, încovoiată, cu un
singur tăiş.
373
Vulpe 1988, p. 141; p. 182.
372
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echivoc un pumnal sica este aceea în care regele Decebal se sinucide, CXLV374,
şi care prezintă în mod categoric modul de utilizare a pumnalelor. Acestea erau
destinate înjunghierii şi spintecării, acţiuni realizabile numai de jos în sus,
precum şi secţionării, în cazul suicidului, ceea ce obliga la orientarea armei cu
tăişul către propriul corp.
Cea de-a treia particularitate, anume canalele longitudinale, unul sau
două, rareori mai multe, permit scurgerea sângelui din rană chiar şi atunci când
pumnalul rămânea înfipt, favorizând hemoragia continuă. Prezenţa canalelor de
scurgere a sângelui pe pumnalele elitei militare tracice începând cu secolul al
IV-lea a.Chr. arată nu numai o eficientizare a acestor arme 375, ci şi locul pe care
ele îl ocupă în arsenalul războinicilor. Pe baza acestor detalii se poate face
diferenţierea, atât în arta figurativă cât şi în literatura de specialitate, între
pumnale şi diferitele arme cu caracteristici morfologice apropiate.
Pentru completarea acestei deosebiri, cea de-a patra caracteristică este la
fel de elocventă, fiind constituită din ornamentaţii ale lamei cu diferite elemente
geometrice sau zoomorfe (Pl.XXXIV/1). Ordonarea acestor elemente de decor a
fost iniţiată de către cercetătorul polonez Zenon Wožniak în 1974. El a împărţit
aceste ornamentaţii în patru grupe distincte:
• prima grupă (A) cumulează reprezentările zoomorfe;
• a doua (B) cuprinde o serie de asocieri complexe de cercuri, puncte şi
linii dispuse în zig-zag;
• a treia (C) însumează cercuri şi linii longitudinale;
• ultima (D) include şiruri de triunghiuri poansonate pe lamele
pumnalelor 376.
Interpretarea acestor decoruri este diversă, mergând de la simboluri
uraniene377 până la transpunerea pe lamă a unor fenomene cereşti378, nici o
variantă nefiind mai puţin probabilă, dar toate posibilitățile enumerate au
legătură cu personalitatea proprietarului sau cu matricea lui culturală.
Ornamentarea pumnalului, pe lângă personalizarea armei, avea scopul de a-i
conferi o puternică încărcătură spirituală, foarte probabil amplificată de
utilizarea sa ca instrument de sacrificiu.

374

Vulpe 1988, p. 228.
Eficientizarea pumnalelor prin practicarea canalelor, este redusă în acest caz, spre
deosebire de spade și săbii, unde aceste șanțuri reduceau semnificativ greutatea lamei și
modificau substanțial geometria secțiunii. Canalele pumnalelor au adesea un rol pur
decorativ, nefiind incizate decât simbolic, fără efecte asupra rezistenței lamei (există foarte
puține exemplare care au șanț proeminent).
376
Wožniak 1974, p. 99-101.
377
Rustoiu 2002, p. 59-60.
378
Stalio 1986, p. 34.
375
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Din punct de vedere tipologic, deşi există o puternică tendinţă de
standardizare, pumnalele sica pot fi încadrate în trei tipuri principale (A, B, C),
deosebite doar prin unele aspecte morfologice, nu şi funcţionale 379, cărora li se
poate adăuga un tip comun de pumnale curbe (D).
Primul tip (A) se circumscrie în jurul celor trei arme descoperite la
380
Padea
(Pl.XXXV/1-2). Lor li se adaugă un pumnal provenind de la
381
Zimnicea (Pl.XXXV/4), unul de la Slatina 382 (Pl.XXXV/5), și unul cunoscut
în literatura de specialitate ca provenind de la „Silivaş” (Pl.XXXV/6). Aceste
pumnale au o lamă prelungă, uneori prevăzută cu şanţ pentru scurgerea
sângelui, curbură lină, iar mânerul este fixat într-o limbă scurtă, triunghiulară
sau din prelungirea lamei (nu s-a păstrat însă nici un mâner întreg). Acest tip de
pumnal sica pare a fi printre cele mai timpurii, cel puțin la nord de Dunăre383.
Lipsa decorurilor de pe lame este și ea o caracteristică ce pare să le plaseze
înainte de apariția acestui mod de manifestare artistică și religioasă. Un alt
indiciu ar putea fi lipsa butonilor terminali caracteristici tecilor de metal ale
pumnalelor curbe. Acestei categorii pare să îi aparţină şi cel mai lung exemplar
cunoscut, piesă braconată însă şi oferită spre vânzare pe un site specializat în
comerţul cu antichităţi384 (Pl.XXXV/7). Fără a cunoaşte provenienţa acestui
pumnal, având doar informaţia lacunară prezentată pe site, după caracteristicile
morfologice şi analogiile cu piese similare descoperite în contexte sigure, se
poate afirma doar că este posibil să fie o armă care a aparţinut arsenalului lumii
tracice385.
Al doilea tip (B) este individualizat printr-o alură masivă, raportată la alte
tipuri de pumnale. Lama este frântă la jumătate, vârful este scurt, ascuțit însă,
iar fixarea în mâner este făcută cu ajutorul unei limbi triunghiulare, rigidizată
printr-un nit și prevăzută cu unul sau două orificii de fixare a plăselelor. Lama
Diferenţele morfologice au fost sesizate inițial de către dr. Aurel Rustoiu (2007a, p. 8397), care propune două variante de pumnale sica.
380
Din acest sit, care a dat parțial și denumirea aspectului cultural, provin trei pumnale, dintre
care au mai fost recuperate doar două (Bondoc 2008-2009, p. 143, Fig. 7/19-20), al treilea
fiind identificat doar într-un desen (Zirra 1976, p. 180, Fig. 4/8), Pl.VI/4.
381
Alexandrescu 1980, p. 40, fig. 59/17; 76/5.
382
Butoi 1974, p. 29-32, fig. 2.
383
O analogie a acestui tip de pumnal pare a exista și la sud de Dunăre, la Nadezna (lângă
Teteven, Lovech); Mikov 1931-1932, p. 160-161, fig. 141/b (Pl.XXXV/3). Pumnalul
descoperit aici, aparent într-un cenotaf, pare să aparțină și el cumpenei dintre secolele III și II
a.Chr.
384
www.hermann-historica.de (22.03.2009).
385
În general, piesele aflate pe site-urile de comerț cu antichități trebuie privite cu mari
rezerve datorită numărului mare de falsuri, devenite ele însele o industrie și vehiculate
îndeosebi în spațiul virtual. Totuși, anumite firme sau case de licitații sunt deasupra acestor
suspiciuni datorită reputației și specialiștilor implicați. Hermann Historica este una dintre cele
mai cunoscute astfel de stabilimente, motiv pentru care gradul de autenticitate al pieselor
expuse este mare și, în consecință, armele expuse aici pot fi luate în calcul, fie și numai din
considerente statistice.
379
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este decorată cu simboluri incizate și are, aproape invariabil, șanț de scurgere a
sângelui. Pumnalele de acest tip sunt scurte, caracterizate prin masivitate, uneori
cu aspect frânt imediat după jumătatea lamei, vârf scurt şi ascuţit, cu o curbură
uşoară, tija mânerului scurtă, de regulă de formă triunghiulară, prevăzută cu
unul sau două orificii pentru nitul necesar fixării mânerului, situat în apropierea
lamei. Aceste caracteristici nu sunt generale, singurele argumente pentru
delimitarea acestui tip fiind dimensiunea şi forma aproximativ asemănătoare.
Nu foarte numeros, acest tip de pumnale sica a fost descoperit de-a lungul unei
axe nord-sud, începând cu zona vestică a Bulgariei şi înaintând spre nord, până
în centrul Transilvaniei, descoperirile fiind mai compacte în zona Porţilor de
Fier.
Cel mai sudic exemplar a fost descoperit la Ravno-Pole (Pl.XXXVI/2),
lângă Sofia, apoi, avansând către Dunăre, la Hristo Danov, Galatin
(Pl.XXXVI/3), Prisovo (Pl.XXXVI/4), Komarevo, Sokolare, Altimir,
Bărbačevo, Sofronievo, Vraca, Comakovtzi, Panagyurishte Kolonii,
Bogomilovo (Pl.XXXVI/1), Pleven, toate în Bulgaria. Din zona Porţilor de Fier
provin de asemenea trei astfel de piese, una descoperită la Ajmana, în Serbia
(Pl.XXXVI/5), iar din nordul Dunării provin două pumnale de la Ogradena386
(Pl.XXXVI/7), și câte unul de la Piatra Craivii (Pl.XXXVI/6), Hunedoara,
Răcătău (jud. Bacău), Izvoru, com. Vânătorii Mici, jud. Giurgiu (Pl.XXXVI/8),
Radovanu, jud. Călăraşi și Poiana, jud. Galați și Vălenii de Mureș, jud. Mureș.
Acestora li se adaugă un pumnal, aflat în colecția Muzeului Național de Istorie a
României, provenit dintr-o donație particulară387. Includerea acestor pumnale,
provenite din diverse colecții particulare sau muzeale, ale căror locuri de
descoperire nu se cunosc, între pumnalele nord-dunărene s-a făcut pentru a
încerca să fie cuprinse toate armele de acest tip aflate acum în acest spațiu,
importanța lor statistică fiind necesară în analiza întregii zone balcanice și, în
final, întregului studiu. Doar cu titlul de curiozitate se poate semnala faptul că
pieselor prezentate li se adaugă un număr de piese expuse pe site-uri mai mult
sau mai puțin specializate în tranzacții on-line, precum și pe diverse forumuri,
ajunse cel mai adesea ilegal în această situație și adesea mult mai bine
conservate decât cele provenind din descoperiri arheologice388.
Asupra locului de proveniență a pieselor de la Ogradena (publicate anterior ca fiind găsite
la Dubova, jud. Mehedinți) planează o serie de incertitudini, plecate de la sincopele de
raportare a descoperirilor și rezultatelor. Deși inventarul este publicat cel puțin parțial de
către D. Spânu (2001-2002; 2003), el a mai intrat meteoric în literatura de specialitate. Având
la bază manuscrise ale lui F. Medeleț, cercetătorul A. Rustoiu reia problema și cu toate că
notează punctul de descoperire „Dubova”, face precizarea că locul de proveniență a pieselor
aparține de fapt comunei Ogradena, jud. Mehedinți (Rustoiu 2007a, p. 86, nota 19).
387
Sîrbu 2011, p. 251-252, Fig. 1.
388
Pe aceleași considerente exprimate mai sus (infra nota 380) cel puțin din punct de vedere
statistic, trebuie avute în vedere și pentru acest tip de pumnale, câteva piese, provenite din
„estul Europei”, care se află în diverse colecții și depozite ale caselor de licitație care au ca
386
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Chiar privind cu prudență astfel de informații, situația în sine duce
aproape la dublarea numărului de pumnale decoperite. Valoarea istorică extrasă
din identificarea și analiza întregului lot de pumnale cunoscute, este evident
redusă prin lipsa detaliilor contextuale. Singura certitudine utilă, pe lângă
aspectele morfologice, este numărul lor semnificativ, care permite o viziune mai
largă asupra demografiei și puterii economice a elitelor războinice cărora le-au
aparținut.
Spre deosebire de alte tipuri, pumnalele de tip B denotă o manieră de
fabricare ce include o doză mult mai mică de profesionalism al meșterilor care
le-au realizat. Trebuie însă remarcat că deși sunt morfologic asemănătoare,
pumnalele sud-dunărene analoage tipului B sunt mult mai atent lucrate față de
exemplarele de la nordul fluviului. Atât aspectul, cât și detaliile tehnologice
relevă o piesă relativ ușor de forjat într-o manieră superficială. Mânerul, unul
dintre aspectele cele mai pretențioase în ce privește manufacturarea, a fost
realizat exclusiv din materiale perisabile, fixat în lamă minimal, adesea fără
garnituri și manșoane. De asemenea acestui tip de pumnal îi lipsesc tecile din
metal – care oricum ar fi fost complicat de pus în relație cu lama grosolană –
astfel că posibila teacă trebuie să fi fost doar din lemn și/sau piele. În spațiul
tracic există însă, deși rar, teci asociate cu pumnale de acest tip 389. Rămâne
nelămurit modul concret de fixare al mânerului, mai ales la cele care au doar un
singur nit de fixare. Reconstituirile acestui tip de pumnal 390 s-au lovit de această
problemă din cauza lipsei din descoperiri a garniturilor metalice care ar ranforsa
fixarea lamei în mâner. După un timp de utilizare, simpla imobilizare cu nit
capătă un joc deranjant, agravat și de asamblarea nepotrivită a metalului în lemn
și, în cazul unor esențe de lemn inadecvat, acesta crapă frecvent și necesită
reparații sau înlocuiri. Este posibil, ca fie prinderea se realiza într-un mod încă
nesesizat, fie, mai sigur, au existat garnituri, dar nu s-au păstrat, singura găsită,
cel puțin deocamdată pentru zona nord-dunăreană 391, este cea a piesei de la
Hunedoara, care poate fi însă, și doar un pumnal curb simplu. Forma şi
dimensiunile acestor pumnale nu sunt cele mai potrivite pentru înțepare, dar se
pretează excelent la tăiere/secţionare.
Totuși, când era folosit pentru înjunghiere, iar vârful ascuțit sugerează din
plin această funcție, rănile făcute de lama lată cauzau plăgi mari și hemoragii
abundente, cu efecte grave imediate.
Ultimul tip de pumnale (C) este cel mai reprezentativ din punct de vedere
statistic și geografic. Caracteristice sunt lama prelungă, elegantă, decorată cu
incizii circulare şi/sau renuri de-a lungul lamei, precum și existenţa şanţului de
obiect de activitate artefactele istorice sau pe siteuri specializate în acest gen de comerț (vezi
Catalog 2011, nr. cat. 1754-1760)
389
Teodosiev, Torbov 1995, p. 31, fig. 32.
390
Borangic 2013, p. 835, fig. 15.
391
Astfel de garnituri sunt păstrate la unele pumnale de acest tip din sudul Dunării (Torbov
2005, p. 23, fig. IV/2).
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scurgere a sângelui. Mânerul este construit din prelungirea materialului lamei și
protejat de manșoane de gardă și terminale. Aceste elemente distinctive se
regăsesc fie toate împreună, fie la unele exemplare se găsesc una sau mai multe
astfel de particularităţi. Dimensiunile arată o relativă standardizare, situată la
cca. 30-40 cm lungime şi cca. 3-3,5 cm lăţime, dar unele piese depăşesc aceste
cote. Unele exemplare au mânerele extrem de elaborate, devenite opere de artă,
iar execuția întregii piese deosebit de atentă (Corcova, Bulbuc (Pl.XXXIV/4)).
Majoritatea pumnalelor au manșoane de gardă și terminale. Tecile erau făcute
din tablă de fier, ușor curbate după forma lamei, cu marginile îndoite spre
interior pe lungime, până ce se sudează la capăt una de alta într-un buton
discoidal specific.
La partea superioară tecile erau decorate cu incizii fine, observabile azi la
unele piese mai bine conservate (Pl.XXXIV/3). O particularitate a majorității
acestor teci este faptul că partea metalică era utilizată doar pentru protecția
treimii superioare a lamei, cea mai activă, restul fiind realizat din piele și lemn.
Se poate deduce că teaca era realizată dintr-o combinație între partea metalică –
necesară pentru protecția vârfului ascuțit, dar și pentru protejarea războinicului
de eventualele accidente – și o parte superioară din lemn și/sau piele. În acest
toc metalic care acoperea doar maxim jumătate din lamă (există puține cazuri de
teacă complet metalică), rămas la vedere după cum deducem din faptul că erau
decorate, intra partea realizată din materiale organice, de care componenta
metalică se prindea prin nituri, cel puțin uneori. Întreaga teacă se fixa la centură,
potențial în partea dreaptă, cea mai probabilă variantă datorită accesului facil la
armă, raportat la forma ei curbă.
Din punct de vedere morfologic, pumnalele de acest tip din nordul
Dunării raportate la întregul areal în care au fost folosite, sunt elaborate din
punct de vedere tehnic și artistic. La unele piese, vârful își modifică axa pe o
distanță mică, transformare care eficientizează arma. Dacă inamicul era
înjunghiat, unghiul diferit făcut de vârf în raport cu axul lamei cauza răni
profunde, mult mai mari raportate la lățimea lamei, iar şanţul de pe lamă
favoriza scurgerea sângelui. Alura lamei şi a vârfului, combinate cu suficientă
forţă şi tehnică, aveau ca efect lovituri penetrante cu un efect letal imediat.
O altă modificare evidentă este dată de registrul artistic. Decorurile devin
foarte schematizate, pe o axă cronologică și geografică sud-nord. Deși se
păstrează, la nivel de idee și intenție, antiteza unor elemente zoomorfe și
simbolistica solară, acestea sunt din ce în ce mai puțin detaliate, abia sugerate –
ceea ce complică uneori interpretarea lor. În schimb, mânerele sunt foarte bine
lucrate, cel puțin la unele pumnale, arma în sine primind valențe artistice
semnificative. Realizarea unui astfel de pumnal consuma mult mai multe
resurse, ceea ce face din posesia lui o reflecție a atributelor individului, care
voiau să fi fost semnificative și ostentative.
Din punct de vedere cronologic, acest tip de pumnal este datat cu
preponderenţă în secolele II-I a.Chr. Descoperirile nord-dunărene ale acestui tip
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provin de la Berghin, Blandiana, Bălănești392, Bulbuc (Pl.XXXIVIII/1-7)393,
Florești394, Călan, Călăraşi, Cetate (Pl.XXXVII/3), Corneşti, Corcova, Cugir
(Pl.XXXVII/1)395, Deva 396, Dâlbocița397, Enisala398, Trebujeni-Potârca399 (Rep.
Moldova), Golenţi, Histria, Hunedoara 400, Hoghiz 401, Mala Kopanya402,
Mediaș 403, Orodel (Pl.XXXVII/6), Piatra Craivii 404, Pietroasa Mică-Gruiu
Dării, Popeşti405, Racovița 406, Rast (Pl.XXXVII/4)407, Rotbav 408, Șisești,
Teleac, Tilişca (Pl.XXXVII/5), Viiaşu, Viişoara, cărora li se adaugă un pumnal
descoperit la începutul secolului XX, undeva în județul Mehedinți 409. Fără a
putea preciza cert locul de proveniență în această categorie se includ și câteva
pumnale aflate în colecții particulare (Iași) sau muzeale (București) 410.
Analogiile din sudul Dunării sunt numeroase și putem aminti
descoperirile la Comacovtzi (Pl.XXXIX/1), Hassan-Faka (azi Kamburovo
Pl.XXXIX/4), Galiče, Koínare, Osen (Pl.XXXIX/6), Pavolče, Sofronievo,
Tărnava (Pl.XXXIX/3), Vinograd (Pl. XXXIX/5), localităţi din Bulgaria. Din
spațiul ex-iugoslav provin piesele de la Hrtkovci, Gomolava, Krajcinovici în
Serbia.
Pumnalele din acest areal au o oarecare diferență morfologică față de
aspectul clasic al pumnalelor sica, părând mai degrabă o sinteză între tipurile A
și B.
392

Trei exemplatre (Marinescu et alii, p. 211-225).
Cinci exemplare (Borangic 2014, p. 259-310).
394
Din perimetrul acestui sit, probabil o necropolă, provin două exemplare cu teci. Piesele au
fost descoperite de către amatorii de detecții metalice și fac parte din inventarul funerar al
unor morminte care mai conțineau spade, umbo, zăbale de tip tracic și vârfuri de lănci. Lotul
se află în plin proces de restaurare și urmează a fi publicat (Sîrbu et alii, 2016).
395
Sîrbu, Borangic 2016, p. 33, nota 82.
396
Bajusz 2004, p. 126, fig. 69; Rustoiu 2013, p. 173-174.
397
Două exemplare (Sîrbu, Borangic 2016, p. 33).
398
Sîrbu, Borangic 2016, p. 76.
399
Topal, Bubulici 2016 (sub tipar).
400
Trei exemplare (Sîrbu, Borangic 2016, p. 34).
401
Sîrbu, Savu 2015, p. 107.
402
Șase exemplare (Kotigoroșco 2015, p. 114-116).
403
Sîrbu, Borangic 2016, p. 31.
404
Din proximitatea fortăreței de aici, respectiv din necropola ei, mai provin cel puțin trei
pumnale curbe, dintre care unul de tip C, cărora li se adaugă alte patru, descoperite în același
perimetru, dar dispersate între diverse instituții muzeale. Piesele braconate au fost ulterior
recuperate de către Poliția de Patrimoniu Alba (Plantos, Ciută 2015, p. 251-263).
405
Apartenența pumnalului la acest tip este susținută de existența și forma tecii specifice.
406
Sîrbu, Borangic 2015, p. 369-390.
407
Trei exemplare (Sîrbu, Borangic 2016, p. 34)
408
Sîrbu, Savu 2015, p. 100.
409
Istrati 1913, p. LXXIX, Fig. 17.
410
Sîrbu 2011, p. 252, Fig. 2; Berzovan, Borangic 2014, p. 410-411, fig. 1; Borangic,
Bădescu 2014, p. 53.
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Pentru zona nord-dunăreană, literatura de specialitate mai adaugă un
număr de piese cu un caracter discutabil, dat fie de modul incomplet sau
ambiguu de publicare, fie de lipsa unor elemente morfologice și de context care
să le califice indubitabil drept pumnale sica. Cele mai puțin îndoielnice sunt
componentele care pot fi asociate cu pumnalele, respectiv descoperirile de teci
specifice, care nu au mai păstrat și pumnalul propriu-zis, prezența lor fiind doar
presupusă. Este vorba despre un fragment de teacă descoperit la Tărtăria, o
teacă fragmentată puternic la Tipia Ormenișului și o alta depusă probabil ritualic
la Măgura Moigradului.
Situațiile de acest gen pot fi explicate prin depunerea separată armei și a
tecii. La fel de posibil este și scenariul în care depunerea a fost deranjată
ulterior, iar armele au fost recuperate parţial sau, în cel mai fericit caz, în etape
diferite (ex.: Piatra Craivii). Un alt posibil scenariu ar fi acela că tecile au fost
depuse intenționat singure, ca parte dintr-o ofrandă. În toate cele trei situații
prezentate, tecile au aparținut fără îndoială unor pumnale curbe de tip C, despre
care însă nu se pot aduce precizări suplimentare. Cazurilor relativ incerte
enumerate, li se adaugă câteva puncte de unde provin pumnale curbe, probabil
de tip sica, dar care nu au fost publicate cu detalii, iar valoarea informației,
plecând de la premisa că ea a fost înregistrată corect, rămâne doar statistică.
Dintre acestea, cel mai puțin predispus la interpretări eronate pare a fi un
pumnal curb descoperit într-un tumul de pe platoul cetății dacice de la Costești.
Inventarul acestui mormânt era compus dintr-un pumnal, un vârf de lance,
câteva piese de fier ce provin de la un car, ceramică, monede histriene, o pafta
fragmentară din fier placată cu argint aurit și resturi osteologice. Pe baza
ceramicii, descoperitorii au datat tumulul în sec. I p.Chr. Din nefericire,
complexul este în continuare nepublicat complet 411.
Mult mai puține date însoțesc semnalările unor pumnale provenind de la
Căciulata412 (jud. Vâlcea), Albești 413 (com. Vedea, jud. Teleorman), Sărata414
(com. Călărași, jud. Dolj), Urdinița415 (com. Brabova, jud. Dolj) sau Valea
Teiușului416 (azi Teiușu, com. Brebeni, jud. Olt). Fragilitatea dosarelor istorice
ale acestor semnalări impune tratarea lor cu titlul de piese incerte, dar în
ansamblul discuției ele sunt importante, fie numai pentru extragerea maximului
de informații posibile. Nici această serie nu este lipsită de piese arheologice
411

Gheorghiu 2005, p. 208, cu trimiteri la rapoartele din CCA 1998; nr.78; CCA 1999,
nr.123; CCA 2000, nr. 41.
412
Vlădescu, Marinescu 1984, p. 23.
413
Berciu, Moscalu 1972, p. 639. Pumnalul pare a proveni dintr-un mormânt, fiind însoțit de
un vârf de lance. Proximitatea cetății, datată între sfârșitul sec. IV a.Chr. și până în sec. I
a.Chr., justifică prezența mormântului, dar încercările de a da de urma pieselor în muzeele din
zonă nua avut succes.
414
Berciu 1966, p. 85, nota 9.
415
Woźniak 1974, p. 185, nr. 33a; Rustoiu 2002, p. 62.
416
Butoi 1974, p. 30.
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scoase la licitaţie pe site-uri tematice417 (Pl.XL/1-3): piese bine conservate, cu
caracteristici tipologice evidente, dar care trebuie privite cu o doză de
scepticism în lipsa informaţiilor oferite de contextul arheologic.
Privind retrospectiv catalogul pumnalelor, în ciuda tipologizării, care
oricum nu este extrem de standardizată, existând uneori exemplare cu
caracteristici relativ amestecate, se poate creiona imaginea și contextul standard
care definesc profilul unui pumnal clasic de tip sica.
Un astfel de pumnal este bine ascuţit, cu lama curbată mai mult sau mai
puțin elegant şi de secţiune triunghiulară, cu unul sau mai multe şanţuri de
scurgere a sângelui de-a lungul lamei şi motive zoomorfe sau geometrice
incizate pe lamă, pe aceeași parte cu șanțul. Dimensiunile variază între 25 şi 35
cm lungime (cu unele exemplare care ies însă din aceste delimitări). Tăișul este
invariabil pe partea concavă a lamei.
Pumnalele provin în principal din inventarul funerar al unor războinici,
așa cum reiese din majoritatea descoperirilor. Asocierile cele mai frecvente sunt
cu vârfuri de lance (unul sau două), spada de tip celtic, umbo de scut. În cazurile
excepționale războinicul a fost înmormântat și cu armură de zale, coif, podoabe,
la care se adaugă diferite piese de harnaşament (pinteni, zăbale de tip tracic,
catarame) și vase ceramice. În aceste inventare cele mai constante prezențe sunt
pumnalul și lancea, urmate de spade și zăbale. Nu de puține ori resturile
decedatului lipsesc, cea ce arată că armele, în special unele dintre ele, erau
suficiente sau mai importante chiar decât cadavrul.
Dincolo de toate deosebirile morfologice, nu întotdeauna suficient de
determinante, ceea ce pune pumnalele sica într-un singur orizont cultural este
contextul arheologic în care au fost descoperite. Cu inerente excepţii, acesta este
funerar, cu un inventar specific războinicilor Epocii Fierului din Peninsula
Balcanică şi care conținea adesea, pe lângă arme şi piese de harnaşament,
podoabe și ceramică. Aceste descoperiri, care prin natura lor întregesc un rit şi
ritual funerar elaborat, specific, datează în nordul Dunării începând cu secolul II
a.Chr. şi poate fi urmărit până în secolul I p.Chr. Cele mai frecvente asocieri de
arme atribuite acestui model etno-cultural sunt vârfurile de lance – în unele
cazuri şi câte două în acelaşi mormânt – cu spada dreaptă, umbo de scut, paftale
şi pumnalul curb, la care se adaugă diferite piese de harnaşament: pinteni,
zăbale, catarame. Acest tip de inventar funerar, aproape constant în mormintele
din care provin pumnalele, permite astăzi identificarea şi reconstituirea a unor
arsenale specifice, disparate de-a lungul timpului din varii motive418, precum și
a unor poziții sociale distincte deținute de defuncți.

417

www.hermann-historica.de; www.liveauctioneers. com (07.02.2009).
Cum este cazul unor morminte în care piesele inventarului funerar au fost fie îngropate separat
(Hunedoara), fie nu s-a mai reuşit recuperarea întregului inventar (Tărtăria), fie mormântul a fost
distrus ulterior, piesele fiind recuperate parţial sau în etape (Piatra Craivii), etc.

418
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Ornamentaţia acestor pumnale, deosebit de complexă, le conferă un
cumul de valenţe spirituale, artistice şi simbolice419. Pe lame au fost incizate
motive geometrice, dar şi vulturi şi şerpi, a căror schematizare presupune
existenţa unui anume „cod” înţeles numai de către membrii avizaţi ai grupului.
Funcţia ornamentaţiei în ideologia războinică este dată de frecvenţa cu care este
întâlnită şi de spaţiile largi pe care s-a răspândit 420. Posibil să fi avut o puternică
încărcătură apotropaică şi în acelaşi timp să fi fost o emblemă care sublinia
apartenenţa la o confrerie sau la un grup războinic ori să demonstreze un anume
statut social 421. Simbolurile gravate pe lamele pumnalelor ofereau războinicului
un liant spiritual în raport cu mediul său social, transpunând în lumea materială
setul de legături spirituale existente între membrii grupului, plasând individul
într-o reţea de relaţii bine definite. Puternica schematizare a temelor prezente în
iconografia lamelor de pumnal a transformat simbolurile în „ideograme” ale
unor mituri intrate în conştiinţa colectivităţilor din care făceau parte proprietarii
lor422 şi, în acelaşi timp, prin recursul la iconografia zoomorfă, au făcut o
trimitere la virtuţile unor animale al căror comportament agresiv era un model
de urmat în epocă. Un bun exemplu în acest sens se poate desprinde din
stratagema regelui Scorilo 423 care, pentru a-şi convinge compatrioţii de
inoportunitatea unui atac asupra romanilor, asociază un lup cu propriii luptători.
Asocierea în unele cazuri a pumnalului, şi spadei cu imaginea „totemică” a
constituit o modalitate facilă şi vizibilă de personalizare a armei şi, implicit, a
posesorului şi a subliniat în acelaşi timp trăsăturile războinice ale perechii omarmă.
Pe aceste considerente se poate admite existența unui tip diferit, ceva mai
comun însă, de pumnale curbe (tip D), copii la fel de eficiente ale mai celebrelor
sica, dar ai căror proprietari nu făceau parte din cercul ierarhic al aristocraților
războinici, chiar dacă probabil rezidau în preajma acestora. Aceste arme sunt
subsumate în literatura de specialitate fie unor așa-zise cuțite de lovit, denumire
ce pare a fi inspirată de cuțitele celtice (Hiebmesser), fie din inerție sau
confuzie, sunt numite pumnale de tip sica. Putem considera că pumnalele
descoperite la Solotvino 424, Căpâlna425, Sarmizegetusa Regia426, Grădiștea427,
Tilișca (Pl.XL/5)428 și probabil cele de la Rotbav (Pl.XL/4;6)429, fac parte din
419

Rustoiu 2002, p. 60.
Florea 2008.
421
Florea 2008.
422
Florea 2008.
423
Frontinus, Stratagemele, I, 10, 4.
424
Vasiliev et alii 2002, p. 74, fig. 4.
425
Glodariu, Moga, p. 105, Fig. 89/1-2; 6.
426
Glodariu, Iaroslavschi 1979, p. 139, Fig. 72/6-9.
427
Sîrbu 1996, p. 99, fig. 12/16. Este foarte posibil ca unor pumnale aflate într-o stare precară
de conservare, să nu li se mai poată distinge existența decorurilor de pe lame.
428
Natea et alii 2011, p. 97-101.
429
Borangic, Bădescu 2014, p. 55.
420
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această categorie, lipsindu-le atât contextul specific funerar, cât și elementele
morfologice caracteristice (șanțuri, teci sau decor).
Conceptual arma a fost permanent depozitara unui set de valori şi
semnificaţii, a fost personificată, învestită cu puteri magice, deci susceptibilă de
a se încadra perfect într-o ambianţă mitologică 430. Pumnalul sica, deja
depozitarul unor încărcături ritualice, primeşte o doză dublă de semnificaţii ca
armă de prestigiu şi de sacrificiu şi, în acest cadru, prezenţa lui în episodul
sinuciderii regelui Decebal nu este deloc întâmplătoare 431. Prestigiu, calităţi
combative de excepţie, o componentă mistică elaborată sunt elementele care,
cumulate cu caracterul războinic al purtătorilor săi, permit identificarea unei
elite militare suficient de coagulate ca să poată edifica un stat barbar, pe care săl facă îndeajuns de puternic încât să devină un oponent serios al Imperiului
Roman în plan militar. Temut însemn de prestigiu, cu o încărcătură spirituală
aparte, pumnalul de tip sica este un reper în încercarea de stabilire a dimensiunii
fenomenului militar tracic în ansamblu, dar mai ales a rolului pe care l-a avut în
societate elita militară care l-a utilizat.
Plecând de la datele expuse mai sus, se poate spune că pumnalul sica
reprezintă un important artefact istoric care, datorită importanţei şi rolului avut
în lumea războinicilor de la Dunăre, contribuie la înţelegerea mecanismelor
sociale şi militare ale structurilor sociale care l-au folosit, iar prin dimensiunea
spirituală deosebită, la receptarea unei noi faţete din mozaicul religios al
tracilor, în general și al geto-dacilor, în special. Dintre toate armele curbe
utilizate în spaţiul tracic, pumnalele sica fac legătura între tracii de sud şi cei
nord-dunăreni, fiind arme la fel de răspândite pe ambele maluri ale fluviului.

430
431

Florea 2008.
Rustoiu 2002, p. 61.
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Sabia încovoiată.

Falx dacica432
Războaiele daco-romane din anii 101-102 şi 105-106 au scos în evidenţă
nu numai însuşirile războinice ale dacilor, ci şi o adaptare locală a unei săbii
curbe cunoscută în Antichitate sub numele de falx.
Spre deosebire de pumnalul sica – creaţie indiscutabilă a tracilor –
conceptul de sabie curbată nu a fost specific doar spaţiului trac433, el fiind
cunoscut mai mult sau mai puțin sporadic și în diferite forme şi de greci, de
macedoneni, de lycieni, iberi, germanici sau de unele triburi celtice434. Faima în
Antichitate a săbiilor încovoiate a fost dată însă de folosirea ei de către daci,
îndeosebi în ultimul secol de existenţă a Regatului dac.
Probabil la origine o simplă seceră, falx dacica a suferit modificări
succesive, cum se poate deduce din existenţa unor tipuri de falx în orizonturi
cronologice mai vechi435, ajungând la dimensiuni impresionante şi forme
elaborate spre sfârşitul regalităţii dacice. Transformarea conceptului de seceră
într-o sabie curbată a coincis cu trecerea de la Epoca Bronzului la Epoca
Fierului, epocă dominată de un metal mult mai potrivit pentru o astfel de armăunealtă. Modificarea poate fi pusă pe seama nevoii de adaptare a unor războinici
puşi în faţa unor situaţii tactice noi 436. Evoluţia armei poate fi urmărită în două
direcţii: una din care a derivat falcata, cunoscută şi utilizată în întregul bazin
mediteranean 437 şi o a doua linie directoare de evoluţie care a dus de la mahaira
spre o sabie de mai mari dimensiuni, cu lama alungită, mai curbată şi cu tăişul
pe partea concavă, utilizată cu precădere la nord de Dunăre.
Nu se cunoaşte numele pe care dacii l-au dat acestei înspăimântătoare
arme, astfel că istoriografia i-a înregistrat doar varianta latină. Termenul falx, cis, pl. falces (seceră, cosor, coasă, cange), probabil latinizarea grecescului
falcata, a definit în special unealta cu numeroasele sale atribute diferenţiatoare,
cu diversele utilizări în practicile cultice sau la vânătoare, precum și arma. La
modul general, falx desemna toate obiectele de forme şi mărimi diferite care
Capitolul a apărut într-o primă formă în periodicul Terra Sebus, cu titlul Incursiune în
arsenalul armelor curbe tracice. Falx dacica (Borangic 2009a).
433
În ciuda dispersiei, paternitatea armelor curbe este atribuită de către antici tracilor
(Marazov 2005, p. 35).
434
Daremberg, Saglio 1926, s. v. falx, p. 970.
435
Vulpe 1967, p. 61, pl. XVII, fig. 2 (105); 4 (140); 5 (134).
436
Creșterea ponderii cavaleriei, apariția unor tipuri noi de echipamente defensive etc. Un alt
punct de vedere privind originea armelor curbe tracice pleacă de la principiul asimetriei, aplicat
armamentului tracic (Marazov 2005, p. 31).
437
Quesada 1992, p. 192-195.
432
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aveau în comun tăişul pe partea interioară a unei lame mai mult sau mai puţin
curbate, iar această caracteristică le diferenţiază de diversele tipuri de cuţite438.
În ceea ce priveşte panoplia de arme curbe utilizate cu precădere la nord
de Dunăre putem include în sintagma Dacorum falcibus secerile, coasele,
cosoarele şi cuţitele de luptă, pumnalul curb (sica) şi cele două tipuri principale
de sabie curbă: rhomphaea tracică şi varianta mai scurtă, falx dacica, utilizată
de geto-daci. La un asemenea înţeles larg se va fi gândit probabil şi Cornelius
Fronto, integrând în cuvintele Dacorum falcibus toate tipurile de arme curbe
folosite în luptă de către daci. O clarificare necesară aduce Publius Papinius
Statius, pentru care falx este arma-simbol a getului 439, ceea ce concentrează
atenţia doar asupra unei anume arme curbe, suficient de individualizată şi
eficientă încât să poată fi asociată cu etnia celor care o foloseau. Coroborând
această informaţie cu reprezentările artistice din epocă, singurul candidat la
acest statut rămâne un anume falcatus ensis devenit recent falx dacica în
literatura de specialitate.
Sabia curbă dacică este aşadar cea mai eficientă armă curbă și în orice caz
una dintre cele mai celebre arme curbe folosite în Antichitate în întregul areal
mediteranean, cu predilecție în zona Balcanilor nordici 440. Din multitudinea de
arme curbe utilizate de către daci, ea se detaşează nu atât prin numărul de
exemplare descoperite, care este relativ mic, cât prin forma elaborată şi prin
caracteristicile tactice care au consacrat-o.
Morfologia tipului dominant de sabie încovoiată, tip numit
„Sarmizegetusa”, după locul de provenienţă a majorităţii pieselor descoperite441,
desemnează o armă de dimensiuni medii spre mari, cu o lungime totală situată
între 0,70-1 m, cu un mâner terminat printr-o îngroşare destinată opririi
alunecării palmelor, pretabilă la utilizarea cu una sau ambele mâini. Lama este
triunghiulară în secţiune, are o lungime apreciabilă și o curbură elegantă
terminată printr-un vârf relativ ascuţit pe ambele părți. Resturile de piele
pietrificată, descoperite în cazul unui exemplar întăresc ipoteza că acest tip de
curbură putea permite introducerea sabiei într-o teacă442.
438

Daremberg, Saglio 1926, s. v. falx, p. 968-971.
Versurile 131-134 ale părţii a II-a a operei Achilleis: P. Papinius Statius, Achilleis, II, p. 51.
440
Pârvan 1982, p. 288-289.
441
Borangic 2006, p. 97-99.
442
Pădureanu 2001, p. 156. În ciuda acestui argument, exemplarele figurate pe Columna
Traiană nu au teacă în nici unul dintre cazurile ilustrate. Este la fel de posibil ca resturile de
piele să provină de la materialul cu care a fost învelită arma pentru a o proteja de umiditate,
în speranța că va putea fi recuperată curând. Problema purtării sabiei în situații comune
rămâne una nerezolvată satisfăcător, fiind evident faptul că războinicul nu putea umbla
permanent cu sabia în mână. În cazul reconstituirilor istorice o soluție relativă a fost aplicată
prin fixarea sabiei pe scut (în interior sau exterior) cu ajutorul unor cleme metalice sau chiar
din piele, situație inspirată de unele scene de pe Columnă în care figurează siluetele unor
săbii curbe pe suprafața scuturilor, fără a avea certitudinea însă că armele astfel redate nu
erau pictate pe scut.
439
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Destul de explicit în stabilirea proporţiilor este reversul unui sestert 443
(PL.XIII/7) emis la Roma în intervalul 104-111, mai probabil după 106 (RIC
584, Cohen 569). Ansamblul iconografic se află ilustrat şi pe un as (PL.XIII/7),
variantă a aceluiaşi tip monetar, iar armele, clar vizibile, sunt foarte
asemănătoare cu armele curbe reliefate pe scena LXXVIII a Columnei traiane
(PL.X/7).
Un exemplu în acest sens îl constituie chiar Columna traiană, din Forul
lui Traian, monument în care se pot observa săbii curbe în mâinile luptătorilor
daci care se opun Romei. Dimensiunile acestor săbii curbate, având ca reper
statura oştenilor, le arată ca fiind medii 444, comparabile cu lungimea gladiusurilor romane, sau chiar mai mici, ceea ce poate oferi perspectiva unor arme
grele, cu lamele late, relativ scurte, mânuite cu o singură mână 445 (PL.X/1-6).
Acelaşi monument, în scenele în care prezintă trofeele446, oferă o altă
perspectivă din care rezultă nişte săbii mari, comparabile cu dimensiunile unui
scut (PL.VIII-IX).
Dimensiunile şi forma acestor săbii sunt apropiate de exemplarele
descoperite cu precădere în zona capitalei regatului dac şi solidifică ipoteza că
acestea sunt reprezentările cele mai apropiate ale modelului de sabie curbă cu
care era dotată elita militară din preajma regelui447. Diferenţele pot fi puse pe
seama talentului, inspiraţiei artistice sau unei doze de subiectivism politic, dat
fiind că pe Columnă dacii apar figuraţi ca nişte barbari simpli, fără echipament
complex, dar pe scenele cu trofee apar armuri, coifuri, lănci, tolbe cu săgeţi sau
săbii lungi. Diferenţa de mesaj este evidentă şi impune prudenţă în identificarea
şi stabilirea unor criterii fixe, dar imaginile nu pot fi eludate, ţinând seama de
contextul în care apar.
Un element hotărâtor în stabilirea dozei de adevăr istoric conţinută de
reliefurile romane, îl reprezintă descoperirea în contexte arheologice a acestui
tip de sabie. Concluzia este susținută de metopele Trofeului de la Adamclisi, ale
căror autori, meseriaşi şi soldaţi din trupele cantonate aici după cucerirea
Daciei, au fost mai aproape de evenimente şi implicit mai calificaţi să redea
imagini armamentul barbar. Săbiile războinicilor daci sunt de două tipuri: unul
lung asimilabil oarecum rhomphaea-lor tracice, dar cu evidente caracteristici
443

Moisil 1929, p. 30, pl. VIII, fig. 39.
Pe fusul monumentului se distinge soluția aplicată de sculptori care au redus din
dimensiunile tuturor armelor pentru a rezerva mai mult spațiu pentru personaje. Deși
reprezintă un izvor iconografic de primă importanță, scenele redate sunt tributare unui cod
complex de stilizare și alterare în scop propagandistic, care impun prudență la acceptarea
necondiționată a imaginilor în funcție de o serie de factori politici, arhitecturali sau
profesionali. Informațiile despre armamentul dacic sunt ele în sine rigide, cât timp nu sunt
sprijinite și de alte date istorice și/sau arheologice.
445
Florescu 1969, p. 85, Taf. LIX, LXXXIII; CXV; CXXI.
446
Florescu 1969, Taf. B, D, E, LXVI, LXVII.
447
Borangic 2006, p. 98.
444
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locale448 şi unul cu dimensiuni apropiate celor de pe trofeele Columnei ori din
contextele arheologice 449.
Exemplificarea cu artefacte suferă o serie de neajunsuri, datorate în parte
rarităţii acestor obiecte în contexte arheologice, iar pe de altă parte, din cauza
relativei standardizări. Deşi arma este prezentă pe numeroase monumente
arhitecturale, emisiuni monetare sau piese votive, ambiguităţile artistice nu lasă
întotdeauna să răzbată caracteristicile reale ale acestor săbii 450: autorii
mulţumindu-se aproape întotdeauna să redea doar ideea de falx şi nu neapărat
imaginea obiectivă a acesteia.
Din punct de vedere arheologic, deşi puține, descoperirile se subscriu
majoritar451 unui tip de sabie numit „Sarmizegetusa” după locul de provenienţă
al celor mai multe exemplare despre care avem certitudinea că sunt autentice şi
care au păstrat aproape integral toate caracteristicile de bază.
Descrierea acestui tip de sabie curbă oferă o oarecare standardizare, în
sensul că diferenţele sunt minore, dar toate piesele sunt circumscrise aceleiaşi
tehnologii de fabricare şi aceleiaşi idei funcţionale. Deosebirile ţin de măiestria
făurarului sau de specificaţii ale comenzii primite de acesta. Acest tip de sabie
are o lamă lungă, suficient de lată ca să ofere o rezistenţă bună la impact. Ceea
ce le individualizează este sistemul de prindere a mânerului, care poate fi cu tub
de înmănuşare, cu ajutorul unui sau unor inele de prindere a cozii, cu tijă, prin
limbă de mâner scurtă dedusă din lamă sau cu orificiu pentru nit. Dacă pentru
ultimele două variante lungimea totală a mânerului şi implicit cea totală a armei
pot fi deduse cu o probabilitate mare, pentru celelalte tipuri ar fi putut exista
posibilitatea ataşării unui mâner lung ceea ce ar transforma sabia într-o coasă de
luptă, ceea ce ar explica reprezentările acestui tip de sabie pe numeroase
monede 452 sau pe una dintre metopele monumentului de la Adamclisi 453.
Acest tip de curbură, deşi are o geometrie ușor variabilă la toate
exemplarele repertoriate, nu este suficient de diversificată încât să se constituie
în subtipuri. O caracteristică, insuficient de argumentată însă, o reprezintă
şănţuirile de pe lamă, indentificate până acum doar pe un vârf descoperit la
Tilişca şi pe unele emisiuni monetare (Pl.XIV/4454, Pl.XVI/21 455). Este posibil
ca unele exemplare a căror treime superioară nu este curbată mai mult de 25-30o
să permită acțiuni eficace de înjunghiere sau măcar de lovire spre înainte. Cel
448

Florescu 1960, p. 429, Fig. 197, metopa XVIII; p. 431, fig. 199, metopa XX; p. 445, fig.
212, metopa XXXIII; p. 446, fig. 213, metopa XXXIV; p. 447, fig. 214, metopa XXXV.
449
Florescu 1960, p. 434, fig. 202; pag. 428, fig. 196; p. 451, fig. 216/b, metopa XXXVII.
450
Borangic 2006, p. 47-101.
451
Excepțiile sunt rare, deoarece au fost identificate cert doar două astfel de arme, la distanță
de capitală. Lazăr 1995, p. 105; Borangic 2013a.
452
Borangic 2006, p. 55-61; p. 64; p. 70.
453
Florescu 1960, p. 433, fig. 201, metopa XXII.
454
www.mek.oszk.hu/02100/02109/html/6.html (23.08. 2009).
455
As emis în timpul lui Hadrian, între 134-138 (variantă la RIC 850).
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mai probabil însă, eventualele astfel de prelucrări ale lamelor să fi fost doar
ranforsări tehnice, iar principala acțiune a armelor de acest tip să fi constat în
loviturile cu amplitudine.
Rep. 5
Tipul piesei: sabie falx
Locul descoperirii, toponim: Grădiştea Muncelului, com. Orăştioara de Sus, jud.
Hunedoara, terasa a VIII-a.
Tipul de cercetare: săpătură sistematică.
Contextul arheologic: depozit de unelte agricole, de fierărie şi dulgherie.
Locul depozitării: Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti.
Depozit, inventar: 30.605. Numărul este al copiei realizate și păstrate la Muzeul
Militar Naţional „Regele Ferdinand I”, București
Dimensiuni: L totală = 48 cm.
Datare: sfârşitul sec. I a.Chr. – sec. I p.Chr.
Tehnica de execuţie: forjare.
Bibliografie: Daicoviciu et alii 1953, p. 169, fig. 22; Romanescu 1976, p. 13;
Pl. XLI.
Provenienţa din zona Munţilor Orăştiei a acestui tip de sabie curbă oferă
încă un detaliu care sprijină opinia cum că producerea şi utilizarea acestor săbii
au fost circumscrise ariei din jurul capitalei, fiind probabil un apanaj al elitei
războinice din preajma reşedinţei regale. Exemplarele ajunse în zone depărtate
de acest centru par să fi fost imitaţii mai mult sau mai puţin reuşite, cum este
cazul fragmentelor descoperite la Sighişoara, ale exemplarelor de la Târgu
Mureş și Divici ori a unor arme provenind din sudul Dunării care au putut
ajunge acolo prin schimburi sau ca trofee.
O astfel de sabie falx o reprezintă exemplarul descoperit pe terasa VIII-a
de la Sarmizegetusa Regia (rep. 5; Pl. XLI). Arma este bine conservată,
fabricată din fier, cu un dublu manşon de gardă, realizat din două inele de fier
nituite. S-au păstrat resturi din lemnul cozii. Este interesant că a fost descoperită
într-o groapă, la un loc cu alte aproape 200 de unelte diverse, fiind clar că
depozitarul voia să le ascundă pe toate în fața unui iminent pericol. Sabia și un
fragment din vârful unei lănci sunt sigurele arme din această depunere.
Aparent cea mai bine cunoscută sabie curbă provine, tot de la
Sarmizegetusa Regia (rep. 6; Pl.XLII/1). Incertitudinea provenienței este dată
modul de intrare a piesei în literatura de specialitate. Astfel, sabia apare pentru
prima dată în monografia dedicată metalurgiei fierului în Dacia semnată de I.
Glodariu și E. Iaroslavschi 456, unde arma este notată ca provenind din săpăturile
de pe terasa a VIII-a de la Grădiștea Muncelului. Trimiterea bibliografică la
456

Glodariu, Iaroslavschi 1979, p. 137-138, fig. 71/1.
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cercetările efectuate de colectivul de cercetare condus de C. Daicoviciu 457 este
greșită, acest lucru fiind evidențiat de desenul diferit al pieselor din cele două
publicații, suficient de distincte încât să nu poată fi confundate. Pe baza
desenului, dublat de artefactele în sine, se poate spune că este vorba de două
săbii curbe diferite, plecate din zona Hunedoarei, una către București și una
către Cluj-Napoca, undeva la începutul anilor ‘70 ai secolului trecut 458.
Descoperirea unei alte săbii dacice din același tip, pe raza satului Ursici
(jud. Hunedoara), a permis o nouă abordare a tehnicilor de luptă cu aceste arme.
Și cea de la Ursici și cea de pe terasa a III-a, precum și cea de la Cristești au un
al doilea tăiș pe vârful armei, mai exact pe exteriorul lamei. Inițial, cel puțin în
cazul exemplarului de la Sarmizegetusa, acest detaliu a fost considerat un efect
al corodării lamei și ignorat. Sabia de la Cristești era de alt tip, iar tăișul extern a
fost considerat propriu acestui tip. Descoperirea de la Ursici (Pl. XLIV/1)
reconfigurează tabloul general, mai ales că tăișul de pe negativ este în acest caz
evident (cca. 14 cm, față de numai 4,5 cm păstrat la exemplarul de la
Sarmizegetusa), ridicând la trei numărul de exemplare cu tăiș negativ, pe partea
concavă a lamei. Prezența acestui element ofensiv, nu transforma arma într-una
cu care se putea înjunghia efectiv, dar îi sporea semnificativ calitățile tactice,
mai ales în situații de luptă compacte459. Gradele de corodare ale celorlalte săbii
de tip Sarmizegetusa este destul de avansat, astfel că deocamdată nu se poate
afirma că și acestea au o astfel de eficientizare a lamelor, dar acest lucru rămâne
o posibilitate.
Un ultim aspect de menţionat în legătură cu această armă este cel referitor
la poansoanarea unui simbol pe lama sabiei, de forma unui punct înscris într-un
cerc sau a literei greceaști Θ (Pl.XLII/1b), reprezentând fie o marcă a
meșterului sau atelierului, fie, la fel de probabil, un simbol cu rol apotropaic al
armei şi mânuitorului ei 460. Această ipoteză prinde consistenţă dacă ţinem seama
şi de ornamentica pumnalelor curbe sica, pe lamele cărora apare destul de des
incizat acest simbol solar 461.

457

Daicoviciu et alii 1953, p. 169.
Accesul la rapoartele de șantier a permis de curând reconstituirea cea mai probabilă a
traseului acestei arme (Henț 2014, p. 109-121).
459
Marius Barbu, Cătălin Borangic, Armele încovoiate ale dacilor la începutul secolului al
II-lea. O perspectivă experimentală (în curs de apariție).
460
Rustoiu 2002, p. 57-77. Simbolul circular, cu sau fără raze, a fost asociat invariabil cu
soarele, unul dintre cele mai prezente semne geometrice încrustate pe lama pumnalelor curbe
de tip sica.
461
Borangic 2009b, p. 28-29.
458
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Rep. 6
Tipul piesei: sabie falx
Locul descoperirii, toponim: Grădiştea Muncelului, com. Orăştioara de Sus, jud.
Hunedoara; terasa a III-a de pe platoul cu şase terase din cartierul civil de vest.
Tipul de cercetare: săpătură sistematică.
Contextul arheologic: necunoscut.
Locul depozitării: Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca.
Depozit, cota de inventar: V 18532.
Dimensiuni: L totală = 66,5; L lamă = 49 cm.
Datare: sfârşitul sec. I – începutul secolului II p.Chr.
Bibliografie: Glodariu, Iaroslavschi 1979, p. 137-138, fig. 71/1;
Gheorghiu 2005, p. 182, 460, fig. 186/4; Catalog 2006, p. 125, nr. cat. 69; Henț
2014, p. 109-112. Pl. XLII.
O altă sabie transferată între diverse instituții culturale din capitală462 este
identificată inițial în inventarele Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” (cu
numere de inventar vechi 13700; IV 2027). Arma, din care s-a păstrat doar lama
(rep. 7; Pl.XLIII/1), pare a fi fost și ea descoperită tot la Gradiștea Muncelului
de către colectivul condus de C. Daicoviciu în perioada 1952-1954 și a ajuns în
capitală cel mai probabil direct de pe șantier. Piesa intră în 1971 în custodia
Muzeul Naţional de Istorie a României ca urmare a programului politic și
cultural de mobilare a acestei instituții, ce tocmai fusese înființată463. Potrivit
hotărârii Consiliului de Miniștri din 1968, chiar dacă înzestrarea Muzeului
Național de Istorie se făcea majoritar cu obiecte luate din alte muzee și instituții
din țară, la selecţionarea pieselor trebuia avut în vedere nedevalizarea acestora.
Pe aceste considerente se specifica faptul că atunci când era cazul unor artefacte
Astfel de transferuri au avut loc inclusiv prin donarea unor piese direct de pe șantierele
arheologice, prin înțelegeri verbale între arheologiii descoperitori și colegii arheologi de la
muzeele din Capitală, ceea ce a avut ca efect în primul rând labilitatea documentației.
Informație Corneliu Andonie, muzeograf la Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I”,
București.
463
Patrimoniul muzeistic al Muzeului Naţional de Istorie a României se va constitui din piese
de valoare republicană aflate în administrarea instituţiilor muzeale, bibliotecilor şi centrelor
de documentare, subordonate Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă, Academiei
Republicii Socialiste România, ministerelor, altor organe centrale ale administraţiei de stat
şi comitetelor executive ale consiliilor populare, arhivelor statului, din piesele care vor fi
obţinute din partea unor organizaţii obşteşti sau persoane fizice, prin donaţii sau achiziţii,
precum şi din rezultatele unor cercetări organizate special în acest scop. Hotărârea nr. 1448
din 3 iulie 1968, privind unele măsuri în vederea construirii şi amenajării Muzeului Naţional
de Istorie a României, Art. 3. Pentru detalierea planurilor și procedurilor de achiziție a
artefactelor istorice destinate noului muzeu, precum și tensiunile iscate cu acest prilej între
diferite muzee și Muzeul Național de Istorie a RSR (acum MNIR) vezi Ilie 2013, p. 182; p.
190-192.
462
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greu de obținut, în special din străinătate, acestea puteau fi înlocuite cu copii și
replici. Este foarte probabil ca articolul din lege să fi fost interpretat mai larg,
căci foarte multe obiecte, în special arme, care prin valoarea lor ar fi afectat
calitatea unor expoziții interne, au fost înlocuite cu replici, multe dintre ele
astăzi în vitrina Muzeului Militar Național 464.
Pe acest traseu au ajuns în capitală alte două săbii curbe, desigur parte
dintr-un lot mai mare de artefacte dacice. Prima dintre aceste replici este o armă
provenită465, potrivit documentației tehnice care justifică mulajul, din zona
cetății dacice de la Luncani (inv. 43497; Pl. XLIV/2). Lama este subțire,
prelungă, iar mânerul păstrat scurt. A doua sabie, a cărei copie se află tot în
expoziția Muzeului Militar Național, pare să fi fost la fel de bine păstrată
(Pl.XLIV/3). Acesta seamănă foarte bine cu exemplarul aflat în expoziția MNIT,
diferența fiind arcuirea lamei, care în acest caz este mai puțin pronunțată.
În ciuda caracterului incert al ambelor piese, originalele nefiind
deocamdată identificate în depozitele muzeale, acestea au copiat fără îndoială
arme dacice din perioada regatului dac, descoperite în zona Sarmizegetusei,
acțiune efectuată în cadrul programului de mobilare a unor noi muzee la
începutul anilor ‘70.

Rep. 7
Locul descoperirii, toponim: probabil Sarmizegetusa Regia (Grădiştea
Muncelului, com. Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara).
Tipul piesei: falx
Tipul de cercetare: neprecizat .
Contextul arheologic: neprecizat.
Locul depozitării: MNIR.
Depozit, inventar: 16238.
Dimensiuni: L lamă = 42 cm, l = 3 cm.
Datare: sec. I p.Chr.
Bibliografie: Catalog 2006, p. 124, nr. cat. 65; Borangic, Bădescu 2014, p. 77;
Pl.XLIII/1.

Muzeul Militar Central a demarat, în aceași perioadă, un program intern de mobilare a
expoziției proprii, efectuând în acest sens numeroase copii și replici ale artefactelor dorite,
între care și multe piese de armament antic.
465
Proces Verbal nr. 525/02.03/1990.
464
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O doză la fel de mare de incertitudine are și o altă lamă de sabie curbă
semnalată în târgul organizat săptămânal la Alba Iulia (jud. Alba). Piesa (rep.8;
Pl.XLVIII), foarte probabil braconată, a fost scoasă spre vânzare la începutul
anului 2005, pe fondul unei legislaţii incoerente în domeniul protecţiei
patrimoniului, dar mai ales a lipsei de fermitate în aplicarea legilor, care a
transformat identificarea și recoltarea artefactelor istorice într-o potenţială sursă
de venit, cu urmări dezastruoase pentru patrimoniu, vizibile și astăzi.
Vânzătorul, care a declarat că proveniența artefactului expus este zona
Munților Orăștiei, a permis fotografierea și desenarea armei, probabil în
speranța unui eventual câștig financiar. Cercetătorul C. I. Popa 466,
„descoperitorul” ei, desigur între obiectele expuse spre vânzare, a fost de părere
că piesa este autentică. Lama se fixa în mâner cu ajutorul a două garnituri fixate
cu nituri, în care se mai găseau la acel moment resturi de lemn și pământ.
Asupra lungimii mânerului nu se pot face decât speculații, dar forma lamei o
califică între cele de tip Sarmizegetusa. Din păcate piesa este astăzi mai mult ca
sigur pierdută, astfel că datele despre aceasta rămân extrem de lacunare, iar
caracterul ei relativ incert.

Rep. 8
Tipul piesei: falx
Locul descoperirii, toponim: incert
Tipul de cercetare: necunoscut.
Contextul arheologic: necunoscut.
Locul depozitării: necunoscut.
Depozit, inventar: Dimensiuni: L = cca. 44 cm.
Datare: incertă.
Tehnica de execuţie: necunoscută.
Bibliografie: informaţii, desen şi fotografie C. I. Popa; Pl.XLIV/1.
Sabia de la Viscri (rep. 9; Pl.XLIII/2) este cea mai veche armă de acest
tip intrată în literatura de specialitate. Informațiile despre inventarul funerar sunt
publicate inițial de H. Műller 467, iar arma, sub formă de desen, de către V.
Pârvan,468 care o numește iatagan, și, în mod inexplicabil îi găsește analogii în
Așa cum am menționat, semnalarea acestei piese, fotografia și desenul, precum și toate
datele posibile despre această armă mi-au fost furnizate de către dr. C. I. Popa, căruia îi
mulțumesc din nou.
467
Műller 1898, p. 145.
468
Pârvan 1982, p. 284 (497), fig. 342.
466
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pumnalele curbe din Dolj și Mehedinți. Arma a fost descoperită din întâmplare
într-un tumul de incinerație.
Mobilierul funerar este deosebit de interesant prin prisma inventarului
format dintr-o situla de fier în care erau aşezate două arme (sabia şi o spadă) și
două verigi din bronz, alături de fragmente provenite din patru vase-urnă de
mari dimensiuni, de culoare cenuşie, lucrate la roata olarului. În studiul lui H.
Műller sunt ilustrate doar patru fragmente de buze de vas, iar în text s-a precizat
că acestea sunt părţile care au ajuns în posesia autorului. Tot în articolul amintit
este menţionată apariţia în anul următor a altor două vase-urnă. Nu sunt oferite
detalii referitoare la acestea, singura precizare fiind că sunt de acelaşi fel cu cele
anterioare. Sub tumul a fost identificată ceramică de factură geto-dacică,
modelată manual cu brâuri în relief, fragmentară. Nu se cunosc date referitoare
la rămăşiţele osteologice, însă precizarea că au fost descoperite patru vase-urnă
pare a indica incineraţia urmată de depunerea resturilor în astfel de vase.
Prezenţa a patru vase-urnă este şi ea discutabilă în contextul în care în
reprezentările grafice publicate apar de fapt patru fragmente de buze de vase,
nicidecum piese întregi. Chiar dacă se poate admite deteriorarea vaselor în
momentul descoperirii, rămâne greu de acceptat existenţa unor înmormântări
multiple în condiţiile în care nu se menţionează nicăieri existenţa vreunor
fragmente osteologice.
Revenind la armă, cercetătorul Z. K. Pinter consideră că două dintre piese
sunt importuri din lumea romană (situla şi spada, pe care o identifică drept
gladius), fără însă a face consideraţii referitoare la apartenenţa etnică a
deţinătorului 469. Informaţiile referitoare la descoperirea de fragmente ceramice
specifice autohtonilor sub complexul funerar sunt în măsură să dateze ulterior
complexul de deasupra. Trebuie totuşi ţinut seama că aceaste informaţii nu apar
în prima variantă de publicare, cea care îi aparţine celui care a văzut locul
descoperirii. Caracterul mai timpuriu al spadei, pentru care analogiile cele mai
apropiate se regăsesc în mediul celtic transilvănean (secolele IV-III a.Chr.),
coroborat cu faptul că săbiile de tip falx sunt deja cunoscute în secolul I a.Chr.,
permit aproximarea datării complexului începând cu prima jumătate a secolului
II a.Chr.470. În lipsa ceramicii însă, neidentificată deocamdată în depozitele
muzeale, datarea mai precisă rămâne problematică.
Morfologia sabiei este aparte, datorită tipului de fixare a mânerului care
este realizat prin prelungirea foarte mult din lamă a unui spin masiv. Îmbrăcarea
acestuia cu plăselele sau mânerul de lemn asigurat printr-un nit (eventualul
colier metalic nu s-a păstrat, dar nituirea în lipsa acestui manșon este fără efect),
avea ca rezultat o sabie extrem de puternică.
469

Pinter 1999, p. 56-61.
Savu 2015, mss. Mulțumesc pe această cale colegei Lucica Savu pentru amabilitatea cu
care mi-a pus la dispoziție propriile cercetări inedite referitoare la fenomenele funerare ale
secolelor IV a.Chr. – I p.Chr. din spațiul intracarpatic și datele despre acest complex.
470
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Asocierea sabiei în contextul arheologic cu o spadă, armă nobiliară prin
definiție, a fost multă vreme singulară și destul de inexplicabilă. De curând însă,
pe filiera activităților de detecție a metalelor, practicate de către persoane
particulare, a fost descoperită o asociere similară, fără caracter funerar însă, pe
raza satului Ursici471 (com. Boșorod, jud. Hunedoara), inedită (Pl.XLIV/1).
Ambele descoperiri aruncă o lumină nouă asupra relațiilor dintre aristocrații
războinici, posesori de spade și războinicii de rang inferior înarmați cu săbii
încovoiate.
Și caracteristicile morfologice ale acestei săbii o plasează în tipul
Sarmizegetusa, fiind singura exterioară cert nucleului din jurul capitalei, ceea ce
poate demonstra un export al comportamentelor și relațiilor din cadrul
ierarhiilor militare centrale în teritoriu.

Rep. 9
Tipul piesei: falx
Locul descoperirii, toponim: Viscri, jud. Braşov.
Tipul de cercetare: descoperire întâmplătoare.
Contextul arheologic: mormânt tumular de incineraţie.
Locul depozitării: Muzeul Brukenthal, Sibiu.
Depozit, inventar: A 6220, (nr. vechi 13868).
Dimensiuni: L = 87 cm; L lamă = 49 cm.
Datare: incertă.
Bibliografie: Műller 1898, p. 144-145; Pârvan 1982, p. 284; Horedt 1942, p. 3334; Horedt 1958, p. 14-15; Protase 1971, p. 54-55; Vulpe 1976, p. 226,
fig. 10; Sîrbu 1993, p. 74; Costea 1995, p. 145; Pinter 1999, p. 56-61, fig.
15; Costea 2002, p. 193; Costea 2004, p. 126-127; Borangic 2006, p. 65,
fig. 46; Borangic 2009, p. 50, fişa 4,fig. 4/1; Rustoiu 2007b, nota 48 şi
fig. 9/2; Savu 2015, mss; Alexandru Sonoc, Z. K. Pinter, Consideraţii
asupra unor arme de epocă romană descoperite la Viscri (jud. Braşov) şi
Două arme orientale de epocă romană din colecţiile Muzeului
Brukenthal, lucrări prezentate în cadrul sesiunii ştiinţifice „Pontica 2003”,
organizată de Consiliul Judeţean Constanţa şi Muzeul de Arheologie şi
Istorie Naţională Constanţa, 22-24 octombrie 2003 şi „Pontica 2004”, 2-4
noiembrie 2004; Pl.XLIII/2.

Datele despre această descoperire, precum și informațiile despre sabie și fotografia mi-au
fost oferite de către dr. I. V. Ferencz de la MCDR Deva, căruia îi mulțumesc pe această cale,
cu atât mai mult cu cât întregul lot de piese descoperite nu a fost încă publicat.
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Ultima piesă repertoriată apaținătoare acestui tip de sabie și provenind tot
din zona Sarmizegetusei este păstrată la Muzeul de Istorie Arad, fiind donată
acestei instituții de către descoperitor (rep. 10; Pl.XLIII/3). Spre deosebire de
celelalte săbii, aceasta a fost descoperită extrem de fragmentată, pe terasa a IVa, într-un context ce denotă o incendiere (alături de grâne și lut arse, oxizi de
fier). Se pare că arma a avut fie teacă, fie, mai probabil, a fost învelită într-o
piele (sau curea), din care au rămas unele resturi care s-au pietrificat.
Plecând de la premisa că fragmentele recuperate aparțin aceleiași arme,
așezarea lor într-o ordine structurală a permis observarea formei cele mai
probabile a sabiei, care are curbura relativ asemănătoare cu a celorlalte
exemplare din categorie. Din armă lipsește o parte din mâner, astfel că nu se
poate nici măcar aproxima lungimea lui.

Rep. 10
Tipul piesei: falx
Locul descoperirii, toponim: Grădiştea Muncelului, Sarmizegetusa Regia, terasa
a IV-a.
Tipul de cercetare: întâmplătoare.
Contextul arheologic: probabil depunere sau abandonare.
Locul depozitării: Muzeul de Istorie Arad.
Depozit, cota de inventar: neinventariată
Dimensiuni: Lestimată = 66 – 68 cm; Lpăstrată = 59 cm; Llamă = 52-53 cm; lăţime = 4,5 cm.
Datare: Sec II a. Chr-sec II p. Chr.
Bibliografie: Pădureanu 2001, p. 155-156, Pl.I, p. 160, Pl.XLIII/3.
Despre zonele aflate la distanță de centrul de putere de la Sarmizegetusa
și armele utilizate de către războinicii din garnizoane avem puține date, cu
excepția salbei de morminte aristocratice de pe valea Mureșului mijlociu, unde
există numeroase depuneri funerare care conțin, aproape majoritar pumnale
curbe de tip sica.
O sabie curbă cu o formă interesantă a fost descoperită în comuna
Cristești, județul Mureș, în anii ’60 (rep. 11; Pl.XLV/1). Confundată cu o sica,
arma a fost ignorată până la redescoperirea ei în depozitul muzeal mureșean472.
Arma are o lungime totală de 48 cm, din care 40 măsoară lama propriu-zisă. În
afară de formă, această sabie, așezată pe o panoplie a săbiilor dacice, se mai
individualizează prin două particularități: vârful teșit care, în loc să fie arcuit
înăuntru, e scos în afară, caracteristică ce favorizează recuperarea armei. A doua
Arma mi-a fost semnalată de către muzeograful dr. Daniel Cioată, care mi-a oferit și
detaliile tehnice, motiv pentru care îi aduc cuvenitele mulțumiri.
472
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particularitate este existența unui al doilea tăiș, care începe cu 4 cm înainte de
debutul curburii și continuă pe toată traiectoria sa. Aceste detalii au făcut ca
arma să fie privită cu suspiciune, rămânând multă vreme nepublicată, ci doar
semnalată ca piesă dacică473. Cât privește forma, prin asocierea ei cu
reprezentările semnalate, nu pare nimic suspect. Cele două particularități pot fi
interpretate ca modalități de eficientizare sau ca atribute rezultate din dorința
comanditarului de a-și personaliza arma. Pentru verificarea acestei ipoteze, am
apelat la arheologia experimentală. Replica fabricată a fost atât de eficientă,
încât, datorită pericolelor de rănire, s-a renunțat la folosirea ei în cadrul
simulărilor de lupte. Loviturile date în scuturile adversarilor nu înțepeneau arma
de acestea – cum se întâmplă frecvent cu alte tipuri de sabie curbă – ci
permiteau o dublă posibilitate. Unghiul curburii favoriza agățarea scutului și,
dacă se dorea, sabia putea fi împinsă spre înainte, lovind adversarul. Chiar dacă
nu exista posibilitatea de înjunghiere, faptul că vârful era ascuțit și tăios și pe
revers putea răni serios oponentul în zona feței sau gâtului.
Până la apariția unor alte piese asemănătoare care să permită o
interpretare certă a sabiei de la Târgu-Mureș, aceasta poate fi considerată cel
mai probabil o armă, datorită facturii sale dacice stabilite prin analogie cu
reprezentările artei figurative. Ipoteza este sprijinită și de descoperirea, în
preajma Sighișoarei, a altor două fragmente de posibile săbii curbe (Pl.XLVI/45), situație care scoate din izolare nu doar centrul Transilvaniei, ci și utilizarea
săbiilor curbe la distanță față de centrul regatului.
Rep. 11
Tipul piesei: falx
Locul descoperirii, toponim: Cristeşti, jud. Mureş.
Tipul de cercetare: săpătură sistematică.
Contextul arheologic: neprecizat.
Locul depozitării: Muzeul Judeţean Târgu Mureş.
Depozit, inventar: 3572.
Dimensiuni:L totală = 48 cm; L lamă = 40 cm.
Datare: neprecizată.
Bibliografie: Lazăr 1995, p. 105. Piesa este doar amintită sub forma numărului
de inventar, iar imaginea ei a fost publicată prima oară la Borangic 2006,
p. 75-76, fig. 79; Pl.XLV/1.

473

Lazăr 1995, p. 105.
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Cum spuneam, descoperirile de falx dacica sunt rare comparativ cu faima
lor în epocă. Până în prezent au fost descoperite puține astfel de săbii
încovoiate, aproape toate exemplarele certe subsumate tipului Sarmizegetusa.
Sintagma falx dacica integrează însă mai multe tipuri de sabie. Un al doilea tip,
numit „gladius curbat” 474 a fost inițial considerat doar probabil deoarece chiar
dacă ilustrările artistice nu au fost dublate de descoperiri concrete, nu era exclus
ca astfel de arme să apară în viitor, căci tehnica manuală prin care erau produse
lăsa loc pentru existenţa lor în epocă, iar prezenţa lor consistentă în arta romană
părea mai mult decât un canon artistic.
Presupunerea s-a dovedit corectă, căci, aşa cum am admis provizoriu 475,
cercetări ulterioare efectuate în cetatea de la Divici, judeţul Caraş-Severin, au
confirmat arheologic existenţa acestui alt tip de sabie curbă476, tipul III,
înregistrat ca A2B3 - sabie cu lama de dimensiuni medii, având doar vârful
încovoiat (rep. 12; Pl.XLVII). Combinaţia de termeni este numai aparent
contradictorie, căci ea a circulat în Antichitate, cel puţin ca licenţă poetică. O
întâlnim, spre exemplu, sub forma falcatus ensis – ensis fiind un sinonim pentru
gladius – în două dintre poemele Metamorfozelor lui Ovidiu 477.
Modificările aduse tipului de sabie curbă dominant Sarmizegetusa, care
pare să fi fost arma predilectă a unei categorii distincte de războinici daci478, din
considerentele noilor tactici aplicate în faţa legiunilor romane şi lipsa lor din
orizonturile cronologice anterioare, permit ipoteza că acest tip de armă a fost o
interesantă simbioză între falx dacica şi gladius, în fapt o variantă hibridizată a
temutei săbii încovoiate. Această armă curbă are lama scurtă şi încovoiată brusc
doar în vârf şi era folosită probabil cu o singură mână.
Pe Columna lui Traian, în scenele de luptă, războinicii comati mânuiesc,
invariabil, săbii curbe scurte şi scut (Pl.X/1; 3-6). Tot aici, în scena LXXVIII, la
baza trofeului, din grămada de scuturi iese partea superioară a unei săbii curbate
puternic (Pl.X/7), într-un unghi foarte asemănător cu piesa de la Divici. Trebuie
menţionat că săbiile curbe de tip Sarmizegetusa au de regulă un mâner de două
mâini şi sunt mai greu de utilizat simultan cu scutul.
O redare mai clară a unei astfel de arme există pe friza cu arme a trofeului
de la Adamclisi (Pl.VII/3), unde sabia redată are dimensiunile comparabile cu
Această armă a fost discutată și publicată în diferite forme și cu conținut diversificat în
Annales d’Université „Valahia”, în colaborare (Săcărin et alii 2013) și în AMP (Borangic
2013a).
475
Borangic 2006, p. 97.
476
Săcărin et alii, 2013.
477
Partea I, versurile 717-718: Nec mora, falcato nutantem vulnerat ense, qua collo est
confine caput [...]; partea IV, versul 727: Desinit inpiscem falcato vulnerat ense [...] şi partea
V, versul 80).
478
Deși indirect, un indiciu privind ierarhizarea mânuitorilor de falx în raport cu războinicii
posesori de spadă, îl reprezintă asocierea dintre cele două tipuri de arme din mormântul de la
Viscri și descoperirea unei spadei împreună cu sabia curbă de la Ursici (jud. Hunedoara).
474
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cele ale gladius-urilor de lângă ea. Complet diferită de celelalte arme
reprezentate pe monument, aceasta are o lamă dreaptă până aproape de vârf,
care este scurt şi se încovoaie brusc, iar mânerul, uşor supradimensionat, este
despărţit de lamă printr-un manşon de gardă vizibil doar pe partea inferioară a
lamei 479.
Dintre toate categoriile de reprezentări artistice, monedele sunt, de
departe, cele mai răspândite şi în acelaşi timp cele care au reflectat cel mai
intens evenimentele care i-au avut în centrul atenţiei pe războinicii daci.
Contururile acestui tip de sabie curbă se regăsesc şi pe unele monede romane, în
special începând cu domnia lui Hadrian, a cărui politică legată de provincia
Dacia se reflectă şi în emisiunile monetare din timpul său. Repercutarea noului
context politic pe imagistica monetară s-a făcut prin reprezentarea sabiei, nu în
cadrul trofeelor sau al armelor capturate, ori însoţind dacul învins, ci purtată în
mână de către un personaj ce întruchipează Dacia într-o atitudine maiestuoasă
ce lasă să se vadă întreaga armă (Pl.XVI/15-24). Deosebit de importantă este
evoluţia pe care a avut-o percepţia sabiei curbe ca element definitoriu pentru
dacii înglobaţi în Imperiu în anul 106. Căci dacă după victoria lui Traian armasimbol devenise inutilă, fiind strivită de superioritatea armamentului şi
disciplinei legionarilor romani, sub Hadrian ea recuperează o parte din gloria
anterioară, căci imaginea Daciei captive răpusă de jale este acum înlocuită de
cea a unei provincii integrate în Imperiul pe care este chemată să-l apere tocmai
cu teribila sabie cu care înainte îşi apărase independenţa480.
Reprezentările de arme curbe ale dacilor, numeroase şi complexe în
emisiunile numismatice, deşi trebuie privite cu prudenţă, lasă să se întrevadă
dincolo de mesajul transmis și modificarea operată în arsenalul dacic. Suma de
astfel de dovezi directe şi indirecte permite conturarea ipotezei potrivit căreia
acest tip de sabie la care au apelat dacii a fost singurul care a supravieţuit
cuceririi regatului dac, fie şi numai în imaginarul colectiv. Este potrivit de
amintit că sabia încovoiată, în toate formele ei, nu a fost identificată în mediul
dacic ulterior cuceririi romane. Acesta este un argument în favoarea ipotezei că
redutabilă armă a fost proprie doar elitei armatelor dacice concentrate în jurul
Sarmizegetusei și doar sporadic în jurul altor centre rezidențiale.
Calităţile marţiale ale dacilor nu au fost exploatate doar pentru distracţia
plebei, în arenele unde au fost duşi ca gladiatori după sfârșitul războaielor dacoromane, căci administraţia imperială, al cărei pragmatism a fost politică de stat,
a folosit cu pricepere aceste calităţi ale noilor supuşi ai Imperiului şi a
încorporat un mare număr de soldaţi proveniţi din Dacia în unităţile auxiliare
romane. Armele acestor recruți, chiar dacă n-au fost folosite efectiv, au fost
folosite ca mijloc de identificare, așa cum este cazul reliefurilor de la
Birdoswald sau Amasra.
479
480

Florescu 1960, Pl. X (C-D).
Winkler 1965, p. 229-230.
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Toate săbiile ilustrate atât pe monumente, cât şi în numismatică, prezintă,
chiar dacă uneori stângaci sau tributar îndemânărilor artiştilor, acest tip de sabie,
curbată doar în treimea superioară și cu mâner de o singură mână. Numărul
mare de săbii reprezentate, atât ca arme izolate, cât şi în asociere cu războinici
capillati, poate justifica ipoteza că acest tip de sabie era utilizat într-o măsură
considerabilă în armatele dacice, iar cele de tip Sarmizegetusa, oricum mai
elaborate, să fi fost în uzul unui alt grup de războinici, rezidenți în preajma
capitalei.
Dosarul istoric al acestui tip de sabie încovoiată ar fi fost desigur cantonat
în zona presupunerilor, dacă cercetări recente nu ar fi dus la descoperirea unui
exemplar întreg, bine conservat, într-un context arheologic indubitabil. Arma a
fost descoperită în cetatea dacică de la Divici (jud. Caraş-Severin), în ruinele
unui turn-locuinţă. Este vorba despre o sabie curbă scurtă, obţinută prin forjare
la cald, puternic curbată în zona vârfului, asemeni unui cioc şi cu tăişul pe
partea concavă. Mânerul nu prezintă urme vizibile de nituri, orificiul fiind fie
obturat cu compuşi de descompunere ai fierului, fie fixarea era asigurată prin
înfigerea spinului terminal în partea de lemn. Mânerul trebuia să fi fost destul de
masiv, pentru a asigura armei un balans adecvat şi o priză eficientă în timpul
luptei.
Arma a aparţinut cel mai probabil unui infanterist, căci lungimea relativ
medie ar fi fost un impediment pentru un călăreţ, astfel că ea era utilizată în
lupta de aproape, curbura accentuată şi forma vârfului oferindu-i avantajul unei
puteri mari de penetrare, fiind capabilă să străpungă armuri uşoare. Datorită
formei specifice, întreaga forţă se concentrează în vârful armei; unghiul de
curbură nu permite acţiuni de înjunghiere și eficacitatea este maximă doar la
lovirea în forţă şi la retezare. Această particularitate o făcea deosebit de
periculoasă chiar şi în cazul în care inamicul era protejat de echipament
defensiv.
Leziunile potenţiale (lovituri penetrante, tăieturi, despicături) depindeau
în mare măsură de puterea loviturii, de experienţa celui care folosea arma, de
unghiul de incidenţă precum şi de porţiunea de corp afectată. În cazul loviturilor
cu amplitudine mare, intervenea şi forţa de inerţie conferită de greutatea armei
şi a braţului, crescute de acţiunea de agăţare şi tragere.
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rep. 12
Locul descoperirii, toponim: Divici – „Grad”.
Tipul piesei: falx dacica.
Tipul de cercetare: cercetare sistematică.
Contextul arheologic: interiorul unui turn locuință.
Locul depozitării: Muzeul Banatului Montan, Reșița.
Depozit, inventar: nr. 8664.
Dimensiuni: L = 39 cm; Lexterioară = 47 cm; Linterioară = 42 cm; Lmâner = 8, 5 cm; l.
= 3,2 - 2, 6 cm; G = 0,5 - 0,2 cm
Datare: sec. I d.Hr.
Bibliografie: Săcărin et alii 2013, p. 64-66; Borangic 2013a, p. 128-129;
Pl.XLVII.
Acestor arme, toate cu un grad mare de certitudine, li se adaugă un număr
de fragmente asimilabile cu săbiile încovoiate, dar cu mai puține elemente care
să le identifice. Cazul cel mai puțin expus este acela al unui vârf ascuțit provenit
din perimetrul cetății dacice de la Tilișca (rep 13; Pl.XLVI/1). Fragmentul are
ca notă aparte un șanț median, ilustrat și pe unele monede care redau arme curbe
dacice. La capătul opus vârfului propriu-zis, unde ar fi trebuit să se observe
ruptura din restul lamei, aceasta este rotunjită, fapt ce arată că fragmentul a fost
rupt încă din Antichitate și refolosit. Din păcate, lipsa unor detalii legate de
context și dimensiuni face discutabilă așezarea piesei într-o structură
morfologică clară, iar singurul element care o califică inițial drept armă este
șanțul median.
rep. 13
Tipul piesei: posibil falx
Locul descoperirii, toponim: Tilişca, Dealul Căţănaş, jud. Sibiu.
Tipul de cercetare: săpătură sistematică.
Contextul arheologic: neprecizat.
Locul depozitării: neprecizat.
Depozit, inventar: neprecizat.
Dimensiuni: neprecizate.
Datare: neprecizată.
Comentarii: se păstrează doar vârful care prezintă şanţ de scurgere a sângelui
(Pl.XLVI/1).
Bibliografie: Lupu 1989, p. 74, Pl.18/12.
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Un alt fragment, ce pare să fi făcut parte dintr-o armă curbă (Pl.XLVI/2),
posibil de tip falx, a fost descoperit la Sarmizegetusa Regia481. Lipsa detaliilor și
a dimensiunilor fragmentului lasă deschisă discuția privind funcționalitatea
certă.
Rare chiar în zona lor de bază, armele de tip falx dacica sunt și mai
excepționale dincolo de limitele regatului dac. Singura astfel de armă, admisă cu
prudență, datorită lipsei caracteristicilor metrice, este o sabie, aparent de tipul
Sarmizegetusa, descoperită pe teritoriul Bulgariei, într-o localitate neprecizată și
care se află la Muzeul Național de Arheologie din Sofia482 (Pl.XLVI/3). În lipsa
informațiilor despre armă 483 se pot face doar presupuneri despre traseul acesteia.
Nefiind o armă specifică tracilor sud-dunăreni, ea poate fi una dintre cele mai
timpurii astfel de săbii, utilizate de dacii din nord-vestul Bulgariei, fie a ajuns
acolo, mai târziu, ca pradă de război.
Radiografiind dosarul arheologic al săbiilor încovoiate, reiese că tipul
dominant este Sarmizegetusa, identificat aproape exclusiv în proximitatea
capitalei, fapt ce leagă aceste săbii de războinicii rezidenți aici. În zonele
periferice ale regatului, săbiile curbe au alte forme care, deși circumscrise
funcționalității generale a acestor arme, sunt mai degrabă derivate din tipul
dominant. Pe baza acestei dispersii este posibil să fi surprins concentrarea acelor
comati, războinici cărora le putem atribui fără teama de a greși posesia și uzul
acestor arme încovoiate.
Dosarul istoric al acestor arme ar fi fost incomplet, sau doar cantonat în
sfera presupunerilor referitoare la producția, eficacitatea și caracteristicile
tactice și fizice pe care le-ar fi avut. Pentru a completa zonele necunoscute din
istoria acestor săbii am realizat, împreună cu o serie de colaboratori, un număr
de arme curbe din toate tipurile enumerate, prin procedee de arheologie
experimentală.

481

Florea et alii 2015, p18, fig. 15/17.
Danov 1976, p. 338, fig. 94.
483
Nu sunt specificate nici măcar dimensiunile armei, astfel că arma are un caracter incert.
482
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Cosoarele484
Panoplia de arme individuale utilizată în spaţiul dacic a fost diversă şi a
acoperit aproape toate tipurile de armament utilizate în epocă, plecând de la cele
mai simple şi uzuale cuţite până la pretenţioasele şi complicatele armuri de zale.
Totuşi, în acest amalgam de arme şi echipamente militare, tracii și în special
ramura nord-dunăreană a lor, dacii, au avut o predilecţie evidentă pentru armele
curbe. Fie că au fost simple cuţite, pumnale ori săbii de toate dimensiunile și
formele, aceste tipuri de arme ofensive au devenit prin utilizarea generalizată o
caracteristică a fenomenului militar dacic.
Între aceste arme, o categorie aparte o reprezintă cosoarele: piese masive,
posesoare ale unei dualităţi încă viu discutate şi disputate în literatura de
specialitate. Tratate secundar în contextul descoperirilor arheologice care le-au
inclus, cosoarele au fost considerate fie unelte, indiferent de mărimea lor 485, fie
având o funcţionalitate aleatorie, când arme, când unelte 486, când ambele487.
Plasarea acestor cosoare în rândul uneltelor sau armelor a fost cel mai adesea
stabilită mai mult pe baza unei “tradiţii istoriografice”, a unei generalizări, decât
pe o analiză funcţională sau pe un context istoric bine delimitat.
Prezenţa acestui tip de armă pe o arie geografică largă, caracterul
aleatoriu al descoperirilor și contextul arheologic incert al unor piese, au creat
premisele ipotezei potrivit căreia aceste cosoare aparţin altor orizonturi
cronologice, idee contrazisă de descoperirile arheologice certe, care plasează
aceste artefacte în sfera civilizaţiei dacice, cu amendamentul că, fiind o armăunealtă comună şi eficientă, ea a fost utilizată până târziu în Evul Mediu. Astfel,
încadrarea cronologică trebuie făcută întotdeauna cu maximă atenţie, ţinând
seama de etajul stratigrafic căreia i-a aparţinut, atribuirea doar pe baza
caracteristicilor fizico-morfologice putând genera erori de poziţionare a piesei în
contextul general.
Probabil derivate din secerile epocilor anterioare, cosoarele ajung în
timpul regatului dac la o tipologie morfologică în cadrul căreia, deşi există unele
variaţiuni, forma este destul de unitară. Ele au lame late şi groase, sunt în
Capitolul a apărut într-o formă extinsă în revista NEMVS (Borangic 2010, p 10-21).
Comşa 1982, p. 57-81. Polivalenţa cosoarelor considerate unelte putând fi aşezată în
acelaşi registru cu dolabra, topor genistic roman, pe care autoarea îl considera drept unealtă
utilizată în viticultură.
486
Lipovan 1994, p. 203-207. Autorul a pus accentul pe ipoteza că piesa e armă, mergând
până la confuzia cu pumnalul curbat de tip sica; V. Pârvan (1982, p. 281, fig. 337) identifică
un traseu morfologic şi funcţional unealtă-armă.
487
Glodariu, Iaroslavschi 1979, p. 140. Prin discutarea acestora în capitolul arme, în
monografia dedicată civilizaţiei fierului la daci, autorii includ cosoarele preponderent în
categoria armelor, admițând indirect și prudent că acestea sunt arme, cel puțin cele masive,
ipoteză sugerată anterior și de V. Pârvan.
484
485
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general scurte, măsurând între 20 şi 40 cm488, curbate brusc către vârf, cu tăişul
pe partea concavă, iar muchia lată. Lama are profilul rombic sau triunghiular şi
se fixa într-o coadă cel mai adesea cu ajutorul unei limbi de mâner filiforme, dar
şi prin manşonare. În unele cazuri, pentru o mai bună fixare a piesei în coadă, se
utiliza şi un inel de fier.
Încadrate aleatoriu ca arme sau unelte – foarte probabil această
inconsecvenţă reflectând îndeaproape realitatea – cosoarele, numite uneori de
luptă, au fost tratate periferic în literatura de specialitate. Utilizarea lor ca unelte
este cel mai adesea varianta propusă cu precădere de către majoritatea
istoricilor, plecând de la contextele arheologice comune în care au fost
descoperite, care erau, cu rare excepţii, mai greu asociabile cu fenomenul
militar. Folosind ca puncte de referinţă modele etnografice ulterioare, utilitatea
lor este plasată în sfera preocupărilor viticole sau pomicole, viziune corectă în
cazul cosoarelor de mici dimensiuni, al căror număr în aşezările dacice este
foarte mare 489. Dimensiunile reduse le făceau inutilizabile în orice fel de acţiune
de luptă, fie cu rol logistic, fie în lupta propriu-zisă, unde cuţitele erau mult mai
eficiente. În schimb, cosoarele de dimensiuni mari erau mult mai ineficiente în
cazul utilizărilor domestice şi mai potrivite în acţiunile combative.
Plasarea acestor piese în rândul armelor a ridicat o serie de probleme,
plecând de la contextele arheologice în care au fost găsite şi până la cele
funcţionale. Fără a putea nega utilizarea lor ca unelte cu diferite întrebuinţări,
conformaţia morfologică robustă le recomandă ca arme excelente pentru lupta
de aproape490. Considerând cosoarele ca parte componentă a arsenalului de arme
curbe utilizate de către daci, chiar dacă ocazional, se cuvine nu doar o
repertoriere şi o încadrare tipologică a lor, ci şi o analiză funcţională.
Un argument în favoarea utilizării cosoarelor ca arme este scena LXVI491
de pe Columna lui Traian, unde un personaj foloseşte o astfel de armă (Pl.X/2).
Ataşat unei cozi ce depăşeşte dublul lungimii lamei, cosorul are lama scurtă şi
foarte încovoiată, asemănătoare cu a unor piese provenind din contexte
arheologice. Ceea ce atrage atenţia şi mai mult este faptul că dacul nu pare un
om de rând, în mâinile căruia un cosor ar fi părut firesc, ci acesta trebuie să fie
un tarabostes dacă judecăm după pileus-ul caracteristic. Faptul că un nobil
mânuia o astfel de armă poate însemna o penurie de arme care l-ar fi obligat să
recurgă, din disperare de cauză, la o unealtă transformată ad-hoc în armă. O altă
ipoteză ar fi aceea că insolita armă a fost o soluţie de moment, dată de

Nu am inclus în discuţie numeroasele cosoare cu dimensiuni reduse identificate pe
întregul areal dacic, a căror funcţie este evident una exclusiv utilitar-menajeră.
489
Comşa 1982, p. 65-74.
490
Pârvan 1982, p. 282-283.
491
Vulpe 1988, Pl. LXVI, p. 133.
488

187

DACORVM FALCES

188

DACORVM FALCES

necesitatea eficientizării armamentului dacic, în special cel utilizat de către
nobilimea care se baza pe spadele lungi de tip celtic, mai puţin eficace în faţa
legionarilor romani echipaţi cu armuri individuale şi scuturi masive, în faţa
cărora armele curbe reprezentau o soluţie tactică mult mai potrivită. Ultima
posibilitate propusă este legată de poziția pe Columnă a scenei, care reflectă
bătălii purtate spre finalul confruntărilor, probabil departe spre nord față de
centrul regatului, în zonele periferice ale acestuia, unde posesia unui armament
de rang nobiliar era o raritate, iar sculptorii au dorit să sublinieze modestele
resurse ale aristocrației rurale 492.
Dacă acceptăm scena ca o interpretare a unei soluții tactice, aplicată din
oricare dintre motivele enumerate, ea răzbate şi mai clar din metopele
monumentului de la Adamclisi, operă ai cărei autori erau şi mai familiarizaţi cu
armele dacilor mărginași împotriva cărora luptaseră. Astfel, arma mânuită de un
războinic ilustrat pe metopa XVIII are o coadă foarte lungă, la capătul căreia se
observă o lamă în formă de cosor, încovoiată, delimitată de coadă printr-un inel
proeminent (Pl.V/3).
Conformaţia întăreşte convingerea că, din punct de vedere morfologic,
cosoarele prezintă mai multe particularităţi, care le recomandă a fi mai degrabă
arme decât unelte. Calitatea lor de a fi în primul rând armă este însă dată de
lăţimea lamei, care rămâne constantă pe aproape întreaga suprafaţă, pentru a-i
asigura rezistenţa la impact şi a conferi forţă loviturii. Grosimea acestei lame,
care îi dădea o robusteţe bine definită, vârful scurt, dar ascuţit, al cărui unghi
închis permitea lovituri penetrante, sunt caracteristici ce permit încadrarea
cosoarelor mari în rândul armelor de lovit. Chiar dacă scena trebuie privită cu
prudenţă, născută din tipul de mesaj pe care iconografia imperială dorea să îl
transmită, existenţa armei trebuie să fi fost cunoscută sculptorilor care au redat-o.
Dacă ataşarea piesei la un mâner lung avea ca rezultat o armă mai utilă în
lupta la semi-distanță, aceeaşi armă, în combinaţie cu un mâner mai scurt, are ca
rezultat o armă eficientă pentru lovit şi retezat de aproape, caracteristici care
însă o puteau face utilă şi pe timp de pace, ca unealtă cu diverse întrebuinţări493,
ceea ce o anonimizează în raport cu eforturile militare.
Probabilitate de a fi şi unealtă nu trebuie însă exclusă în totalitate dacă
ţinem seama de numeroasele posibile sfere de utilizare, de la exploatarea şi
prelucrarea lemnului la îndeletniciri legate de pomicultură sau de cultivarea
viţei de vie 494, activităţi care totuşi nu necesită unelte atât de masive. Cosoarele
Nu trebuie însă omis faptul că centre deosebit de prospere existau și în partea de nord a
regatului, așa cum sunt cele din zona Sălajului, a Bistriței sau din Ucraina Subcarpatică, fără
să putem aprecia participarea acestora la efortul de război al centrului. Nu trebuie însă omis
că ofensiva romană a avut în vedere toate zonele regatului dac.
493
Un bun exemplu poate fi şi secera descoperită la Popeşti care, prin dimensiuni şi
masivitate, putea îndeplini şi rolul de armă şi pe cel de unealtă. (Vulpe et alii 1955, p. 237264, p. 237-264, fig. 10/3).
494
Comşa 1982, p. 57-81.
492
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utilizate până în zilele noastre495 sunt de mici dimensiuni şi sunt folosite la
tăiatul corzilor, la curăţatul butucilor şi la retezatul ciorchinilor de struguri 496,
activităţi care nu necesită unelte masive şi care puteau fi executate cu ajutorul
puzderiei de cuţitaşe şi cosoare de mici dimensiuni descoperite în toate zonele
Daciei. Cea mai probabilă variantă este aceea a unei dualităţi funcţionale, aşa
cum găsim la cuţite şi topoare, dualitate inegală în acest caz, unde rolurile
prevalează alternativ.
O altă posibilă funcţionalitate în cadrul conflictelor armate, este aceea de
armă contra cavaleriei, ipoteză susţinută de faptul că aceste cosoare puteau fi
ataşate unor mânere lungi, ceea ce le-ar fi făcut ideale pentru lupta pedestrimii
contra cavaleriei. Ciocul scurt permitea agăţarea cavaleristului şi tragerea lui de
pe cal sau aplicarea unor lovituri puternice, favorizate de amplitudinea mişcării
de rotaţie dată de lungimea întregii arme. Oricare din cele două posibile moduri
de utilizare prezintă suficiente argumente pentru a justifica prezenţa acestor
cosoare în arsenalul războinicilor nord-dunăreni. Această variantă a fost supusă
unor experimente de reconstituire istorică, cu efecte extrem de puternice asupra
linilor inamice. Cu cozi lungi, lame late și puternic încovoiate, aceste cosoare
mânuite de războinici simpli, aflați nu în prima linie, ci în spatele acesteia, unde
erau protejați de atacurile directe, agățau ușor scuturile, descopereau soldații
adverși în fața atacului cu săbiile curbate. Aflate la adăpost, în spate, cozile
lungi permiteau agățarea brațelor și/sau coifurilor și efectiv tragerea din
dispozitiv a celor prinși. Nu mai puțin periculoasă era acțiunea cosoarelor la
nivel inferior, agățarea picioarelor pe sub scut scoțând rapid soldatul din luptă497
(Pl.LIII/1).
Argumentul final că aceste cosoare puteau să fie utilizate și ca arme este
descoperirea unei astfel de piese masive, în asociere cu o sabie încovoiată (rep.
14; Pl.XLIX/2)498. Cosorul, fabricat din fier forjat, este puternic curbat în zona
vârfului, asemeni unui cioc, și are tăișul pe partea interioară. Prezintă tub de
înmănușare și gaură pentru nit. Cosorul a fost probabil montat pe o coadă de
lemn destul de masivă, judecând după dimensiunile manșonului. Dată fiind
forma specifică, se poate presupune că cei care le mânuiau acționau ca trupe de
sprijin în cadrul altor unități.
Mironescu 1969, p. 481-512. Autorul prezintă o parte din instrumentarul folosit în
viticultura contemporană, între care se regăsesc şi cosoare, dar fără a specifica dimensiunile
acestora, ceea ce obligă la o privire circumspectă asupra similitudinii cu cele dacice, singura
constantă fiind morfologia asemănătoare.
496
Mironescu, Petrescu 1966, p. 61-78.
497
Experimentele de reconstituire istorică au avut loc cu sprijinul asociațiilor de reenactment
Apulum Reenactment (Alba Iulia), Legio Dacica (Alba Iulia) și Terra Dacica Aeterna (ClujNapoca), desfășurate pe parcursul mai multor ani, în cadrul a numeroase proiecte, cu
participarea a zeci de membri, utilizând toate categoriile de arme pentru lupta corp la corp
romane, dacice, sarmatice și celtice.
498
Săcărin et alii, p. 66-67.
495
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rep. 14
Locul descoperirii, toponim: Divici, jud. Caraș-Severin, punctul Grad
(Pl.XLIX/2)
Tipul piesei: cosor.
Tipul de cercetare: cercetare sistematică.
Contextul arheologic: interiorul unui turn locuință.
Locul depozitării: Muzeul Banatului Montan, Reșița.
Depozit, inventar: nr. 8666.
Dimensiuni: L= 29.5 cm; Lexterioară = 43 cm; Linterioară = 32 cm; llamă = 5.2 – 0.8
cm; Ltub înmănușare = 7 cm; ltub înmănușare = 2.6 cm; Ø gaură nit = 0,4 cm.
Datare: sec. I d.Hr.
Originea acestui tip de armă, fără îndoială inspirată de numeroasele forme
de seceri anterioare, pare să fie rezultatul unei evoluţii fireşti, de vreme ce este
comună în întreaga Europă499, aspect care permite ipoteza că aceste cosoare sunt
de fapt nişte seceri simplificate şi modificate astfel încât forma lor relativ
standardizată se preta la cele mai diverse întrebuinţări.
Dubla lor utilitate poate fi şi explicaţia arealului larg de difuzare în lumea
tracică, dar în special în cea dacică, exemplare fiind descoperite din Slovacia
până în Bulgaria. Mai rare în zonele de la sud 500 sau est 501 de Carpaţi, dar fără să
lipsească nici aici 502, cosoarele sunt mult mai bine reprezentate în spaţiul
intracarpatic503, aşa cum o dovedesc exemplarele descoperite la Grădiştea
Muncelului504 (Pl.L/1505; Pl.L/5506), Căpâlna (jud. Alba) 507 (Pl.L/3-4),
Sighişoara508 (Pl.XLIX/4-5), Zlatna, Valea Dosului (jud. Alba) 509 (Pl.XLIX/3),
împrejurimile Sibiului 510 (Pl.LI/1-2).
499

Pârvan 1982, p. 283 (496).
Turcu, 1979, p. 93.
501
Vulpe, Teodor 2003, p. 44.
502
Irimia 1999, 32, p.73-82, p.73-82, fig. 1/3.
503
Această constatare poate avea la bază faptul că în acest areal piesele de acest gen au fost
mai detaliat și mai bine prelucrate și înregistrate.
504
Glodariu, Iaroslavschi 1979, p. 140, fig. 72/1; 72/2.
505
Piesa se află la Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Orăştie, având nr. de inv. 1416.
Mulțumesc pe această cale domnului Daniel Iancu pentru amabilitatea cu care mi-a permis
accesul la informaţii, precum şi pentru observațiile mai mult decât pertinente pe acest subiect.
506
Piesa se află la Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, având nr. de inventar
16235; Borangic, Bădescu 2014, p. 98.
507
Glodariu, Moga 2006, p. 120, Pl. V/1; V/3, fig. 89/4; fig. 89/5.
508
Unul dintre aceste cosoare se află la Muzeul de Istorie, Sighişoara (nr. de inv. 7763), fiind
identificat de colegul muzeograf Adonis Mihai, căruia îi mulțumesc pe această cale pentru
informațiile oferite.
509
Lipovan 1994, p. 203-207, Pl. 6/1 a-b.
510
Pârvan 1982, p. 281 (493), fig. 337/4, fig. 337/5.
500
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O ultimă piesă supusă atenţiei este un cosor masiv (Pl.LI/3), aflat în
custodia Muzeului Municipal „Ion Raica” din Sebeş 511. Cosorul a aparţinut
colecţiei Şcolii Germane, astfel încât lipsesc informaţiile privitoare la contextul
arheologic din care provine. Acest lucru este completat cu tehnica de execuţie
diferită, fără aspectul lenticular al profilului lamei, ceea ce îndeamnă la prudenţă
în atribuirea piesei, ea putând proveni din orizontul medieval. Totuşi, nu se
poate renunţa la ipoteza ca piesa, care este tipologic identică cu unele certe
dacice, să provină din aşezarea dacică de la Căpâlna 512.
Prezenţa cosoarelor, uneori ipotetică, în rândul armelor, poate fi
considerată o soluţie de moment în faţa unor situaţii tactice noi, dar şi o
consecință a participării la lupte, alături de nobili şi războinici de profesie, a
unor contingente de oameni simpli, înarmaţi cu unelte transformate ad-hoc în
arme, aspect greu sesizabil arheologic.
Discrepanţa dintre armele ilustrate pe Columna Traiană în scenele care
prezintă trofeele luate de la daci în urma încheierii conflictelor (locuri care
abundă în arme de calitate: lănci, spade, săbii încovoiate, armuri, steaguri,
scuturi) şi scenele de luptă (unde armele sunt redate într-un registru diferit),
poate fi un indiciu privitor la reflectarea diferenţiată a categoriilor de luptători
daci. În această ipoteză, cosoarele dacice par să fi fost o categorie de arme
utilizate de luptătorii de rând 513, a căror eficacitate nu a fost mai prejos decât a
celorlalte arme încovoiate utilizate de daci, astfel că au existat episoade în care
şi alte categorii de războinici au recurs fără ezitare la mânuirea lor.
Nu mai puţin eficace decât săbiile propriu-zise, aceste cosoare
reprezentau o soluţie tactică la care au apelat atât războinicii profesionişti, cât
mai ales luptătorii de rând. Ataşate la cozi puternice de lemn, cu lungimea
optimă este situată între 1 şi 1,5 m (Pl.LI/4), aceste arme puteau produce
dezarmări, răni grave la cap prin lovituri directe sau tăieturi letale la picioare ori
în zona gâtului. Coada lungă permitea lupta la o distanţă sigură faţă de spadele
scurte ale legionarilor, iar aplicarea loviturilor cu cosorul ținut cu ambele mâini
transforma banala unealtă într-o armă teribilă, extrem de eficientă. Nu mai puţin
eficace erau şi cosoarele montate pe cozi mai scurte şi mânuite în tandem cu
scutul. Relativ ieftine, deoarece realizarea unei astfel de piese este estimată la
cca. 3 ore/muncă, cosoarele trebuie să fi fost foarte apreciate, iar numărul lor
suficient de mare, încât să devină vizibile în arta romană.
Este semnificativă figurarea unei astfel de arme pe Columna lui Traian,
unde un personaj de rang nobiliar, dacă judecăm după pileus-ul specific, îl
foloseşte în luptă. Ataşat unei cozi ce depăşeşte dublul lungimii lamei, cosorul
Piesa se află în custodia Muzeului Municipal Sebeş, cu nr. de inv. A 6502. Mulţumiri
domnului Radu Totoianu pentru accesul la aceste informaţii.
512
Sit care are totuși un nivel de locuire sporadică și în perioada medievală.
513
Întotdeauna, pe lângă nucleul de războinici profesioniști, participau la conflicte și luptători
proveniți din straturile inferioare ale societății, în diferite momente și din rațiuni diverse.
Pentru zona tracică vezi Tacit, Anale, IV, 47, 2.
511
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are lama scurtă şi foarte încovoiată, asemănătoare cu a unor piese provenind din
contexte arheologice. Faptul că un tarabostes mânuia o astfel de armă poate
sugera eficienţa ei, astfel încât războinicul să o prefere spadei la care rangul şi
statutul său i-ar fi permis accesul.
Răspândirea şi frecvenţa cosoarelor, datate cu precădere în secolele I
a.Chr. – I p.Chr., în întregul areal geto-dacic, precum şi utilizarea lor fie şi
ocazională ca arme, permit includerea acestei categorii de piese între acele
Dacorum falcibus pomenite de Cornelius Fronto.
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Materia primă necesară fabricării armelor
Existenţa unui arsenal de arme încovoiate, şi nu numai, deosebit de
diversificat şi în acelaşi timp foarte numeros, cum o demonstrează izvoarele
istorice, nu putea fi independentă de resursele de materii prime existente în
întregul areal trac.
Deosebit de bogat, incluzând în această sintagmă toate tipurile de resurse,
regatul dac și periferiile acestuia, pe care le controla, au oferit atelierelor o
diversitate de materii şi materiale necesare nu numai vieţii cotidiene, ci şi
nevoilor cu caracter militar.
Numărul mare de zăcăminte de minerale şi minereuri, al terenurilor
cultivabile, al apelor şi al pădurilor a oferit suficientă piatră pentru fortificaţii,
lemn pentru construcţii, metale şi alte materii prime necesare întreţinerii și
înarmării unui număr mare de războinici.
Între aceste materii prime, fierul 514, metal deosebit de potrivit pentru
realizarea armelor, a fost exploatat şi utilizat destul de timpuriu. Printre cele mai
vechi obiecte de fier descoperite pe teritoriul actual al României, databile în
secolele XIII-XII a.Chr., se numără armele 515. Armele curbe necesitau de altfel
un material mult mai dur decât materiile folosite în epocile anterioare, fierul
dovedindu-se cel mai potrivit pentru astfel de forme.
Existenţa acestui metal important a decis de-a lungul timpului dacă o
comunitate prospera sau dispărea, a determinat ridicarea sau reculul unor
civilizaţii. Descoperirea fierului a însemnat pentru triburile trace nu numai un
pas înainte spre edificarea propriei culturi materiale şi spirituale, ci şi
posibilitatea de a poseda un bogat arsenal de arme din fier de bună calitate.
Fierul, identificat în minereuri care conţin oxizi de fier în diferite
concentraţii, se extrăgea din exploatări de suprafaţă, gropi plane şi câmpuri
deschise, cel puţin în perioada de început a mineritului. Acestea sunt nerentabile
azi, dar în Antichitate asigurau suficient metal pentru nevoile comunităţilor.
Minereurile erau reduse în apropierea locurilor de exploatare. Este dificil de
argumentat existența unor exploatări subterane, posibile într-o oarecare măsură.
Fierul se găseşte în cantitate redusă în stare nativă (foarte rar, sub formă
de resturi meteoritice sau în formaţiuni telurice în care feritul este aproape pur)
şi în cantitate mare sub formă de compuşi în diferite minerale. Unul din cele mai
uzuale minerale care conţin fier în cantităţi care să justifice exploatarea este
magnetitul (Fe3O4), care conţine până la 72% Fe, cu formă de cristale cubice
Pentru epoca dacică, bronzul – un alt metal utilizat la fabricarea de armament – apare mai
rar și este folosit doar la solzi de armură, coifuri, garnituri perimetrale de scut, piese de
harnașament și vârfuri de săgeți (Rustoiu 1996, p. 147-152).
515
Boroffka 1987, p. 62-73.
514
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negre, cu luciu slab metalic şi proprietăţi magnetice. Un alt minereu cu conţinut
ridicat de fier este hematitul (Fe2O3), ce conţine până la 65% Fe şi se prezintă
în cristale romboedrice roşii-negre care se reduc uşor la cald sub acţiunea
agenţilor reducători (H2, C, CO, Si, Al, etc.). Alte minerale cu conţinut ceva
mai scăzut de fier sunt: limonitul (HFeO2), cu până la 60% Fe; sideritul
(FeCO3), cu un conţinut de cca 35% Fe şi pirita (FeS2), cu cca. 46,6% Fe516.
În nordul Dunării aceste zăcăminte sunt deosebit de numeroase517
(Pl.LII), dovadă belşugul de produse realizate din fier, chiar dacă nu se poate
dovedi întotdeauna că aceste zăcăminte pe care le cunoaştem azi au şi fost
exploatate în totalitatea punctelor în Antichitate, cu excepţia cazurilor când s-au
descoperit în apropierea zăcămintelor şi resturi ale cuptoarelor de redus sau de
prăjit minereu ori prezenţa efectivă a minereului extras518.
Crearea regatului dac, ca şi dezvoltarea sa ulterioară, de altfel, trebuie
pusă în legătură cu existenţa unor importante resurse metalifere de bună calitate
în Munţii Sebeşului, Munţii Poiana Ruscăi sau zona Hunedoarei. Aceste areale
dispuneau de o serie de bogăţii ale subsolului care au însemnat tot atâţia factori
geologici importante în procesul de mutare a centrului puterii dacice519.
O altă resursă importantă, fără de care metalurgia era de neînchipuit, era
lemnul pentru foc furnizat de nesfârşitele păduri. Primul contact al romanilor cu
malurile Dunării, undeva în zona Banatului de azi, s-a întâmplat în vremea
guvernatorului Macedoniei, C. Scribonius Curio, care s-a oprit pe malul
fluviului neîndrăznind să-l treacă în urmărirea dacilor amestecaţi cu scordiscii,
motivând cu teama de bezna pădurilor ce se aflau pe malul nordic520. Cu cel
puțin 1263 de specii diferite de arbori şi arbuşti 521, pădurile acelor vremuri
ofereau suficient combustibil necesar cuptoarelor de redus minereu, mai cu
seamă pentru obţinerea lemnului distilat, mangalul, pentru care era preferat
lemnul de foioase.
Nu trebuie omise resursele oferite de economia de război, cu atât mai
mult cu cât războiul a fost întotdeauna un consumator lacom de resurse
demografice și materiale. Dincolo de capacitățile de exploatare interne ale
surselor economice, o pondere însemnată în susținerea eforturilor economice a
reprezentat-o importul sub diferite forme a materiilor prime, a unor tehnici și
tehnologii precum și mână de lucru, în special calificată. Mare parte din aceste
necesități, pentru că au existat și modalități comerciale de acumulare a
capitalului, a oferit-o războiul, prin campaniile de jaf susținute în teritoriile
vecine.
Hătărăscu 1982, p. 190-196.
Rădulescu, Dimitrescu 1966, p. 164-168; 174-175; 185-191; 193-198; 229-237; 266-269;
Pl.LII.
518
Glodariu, Iaroslavschi 1979, p. 16.
519
Ferenczi 1979, p. 100.
520
Florus, Războiul cu tracii, I, 39 [III, 4], 6.
521
Giurăscu 1975, p. 21.
516
517
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Toate aceste resurse au permis dacilor să dezvolte un grad de cunoaştere a
metalurgiei fierului, care se reflectă direct în numărul şi calitatea armelor curbe.
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Arheologie experimentală, tehnici, meșteri și
ateliere
Existenţa atâtor resurse metalifere şi a altora conexe, în toate zonele
locuite de traci, a atras după sine o rapidă dezvoltare a metalurgiei, întâi a
bronzului apoi a fierului, cândva în jurul ultimului secol al mileniului II
a.Chr.522
Pentru a obţine fier de bună calitate din minereu faurii parcurgeau un
traseu tehnologic complicat, ce presupunea o serie de etape, cunoştinţe şi
deprinderi, care aveau ca finalitate obţinerea unor turte de fier, uneori de
dimensiuni apreciabile, de o calitate deosebită. Aceste lupe de fier obţinute în
urma reducerii minereurilor luau drumul fierăriilor pentru a fi transformate în
produse finite (unelte, arme, obiecte de uz curent, materiale de construcţie etc.)
Armele necesită întotdeauna materii dure, cu rezistenţă la impact cât mai
bună, iar producerea lor din fier nu a reprezentat decât o etapă. Următoarea
etapă a fost obţinerea de fier aliat cu alte elemente (Mg, Al, Cu, Ti, Mn, As, Co,
Ni, Sn, V etc.) cu care se găsea adesea în acelaşi minereu în combinaţii naturale
variabile523. Aceste metale nu se aliază în mod natural cu fierul, indiferent de
temperatura la care acesta este supus, din cauza lipsei carbonului. Meşterii antici
şi-au dat seama că pentru a obţine oţel aliat este necesar un adaos de carbon în
masa de metal. În aliajele de fier-carbon, acesta din urmă se găseşte în compusul
definit ca Fe3C (cementita) care prezintă o reţea cristalină complicată ce stă la
originea durităţii oţelului. Procedeul de amestecare, numit carburare, constă în
încălzirea puternică a fierului în prezenţa carbonului obţinut din cărbune de
lemn, oase sau coarne de animale, în condiţiile controlării cantităţii de oxigen,
care altfel ar fi reacţionat haotic cu carbonul. Răcirea bruscă, prin scufundarea
într-un lichid, apă sau ulei, împiedica pierderea carbonului din aliaj 524.
Supraalimentarea cu oxigen, executată cu ajutorul unor foale speciale din
piele, asigura atingerea unei temperaturi de cca. 1.200 oC, insuficientă pentru
atingerea punctului de topire, dar care făcea metalul deosebit de maleabil.
Tripşa 1981, p. 26-27.
Fără a intra în detalii tehnice de amploare putem remarca diferențe ale compușilor
secundari din minereuri. În acest caz o serie de analize metalografice efectuate pe unele arme
dacice descoperite la Bulbuc (jud. Alba) au relevat mari cantități de crom, nichel și
vanadium. O dată redus minereul se obținea de fapt un aliaj al fierului cu elementele
enumerate, particular locului de extracție și care modifica proprietățile mecanice ale
obiectelor confecționate din respectivul fier. Este posibil ca aceste aspecte să nu fi scăpat
atenției metalurgiștilor daci, unele zăcăminte fiind preferate pentru anumite tipuri de produse.
Anghel, Ursu 2015, mss.
524
Iaroslavschi 1997, p. 89.
522
523
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Reducerea metalului curat din minereu se făcea prin arderea în cuptoare a
unor anumite esenţe de lemn. În lipsa unor termometre, controlul fin al
regimului termic, deosebit de important, se executa empiric, ţinându-se probabil
cont de variaţia cromatică a metalului incandescent sau a fumului rezultat din
arderea combustibilului, dar probabil și a altor parametri necunoscuţi nouă.
Posibilitatea controlului asupra reducerii și reglarea temperaturii potrivite din
interiorul cuptorului au condus la obţinerea pragului de temperatură necesar
separării cât mai complete a zgurii de metalul propriu-zis, procedeu numit azi
licuaţie 525.
O dată obţinut lingoul de metal acesta era deformat prin forjare la cald
(mai rar la rece) din care se „trăgea” bara de metal destinată obţinerii lamei
armei dorite. Forjarea reprezintă o operaţie de modificare la cald a formei unui
semifabricat din metal. În linii generale prin forjare se înţelege baterea, îndoirea
şi/sau răsucirea la cald a elementelor metalice, cu efect permanent.
Transformarea oţelului în armă se realiza prin parcurgerea unor etape526
al căror număr și durată varia în funcţie de arma propusă şi de complexitatea ei.
Prin arheologie experimentală, folosind ca model o sabie curbă de dimensiuni
medii, s-a calculat că erau necesare cel mult două zile pentru finalizarea piesei,
timp care includea şi realizarea mânerului şi finisajele, dar fără teacă527.
Prin repetate încălziri-răciri, deformări plastice secundare şi călire
diferenţiată rezulta o armă de o calitate bună. Extrapolând, concluzia
specialiștilor este că fierarii geto-daci aveau o bună stăpânire a cunoştinţelor
tehnice, concluzie extrasă din lipsa pieselor finite considerate rebuturi sau care
să prezinte retuşări ori defecte de fabricaţie528.
Aşadar, forma curbată a armelor ofensive tracice nu era singura
caracteristică ce a permis succesul acestui tip de arme, un alt factor important
era calitatea minereului și, de aici, a metalului extras. Aceşti parametri, dublaţi
de mâna de lucru calificată, sunt constante care au conlucrat la obţinerea unor
arme de calitate, adaugând caracteristici ce întregesc imaginea despre elitele
militare geto-dacice.
Cum am mai spus, arheologia singură nu poate oferi o imagine completă
a caracteristicilor armelor prezentate, ci este necesară conectarea ei cu alte
metode de investigare. Pentru a-şi lărgi baza interogării, arheologia modernă a
recurs la experimente şi metode diverse, integrate într-un subdomeniu numit
arheologie experimentală, deosebit de necesar odată cu depăşirea abordărilor
teoretice529. Această metodă de cercetare încearcă să scoată artefactul din starea
lui de simplu document istoric şi apoi să pătrundă în matricea funcţionalităţii,
incluzând aici traseul tehnologic al fabricării, caracteristicile reale ale pieselor
525

Olteanu et alii 1981, p. 6.
Borangic 2007-2008, p. 47-55.
527
Borangic 2007-2008, p. 60.
528
Iaroslavschi 1997, p. 93.
529
Dragoman, Oanţă-Marghitu, 2003, p. 9.
526
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(incluzând aici și componentele sau părțile lipsă sau distruse de trecerea
timpului) şi, pe cât posibil, matricea istorică în care artefactele au fost subiect.
Arheologia experimentală permite o verificare practică a enunţurilor şi
ipotezelor formulate de arheologia clasică, utilizând în acest scop tehnologii,
materiale şi procedee cât mai apropiate de matricea de origine al artefactului.
Depăşind severul descriptivism clasic, noile tipuri de documentare se
raliază confortabil ideii filozofice potrivit căreia o întrebare nu aduce neapărat
răspunsuri neechivoce, ci are calitatea fundamentală de a naşte alte întrebări.
Arheologia experimentală ca metodă distinctă de investigare colaterală este
capabilă ca, în corelaţie și cu alte metode, să ofere propriile ei concluzii
referitoare la recompunerea unei secvenţe istorice, suficient de pertinente pentru
conturarea mai clară a dinamicii culturale şi sociale a acesteia.
Comunitatea arheologică din România – cu o educaţie şi o formaţie
tradiţionaliste (în sensul unui acces mai limitat în trecut la literatura de
specialitate care promova studiile interdisciplinare) – a rămas în general circumspectă în a valida calitatea şi semnificaţia arheologică a unei informaţii obţinute
pe alte căi decât cercetarea arheologică clasică de teren. Cu toate acestea, în
ultimul deceniu, raliindu-se unui curent internaţional530, o serie de iniţiative ale
unor colective româneşti au conturat tot mai mult importanţa arheologiei
experimentale în descoperirea aspectelor legate de fabricarea, materiile prime
necesare și anduranța unor diverse obiecte sau structuri, oferind o continuare
firească acolo unde documentul arheologic îşi atinge limitele531.
Plecând de la aceste premise, am considerat că experienţele practice
dobândite cu ajutorul acestei metode permit conturarea mult mai nuanţată a unui
tablou general animat la origine și prezentat destul de tern în contemporaneitate.
Funcţionalitate, morfologie, anduranţă, abilităţi tehnice, traseu şi inventar
tehnologic sunt tot atâtea răspunsuri obţinute la o serie de întrebări referitoare la
armamentul utilizat de către războinicii regatului dac.
Prezenta lucrare încearcă să concentreze o serie lungă de rezultate
obţinute prin activităţi experimentale proprii sau ale unor renactori şi meşteri
populari, conectând concluziile obţinute la realităţile istorice studiate, utilizând
pentru acest scop un unghi de abordare diferit de metodologia clasică.
O direcţie distinctă de experiment tehnologic cu implicaţii socio-istorice,
aflată în plină ascensiune, este cea a reenactment-ului. Nu există încă un termen
convenabil şi consacrat în limba română care să denumească persoanele care fac
530

Ingersoll et alii 1977, passim; Coles 1979, passim; Mathieu 2002, passim; sunt doar
câteva exemple.
531
Borangic 2007-2008, p. 44-62; Barbu 2007-2008, p. 47-97; Binţinţan 2013, p. 7-19; Buzea
et alii 2008, p. 217-232; Cotiugă 2009, p. 303-342; reprezintă doar o parte, căreia i se adaugă
numeroase tabere de arheologie experimentală, organizate de diverse muzee sau asociaţii
private. La o privire atentă se poate observa însă că, pe plan naţional, majoritatea
experimentelor au avut în vedere aspecte ale epocii neolitice, cele care au ca subiect epocile
metalelor fiind mult mai rare.
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reconstituire istorică, aşa cum există în alte limbi: reenactor (engleză),
reconstituteur (franceză), rekonstructor (rusă)532. Activitatea de reenactment/
reconstitution este de fapt o pasiune în care participanţii caută să reproducă cât
mai veridic îmbrăcăminte, armament, meşteşuguri, comportament sau relaţii
specifice unei secvenţe istorice. Terminologic, în ultimii ani s-a impus varianta
renactor, acceptată sau tolerată ca atare în toate mediile, inclusiv cele
academice, atunci când sporadic fenomenul a intrat în atenția specialiștilor. Deşi
a debutat ca activitate recreativă a unor amatori de istorie, renactmentul
foloseşte tot mai des arheologia experimentală, iar în rândurile sale activează
numeroşi istorici şi arheologi 533. Astfel, prin activităţi specifice sunt probate şi
consemnate numeroase informaţii concrete cu privire la diverse aspecte ale
producerii artefactelor, dar mai ales despre relaţiile extrem de dinamice dintre
obiecte şi creatorii lor. Aceste experienţe au determinat o serie de convenţii de
autenticitate, asupra cărora nu voi insista acum, dar care depind de diferite
niveluri de competenţă şi profesionalism ale renactorilor sau a grupurilor de
reconstituire istorică din care ei fac parte534.
Pentru aplicarea acestei metodologii în reconstrucția unor pumnale,
cosoare și săbii curbe, am folosit în ateliere de fierărie cât mai apropiate de
spiritul epocii 535 instrumentar simplu compus din forjă, seturi de clești, ciocane,
pile, dălți, punctatoare, dornuri, fierăstraie, compasuri, menghine și nicovale536.
Gruia 2012, p. 5. Sintagma living history, folosită de mediul academic românesc, se
suprapune doar parțial peste ceea ce înseamnă reenactment, iar neutilizarea ei de către
pasionații care pun în scenă reconstituirile istorice, a izolat denumirea în zona pretențioasă a
discursului. Probabil la un moment dat, la fel ca în cazul altor termeni recent intrați în
vocabularul cotidian, denumirea autohtonizată a fenomenului, aceea de renactment, utilizată
în limbajul popular, va intra în dicționarele de specialiate.
533
Din păcate nu întotdeauna specializați pe perioada recreată, fapt ce are efecte negative
asupra calității reconstituirilor.
534
Cele două aspecte, respectiv renactmentul și discursul științific, nu ar trebui în nici un fel
să evolueze separat, atâta vreme cât se dorește ca respectivele manifestări, din ce în ce mai
prezente în spațiul public, să fie lecții de istorie de calitate. Ori, nu de puține ori, lipsa unor
informații accesibile și coerente despre perioada dacică, uneori dublată de interese mercantile
și dezinteres, a dus la apariția unor superficialități impardonabile și, mai grav, la proliferarea
unor inexactități istorice exploatate ideologic de curente cu profund caracter pseudo-istoric.
În toate aceste cazuri, refuzul sau neimplicarea istoricilor nu pot fi decât regretabile.
535
Unul dintre ateliere este cel al lui Ioan Șchiau, din localitatea Șeuşa (com. Ciugud, jud.
Alba), de competențele căruia am beneficiat din plin, altul îi aparține lui Marius Barbu,
arheolog și autor a numeroase proiecte de arheologie experimentală, iar unul îi aparține
autorului și este de asemenea locul a nenumărate experimente tematice.
536
În cazul acestei importante piese din inventarul oricărui atelier metalurgic, trebuie
remarcat gradul mare de măiestrie al fierarilor antici. Spre deosebire de nicovalele moderne,
cele dacice sunt simple patrulatere, astfel că pentru noi a fost aproape imposibil să obținem
curburi strânse în lipsa cornului lateral, care este nelipsit la nicovalele moderne. Pentru
rularea metalului, fără acest accesoriu al nicovalei, este necesar un număr mult mai mare de
operații de deformare și ghidare a metalului încins.
532
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Fără pretenția că am reușit să reproducem cu exactitate tehnologiile și
procedurile meșterilor antici pe care a trebuit să le deducem în lipsa oricăror
surse istorice directe, se poate spune că am obținut replici foarte apropiate ale
armelor dacice.
Etapele tehnologice parcurse au permis cel puțin identificarea pașilor
necesari, aspect foarte important datorită faptului că piesele reproduse (spade,
săbii, pumnale, lănci, armuri, umbo-uri de scut, catarame etc.), nu sunt obiecte
comune în atelierele contemporane și a fost nevoie de un număr de încercări
eșuate, înainte de obținerea formelor dorite al pieselor reproduse. E de la sine
înțeles că gradul de specializare și implicit calitatea și timpii de execuție din
Antichitate erau net diferiți de rezultatele noastre. Toate piesele reproduse au
reconstituit echipamente cu grad mediu de complexitate, spre deosebire de
modelele antice, unde limita între artă și pragmatism a fost foarte greu de trasat.
Numeroase arme, nu întotdeauna dintre cele la care ne-am aștepta (topoare de
exemplu), au detalii extrem de elaborate, finisaje de înaltă clasă, aspect ce
modifică parametri economici și tehnici finali. Pentru majoritatea pieselor
reproduse am optat pentru praguri minime de execuție, finisaje sau materii
prime. Aplicarea de soluții minimale a scăzut timpii de realizare și a crescut
gradul de probabilitate al parametrilor urmăriți.
Revenind la problema atelierelor dacice, trebuie spus că dimensiunea
acestei adevărate industrii manufacturiere, într-o societate care avea permanent
mii sau zeci de mii de luptători pe picior de război, trebuie să fi fost
remarcabilă. Acestor efective umane ce consumau importante resurse logistice,
li se adăugau zeci de garnizoane staţionate în cetăţi deservite de nenumărate
ateliere diverse unde îşi desfăşurau activitatea sute de meşteri. Angajate frecvent
în situaţii conflictuale, elitele politice şi militare dacice au avut nevoie de o bază
solidă pentru producţia de armament, cel puțin în perioada coagulării regatului.
În acest tablou general, un rol aparte l-au avut fără îndoială metalurgii, în
sarcina cărora cădea executarea echipamentelor militare. O adevărată breaslă, cu
o bogată tradiţie bazată pe experienţa mai multor generaţii, fierarii stăpâneau o
meserie ce necesita cunoştinţe tehnice pretenţioase şi diverse, ceea ce a avut ca
rezultat o accentuată specializare, transformând meseria într-o categorie socială
distinctă.
Cunoştinţele și mai ales secretele tehnologice erau transmise de la o
generaţie la alta, probabil în cadrul aceloraşi familii, ceea ce a permis
acumularea unui set important de date şi a dus în final la supra-specializare
accentuată. Existenţa acestor „bresle în cadrul breslei”537 poate fi presupusă atât
pe baza procedeelor tehnice atestate de-a lungul mai multor generaţii, cât şi
datorită transmiterii în timp a inventarului atelierelor.
Privită în general, breasla a fabricanţilor de armament arată a fi fost un
grup socio-profesional indispensabil şi respectat în cadrul comunităţilor dacice,
537

Iaroslavschi 2006, p. 257-264.
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spectrul larg de produse realizate de aceşti meseriași metalurgi dovedind cu
prisosinţă această stare de fapt. Izvoarele istorice sunt extrem de lacunare în
ceea ce priveşte structura internă a societăţii dacice, iar analiza urmelor
arheologice este şi ea dificil de interpretat. Limitarea la aceste două surse nu
poate oferi o imagine de detaliu din care să rezulte o stratificare profesională,
alta decât pe criterii care ţin de tipul de material prelucrat. O analiză mai
aprofundată a materialelor arheologice, în speţă a armelor, şi o aşezare logică a
acestor artefacte în contextul militar şi politic al perioadei în discuţie, relevă
totuși o serie de ipoteze care converg spre posibilitatea ca în cadrul metalurgiei
dacice să fi existat o categorie profesională specializată în producerea armelor.
Complexele procedee metalurgice care formau lanţul tehnologic prin care
se obţineau artefacte de fier necesitau spaţii amenajate, unelte variate şi de
calitate, adaptate fiecărei operaţiuni în parte. Aceste ateliere deţineau instalaţii
de încălzire a metalului în vederea prelucrării secundare a lupelor de fier însoţite
de instalaţii de ventilare şi de un inventar mobil numeros şi diversificat.
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Excurs I. Reconstituirea unui pumnal sica 538.
Pentru a pătrunde cât mai profund în matricea istorică a acestei arme,
recursul la metode de cercetare pluridisciplinare – în acest caz arheologia
experimentală539 – se poate dovedi o metodă de investigare suplimentară care să
releve traseul tehnologic şi posibilităţile tactice concrete.
Acest proiect, la care am beneficiat de experienţa acumulată în alte lucrări
de acest gen540, vine să completeze paleta de cunoştinţe şi date istorice despre
această armă şi a rolului şi calităţilor care au făcut din ea simbolul unei
aristocraţii războinice.
Pentru a sublinia calitățile pumnalelor sica, am reconstituit o serie de
exemplare (Pl.XLIV/3;6) aplicând tehnici simple, presupuse a fi fost şi la
îndemâna meşterilor fierari din Antichitate, pe care apoi le-am testat în diverse
situaţii (îndoire, lovituri în metal, lemn, zale, ţesături) şi tactice (asalt asupra
unui oponent echipat).
Reconstituirea detaliată a armei 541 s-a făcut într-un atelier de fierărie
tradiţională, locul a numeroase proiecte de arheologie experimentală. Atelierul
dispune de un set de unelte simple, suficiente pentru o astfel de reconstituire
(cleşti, ciocane, dălţi, pile, nicovale, dornuri, poansoane, vatră cu foale).
Uneltele identice cu cele identificate în complexele arheologice ale atelierelor
dacice presupun şi similitudini cu vechile tehnici de prelucrare a fierului, astfel
că obţinerea replicii pumnalului a permis extragerea datelor privitoare timpul
alocat şi costurile aproximative pentru o astfel de armă. Am folosit drept
combustibil lemn de esenţă tare (30-35%) cu care am întreţinut arderea
mangalului (65-70% din totalul unei alimentari a vetrei).
Temperatura de lucru obţinută a fost de circa 1000°C, suficientă pentru
maleabilizarea benzii metalice alese pentru prelucrare.
Pentru obţinerea unei replici cât mai apropiate calitativ de piesele
originale am utilizat o bandă metalică de la un raf de car, veche de peste
Experimentul a fost prezentat și publicat într-o formă extinsă, în revista ArheoVest, cu
titlul Arheologie experimentală. Pumnalul de tip Sica (Borangic 2013).
539
Fără a fi neapărat legate de acestă metodă, dar aflate în strânsă relație cu ea, am inclus în
acest concept și reconstituirile istorice precum și reconstituiri grafice ale acestora. Aceste
reconstituiri au determinat o serie de convenţii de autenticitate, asupra cărora nu voi insista
acum, dar care depind de diferitele niveluri de competenţă şi profesionalism ale renactorilor
sau a grupurilor de reconstituire istorică din care ei fac parte.
540
Borangic 2008, p. 44-60.
541
Pentru testarea ulterioară a diferitelor caracteristici, precum şi a procedurilor diferite de
producţie, am realizat două replici în acest caz, fiecare cu dimensiuni distincte şi cu sisteme
de fixare a mânerului diferite (Pl.LIV/3). Deasemenea, piesele reconstituite au fost realizate
pe baza unor modele simple – existând și pumnale extrem de elaborate, realizate cu tehnici
complicate, aflate la limita artei - și utilizând materii prime nepretențioase, cu scopul de a
obține arme cu caracteristici de bază, stabilind astfel standardul minim de complexitate,
anduranță și aspect pe care pumnalele curbe l-au avut în realitate.
538
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jumătate de secol. Vechimea estimată după provenienţă, tehnica de prelucrare542
şi gradul de uzură au permis concluzia că ea a fost fabricată manual, prin
proceduri tradiţionale, simple, comparabile cu cele utilizate în Antichitate.
Piesa a parcurs o serie de etape tehnologice care au inclus debitarea cu
dalta, forjarea la cald, martelarea, şlefuirea, reîncălzirea, decorarea lamei,
călirea, montarea mânerului, a garniturilor şi a nitului de fixare (Pl. LIII/3-6).
Prima etapă a constat în tăierea unei lungimi potrivite din raf (Pl. LIII/2),
apoi încălzirea şi îndreptarea bucății respective pe toate planurile. Banda
metalică a fost apoi răcită şi reîncălzită succesiv şi, începând cu partea
superioară, piesa a fost bătută pe muchie pentru a obţine curbura lamei (Pl.
LIII/4).
Următoarea etapă a fost obţinerea vârfului, care a fost bătut repetat pentru
orientarea precisă a marginilor şi ascuţirii (Pl. LIII/5), după care a fost prelucrat
mânerul. Întreaga piesă a fost apoi reîncălzită până la incandescenţă şi lăsată să
se răcească natural, pentru a se evita oţelirea prematură. După această răcire s-a
tras tăișul prin bateri moderate, astfel că forma finală a secţiunii a devenit
triunghiulară, lovind din axul lamei către exterior. Tot acum s-a executat, cu
ajutorul a două ciocane (unul fiind de fapt modificat ca daltă) şanţul de pe lamă
(Pl. LIII/6).
În acest moment, pumnalul avea forma dorită (Pl. LIV/3), iar singurele
operaţiuni necesare mai erau cele de şlefuire primară a muchiilor şi a tăişului
pentru îndepărtarea asperităţilor. A urmat călirea diferenţiată a tăişului, cu
ajutorul unui jet subţire şi continuu de apă. Pentru a respecta modelul am
decorat lama cu diverse motive (Pl. LIV/2), utilizând un set de poansoane și o
daltă mică.
Următoarea operaţiune a constat în montarea mânerului de lemn. Pentru
această etapă am ales un lemn de duritate medie (ulm), ce are o densitate cu
proprietăţi bune de flambaj şi rezistenţă la şocuri. Garniturile au fost realizate
din tablă. Pentru întreaga armă, incluzând aici şi teaca, durata de execuţie a fost
de circa 150 de ore, lucrând adesea doi oameni, cu intermitenţe.
Concentrând producţia, durata necesară finalizării a fost de aproximativ
15 zile, considerând timpul efectiv lucrat la zece ore pe zi. În aceste calcule
intră şi procurarea materiei prime (fier) şi a celor auxiliare (lemn, alamă, cupru,
piele) pe care le-am achiziţionat. Pumnalul replicat (Pl. LIV/5) este însă unul
mediu din punctul de vedere al complexității. De asemenea, construcţia
mânerului a trebuit aproximată – neexistând nici un exemplar la care să se fi
păstrat întreg – astfel că după mai multe încercări am găsit tipul de mâner cel
mai potrivit, presupus să fi fost aplicat şi exemplarelor antice. Producerea unei
astfel de arme necesită o serie de abilităţi tehnologice și cunoştinţe tehnice de
Un indiciu important a fost faptul că raful nu avea găuri de fixare a benzii cu cuie pe
lemnul roţii făcute cu ajutorul burghielor, ci banda metalică a fost încălzită la roşu şi
perforată cu un dorn, rezultând găuri de mărimi diferite.
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specialitate, deoarece producerea este mai dificilă decât în cazul armelor drepte.
Au contat experienţele anterioare acumulate. Spre exemplu în cazul săbiilor
curbe reproduse543, fierarul a avut reale probleme de adaptare ale aptitudinilor
sale, altfel excelente (era specializat în executarea diferitelor componente şi
unelte de potcovărit, rotărit etc.), pentru a putea să explice procedurile tehnice
ce trebuie urmate. Pe măsură ce am realizat tot mai multe piese, calitatea
replicilor a crescut, iar timpii de execuţie au scăzut. Este evident faptul că
producerea repetată a aceloraşi tipuri de arme ridica substanțial gradul de
specializare, cu efecte vizibile asupra calității și numărului pieselor produse.
Echipamentul unui războinic din straturile superioare ale societăţii era
divers şi de calitate. Dosarele arheologice relevă că arsenalul acestora mai
conţinea, pe lângă pumnal, arc cu săgeţi, lance, spadă, scut, coif, armură de zale
şi uneori cuţit. La aceste arme se adaugă componente ale harnaşamentului.
Chiar dacă nu toți războinicii își permiteau un arsenal complet, producerea
fiecărei arme necesita timp, materiale diverse şi abilităţi practice, ce se regăseau
în costuri de producţie consistente, confecționarea implicând categorii diverse
de meșteri, în special metalurgi. De asemenea, procurarea și întreținerea
echipamentului implica un volum mare de resurse (oameni, timp, infrastructură,
materiale etc.). Numeroase, bine realizate, şi având o piaţă de desfacere mai
mult decât avidă, armele constituiau un produs principal al atelierelor de
fierărie. Marea varietate a arsenalului, grija pentru detaliu şi, nu în ultimul rând,
calitatea deosebită a pieselor finite indică gradul de profesionalism atins de
fierarii antici. Nu trebuie omisă posibilitatea ca o parte din aceste arme să fi
ajuns în posesia războinicilor ca urmare a mobilității unor fabricanți sau
comercianți. În sprijinul acestei ipoteze vine prezența unui depozit de obiecte –
arme, accesorii, podoabe, unelte – descoperit în masivul Juhor, la Veliki Vetren
(Serbia), în cadrul căruia au fost identificate 14 seturi de echipamente destinate
unei grupe de războinici. Este posibil ca întregul lot să fi fost comandat
unui/unor ateliere specializate – piesele sunt neuzate – și transportul să fi fost în
curs atunci, când au intervenit evenimente neașteptate care au dus la ascunderea
sa544. Această descoperire arată, într-o oarecare măsură, mobilitatea panopliei
unui războinic, care putea avea o dinamică independentă de a proprietarului,
precum și faptul că dotarea războinicului și/sau a suitei lui era făcută prin
comenzi date unor entități economice aflate la distanță de domeniul sau
reședința lui ori a comunității din care făcea parte. Desigur, ipoteza are la bază
un caz relativ izolat, mai ales prin prisma accesului la informația reală, din
teren, alți războinici sau alte comunități putând comanda sau fabrica pe plan
local setul de echipamente necesar în funcție de resursele economice,
tehnologice și umane de care dispuneau.

543
544

Borangic 2008, passim.
Stojić 2003, p. 82-84.
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Cantitatea de armament existentă, de factură locală, relevă o industrie
manufacturieră efervescentă, iar intensitatea atestată a activităților militare
(campanii, confruntări, pregătiri, garnizoane etc.) implica existența unei
economii de război controlate, cu specializările necesare. Poate este util să ne
întrebăm dacă nu cumva geto-dacii au dispus de un anumit grad de specializare
în producția de echipament militar.
Ierarhizarea meşteşugarilor a fost o realitate545, iar stratificarea celor care
lucrau fierul pe domenii de specialitate sau pe alte considerente, în cadrul
societăţii în ansamblu 546 sau în cadrul propriei bresle 547, chiar dacă nu derivă
direct din documentul istoric sau arheologic, trebuie să fi fost o realitate dacă
ţinem seama de întregul context istoric. Concentrarea atelierelor de fierărie în
preajma capitalei regatului dac şi existenţa unora lângă cetăţile importante, în
condiţiile unei efervescenţe militare a situaţiei politice creată atât de edificarea
regatului dac, cât şi de apariţia ulterioară, a pericolului roman permit ipoteza că
producţia era destinată preferenţial zonei de consum militar.
Atelierele anterioare epocii regatului, dispersate pe întreg arealul getodacic, par să fi aparţinut unor meşteri care realizau diferite categorii de produse
şi reparaţii, între care fără îndoială şi arme, dar lipsesc indiciile care să sprijine
ipoteza supra-specializării. Demonstrația este cu atât mai dificilă cu cât este
posibil să fi existat și unele ateliere mobile sau meşteri ambulanţi ale căror urme
arheologice sunt aproape imposibil de detectat , mai ales că o serie de artefacte
poartă un caracter dual armă-unealtă, aşa cum este cazul cuţitelor, cosoarelor
sau al topoarelor, care puteau fi realizate în acelaşi registru al ambivalenţei, ceea
ce face greu de încadrat nu doar produsul, ci meşteşugarul care l-a creat.
Randamentul şi caracteristicile fizice ale fierului l-au propulsat rapid între
materialele preferate pentru realizarea armelor, primele utilizări fiind în acest
sector, în ciuda tehnologiei mai complicate de obţinere, diferită faţă de cea
pentru metalele utilizate anterior. În acest cadru, fierarii devin deţinătorii unor
secrete profesionale și unor „reţete” de fabricaţie cu o puternică amprentă
magico-religioasă, conservate şi transmise în cadrul aceluiaşi grup, pe cale
orală, poziţie care îi particularizează încă o dată în plus în ansamblul societăţii
geto-dacice.
Existenţa unor fierari specializaţi în realizarea armelor poate fi acceptată
ca ipoteză de lucru şi prin prisma poziţiei sociale a breslei în ansamblu, dar mai
ales prin analiza materialului arheologic care relevă o bună profesionalizare a
producătorului şi poziţionarea atelierelor în imediata apropiere a reşedinţelor
aristocraţiei.
Greu de depistat în teren, ipoteza existenţei unei categorii speciale de
fierari, armurierii, poate fi cel puţin bănuită pe parcursul ultimei jumătăţi a
545

Popescu 2004, p. 289.
Iaroslavschi 2006, p. 257-264.
547
Rustoiu 2008, p. 116-117.
546
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mileniului I a.Chr, atunci când realităţile economice, politice în special militare
reclamau cu stringenţă numeroase arme de bună calitate. Această cerinţă devine
o directivă politică odată cu edificarea regatului dac, ale cărui necesităţi militare
sunt incomparabil mai mari decât în epocile anterioare. Numărul oamenilor
aflaţi sub arme, ocazional sau permanent, este, în această epocă mult mai mare,
iar dotarea extrem de variată, incluzând toate tipurile de arme utilizate de
populaţiile cu care au venit în contact, posedând și un arsenal propriu, cu un
pronunţat caracter etno-cultural. Aceste cerinţe au drept consecință şi numărul
mare de ateliere concentrate în Munţii Orăştiei, a căror producţie cu caracter
militar este deja clară.
Pare aşadar firesc ca într-o societate bine structurată, animată de un
puternic spirit războinic, care tindea spre profesionalizare în toate domeniile
sale sociale şi economice, breasla „făuritorilor de arme” să se fi desprins de
marea masă a meşterilor metalurgi. Această categorie profesională trebuie să fi
avut un important rol în comunitate, ea contribuind decisiv la proiectarea în
teritoriu a puterii și autorității elitelor militare geto-dacice.
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Excurs II. Reconstituirea unei falx dacica
de tip Sarmizegetusa 548
Panoplia de arme curbe dacice, cu gamă largă de forme şi dimensiuni, a
făcut necesară o încercare de tipologizare, în intenţia clară de a extrage din
arsenalul dacic acea armă care să corespundă cât mai fidel caracteristicilor
temutei în epocă falx dacica549. Acest demers, deşi s-a dovedit anevoios şi nu
întotdeauna rigid în concluzii, a permis totuşi restrângerea discuţiei la un anume
tip de sabie suficient de bine documentat şi argumentat arheologic încât să fie
ales drept model. Piesa astfel individualizată, descoperire cu atât mai importantă
cu cât a fost făcută chiar în complexul arheologic de la Sarmizegetusa Regia550,
are toate caracteristicile necesare unei reproduceri corecte. Starea bună de
conservare, datarea şi atribuirea etno-culturală fără echivoc au fost de asemenea
argumente puternice pentru alegerea acestei piese ca prototip în vederea
realizării unei replici (Pl.LV/1).
Lungimea armei, căreia îi lipsesc doar o mică parte din vârf şi probabil
1-2 cm din tija mânerului, este de 66,5 cm, măsurată pe curbură, cotarea în linie
dreaptă, de la capătul tijei mânerului la vârf, fiind de 64 cm. Limba mânerului,
considerată încheiată odată cu debutul lamei, măsoară 18,5 cm și include un
orificiu de nituire cu diametrul de 6 mm, situat la 1 cm de transformarea tijei în
lamă. Lăţimea tijei este de 0,7 cm în capăt şi creşte pe măsură ce înaintează spre
lamă, unde ajunge la 3 cm, în vreme ce grosimea, de 0,5 cm, rămâne constantă,
crescând la 0,7 cm doar la îmbinarea cu lama propriu-zisă şi revenind la cota
iniţială în treimea superioară a armei. Măsurată pe curbură, lama, cu secţiune
triunghiulară, are 49 cm lungime şi 3,2 cm lăţime, surprinsă însă numai în
partea inferioară a sabiei, restul tăişului fiind deteriorat de coroziune. Muchia
lamei măsoară 0,7 cm lângă mâner şi scade până la 0,5 în vârf, iar în adâncime
descrește (Pl.LV/2). Greutatea rămasă după tratamentele aplicate în laboratorul
de restaurare este de circa 340 gr. Aceste dimensiuni conduc spre concluzia că
iniţial sabia, cu tot cu accesorii cântărea aproximativ 1 kg şi măsura sub 1 m,
dar nu mai puţin de 70 cm. La aproximativ 9 cm de vârful păstrat, pe ambele
feţe, lama prezintă un semn incizat, un punct înscris într-un cerc sau litera
grecească Θ, reprezentând o marcă a meşterului sau atelierului sau un simbol cu
rol apotropaic551 (Pl.XLII/1b).

Experimentul a fost realizat în anul 2008 și apărut în același an în revista NEMVS, proiect
la care au mai colaborat și Ioan Șchiau, George Ciotlăuși, Sorin Iordache, Lucian Comșa,
Radu Oltean (Borangic 2007-2008, p. 44-62)
549
Borangic 2006, p. 45-105.
550
Catalog 1979-1980, p. 52, fig. 125; Gheorghiu 2005, p. 182, 460, fig. 186/4; Catalog,
2006, p. 125, nr. cat. 69; Borangic 2009a, p. 51-52, fig. 4/2 a-b.
551
Pentru rolul magic, legat de cultele solare, al acestor simboluri vezi Rustoiu 2002, p. 57-77.
548
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La modul ideal, realizarea unei replici presupune obţinerea unui obiect
identic, folosind o materie primă cu aceleaşi caracteristici şi aceeaşi tehnologie
de producere. Până la ora actuală nu a fost efectuată și/sau publicată încă o
analiză metalografică a unei falx dacica 552. Compoziţia chimică a fierului a fost
însă un subiect de interes pentru cercetători. Concluziile vorbesc despre un mare
grad de puritate (circa 99,96 %) a fierului rezultat în urma zdrobirii şi prăjirii
minereului, care lua iniţial forma unor lupe. Transformate în bare sau lingouri,
acestea erau din nou introduse în cuptor şi îmbunătăţite prin adăugarea unor
compuşi chimici pe bază de carbon, pe care-l absorbeau din cărbune de lemn, os
sau corn, devenind oţel. Răcirea bruscă a noii compoziţii fixa definitiv carbonul
în aliaj și conferea duritatea dorită pentru armă 553. Din motive asupra cărora nu
este cazul să insistăm, nu am putut proceda la reiterarea acestor paşi, identificaţi
prin cercetările arheologice şi de laborator, astfel că nu am putut folosi, pentru
obţinerea replicii în discuţie o materie primă cu caracteristici identice
materialului din care a fost obţinut prototipul. Am apelat la același raf de car,
confecţionat în primii ani ai secolului XX prin procedee tehnologice
tradiţionale, singurele accesibile vechilor generaţii de fierari. Vechimea
lemnului roţii de car de pe care a fost desprins şi informaţiile oferite de fierarul
care l-a pus la dispoziţie confirmă această datare, excluzând categoric obţinerea
industrială a respectivei lame de fier. Ea a suferit deci aceleaşi tratamente pe
care le-ar fi aplicat şi făurarii din Antichitate, obţinând proprietăţi dacă nu
identice, în orice caz destul de apropiate de cele din care a fost realizată sabia
aleasă ca model.

Din păcate numărul studiilor metalografice asupra armamentului dacic este extrem de
redus raportat la numărul mare de piese descoperite. Prima analiză de acest fel a fost făcută
asupra unui pumnal sica descoperit la Rast (jud. Dolj) și a relevat un oțel de bună calitate –
0,70,8% carbon (Istudor, Marcu 1968, p. 512-513). O altă analiză a avut în vedere elemente
din inventarul funerar de la Cugir (jud. Alba) respectiv resturi din vestimentația decedatului,
din componentele de harnașament și ale carului ceremonial. Rezultatele din păcate nu au fost
publicate in integrum, părți din acest studiu (Sârb 1987) au fost însă accesibile sub formă de
manuscris altor cercetători (Rustoiu 1996, p. 40, nota 12; Iaroslavschi 1987, p. 113; p. 155–
156, Pl. III-IV). Concluzia a fost că materia primă utilizată a fost una locală, cu excepția
situlei. O cercetare metalografică de specialitate s-a făcut asupra unei armuri de zale dacice și
a unei teci descoperite la Zemplin (Slovacia). Analizele au relevat faptul că armura a fost
realizată dintr-un oţel de calitate, cu un conţinut ridicat de fier, siliciu, sulf și carbon
(Longauerová, Longauer 1990, p. 352). Un pumnal curb provenit cel mai probabil din
proximitatea sau perimetrul cetăți dacice de la Tilișca (Sibiu) a fost de asemenea analizat
(Natea et alii 2011, p. 98; Pl. 1-3). De asemenea câteva dintre armele descoperite la Bulbuc
(jud. Alba) au fost și ele analizate (Anghel, Ursu 2015, mss). Toate analizele au dus la
concluzia că tehnicile metalurgice prin care au fost obținute piesele au fost deosebit de
elaborate, iar oțelurile obținute de foarte bună calitate.
553
Pentru toate detaliile referitoare la tehnologia de prelucrare a fierului vezi Iaroslavschi
1997, p. 19-25; p. 88-95.
552
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Unelte şi combustibili
Reconstituirea sabiei a avut loc în atelierul lui Ioan Şchiau din localitatea
Şeuşa (judeţul Alba). Atelierul dispune de un inventar clasic compus din:
diverse ciocane, clești, pile, dornuri, dălți. Singurele instrumente relativ
moderne sunt sistemul de aerare și nicovala cu corn. Drept combustibil s-a
folosit lemnul, în proporţie de 30-35%, cu care a fost întreţinută arderea
mangalului (65-70% din totalul unei alimentări a vetrei). Temperatura obţinută a
fost de circa 1000°C, suficientă pentru maleabilizarea lamei metalice alese
pentru prelucrare.
Fasonarea
Odată stabilită materia primă, primul pas a constat în îndreptarea lamei
metalice, căreia i se dăduse iniţial forma roţii de car pe care a îmbrăcat-o
(Pl.LV/3).
Confecţionarea propriu-zisă a armei a presupus cinci etape, determinate
de dimensiunile vetrei, care a permis încălzirea doar a 20-25 cm din lungimea
lamei metalice şi prelucrarea efectivă a circa 15-20 cm. În fiecare etapă lama a
fost expusă 4-5 minute în vatră până la înroşire, apoi s-au aplicat 25-30 de
lovituri de ciocan pentru ajungerea la forma dorită și ajustările necesare.
Prima etapă: obţinerea limbii mânerului, constă în comprimarea lăţimii
lamei metalice prin bateri repetate de jur-împrejur, operaţiune repetată până la
subțierea metalului în forma unei pene cu secțiune patrulateră (Pl.LV/4).
Următoarele etape presupun încălzirea şi încovoierea lamei în funcţie de
curbura prototipului (Pl.LV/5-6). După fiecare etapă s-a verificat planeitatea
întregii lame şi s-au aplicat ajustările necesare (Pl.LV/7). Trecerea de la o etapă
la alta presupune răcirea lamei, lăsată să se producă în mod natural, pentru a
evita oţelirea prematură a metalului şi rigidizarea acestuia. Ultima etapă include
şi decuparea vârfului (Pl.LVI/1), cu ajutorul unui ciocan-daltă şi șlefuirea
muchiilor (Pl.LVI/2).
După obţinerea curburii, urmează subţierea lamei spre tăiş, cu ajutorul a
două ciocane, datorită nevoii sporite de precizie (Pl.LVI/5). Operaţiunea
presupune o atenţie deosebită (Pl.LVI/4), deoarece desfăşurarea sa provoacă
recurbarea în sens invers a lamei, fiind tot timpul necesară revenirea la curbura
iniţială (Pl.LVI/3). Subţierea se face doar din axul lamei spre interiorul cercului
imaginar din care face parte lama, partea neafectată având rolul de a conferi
soliditate armei. Finalul procedurii presupune decuparea cu ajutorul ciocanuluidaltă a franjurilor rezultați în urma ascuţirii (Pl.LVI/6). Această intervenţie a
fost necesară şi pentru revenirea la cotele prototipului şi în special pentru
obţinerea liniarităţii tăişului.
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Următoarele operaţiuni constă în obţinerea găurii pentru nit (Pl.LVI/7) şi
realizarea pe tijă a unor canale pentru sporirea aderenţei la mâner (Pl.LVII/1).
Această ultimă intervenţie, sugerată de meşterul fierar, nu a fost observată pe
piesa originală, dar e posibil ca ea să fi fost aplicată în stratul superficial,
dispărut prin coroziune.
Au urmat îndepărtarea asperităţilor şi şlefuirea tăişului cu ajutorul unei
pile şi a unei gresii (Pl.LVII/2) şi călirea în trei etape: prima, privind întreaga
lamă, a presupus încălzirea şi răcirea bruscă prin scufundare în apă; cea de-a
doua a vizat doar tăişul şi s-a realizat prin încălzirea incandescentă a sabiei şi
răcirea direct la scoaterea din vatră, cu ajutorul unui jet controlat de apă, urmată
de o reîncălzire pe porţiuni şi răcire în exteriorul vetrei tot cu jet de apă dirijat
(Pl. LVII/3); în a treia etapă întreaga piesă a fost reîncălzită până la
incandescenţă şi răcită brusc prin scufundare într-un vas cu apă.
Ultima operaţiune – realizarea şi fixarea mânerului pe tija prevăzută cu o
gaură pentru nit – a presupus în prealabil stabilirea materialului din care urma să
fie confecţionat şi a dimensiunilor. Sabia face parte din tipul A2B1a, sabie
pentru una sau două mâini, în funcţie de lungimea mânerului, tip care prezintă
diferite modalităţi de ataşare: într-un manşon care face corp comun cu lama prin
ranforsarea cu un inel, după o prealabilă, dar obligatorie fixare cu ajutorul unuia
sau a mai multor nituri. Singurul indiciu cert referitor la materialul din care a
fost confecţionat mânerul – lemnul – îl oferă desenul unui artefact care, din
păcate, nu intrase în discuţiile anterioare referitoare la subiect, datorită faptului
că nu s-a observat la timp neconcordanţa dintre această imagine, ce trebuia să
ilustreze sabia descoperită pe terasa a VIII-a de la Grădiştea Muncelului şi
ilustraţia acestei arme publicată ulterior. Cu o lăţime de 3 cm şi o lungime a
lamei de circa 40 cm din care lipseşte doar o mică parte din vârf, precum şi un
mâner păstrat pe o lungime de circa 9 cm, din lemn secţionat de o tijă de care
este fixat prin două nituri şi un inel intermediar acestora, sabia se încadrează
perfect categoriei A2B1a, din care a fost selectat prototipul pentru executarea
replicii. Comparând desenul publicat de C. Daicoviciu cu imaginea sabiei cu nr.
inv. 16238 aparţinând Muzeului Naţional de Istorie a României din Bucureşti
(introdusă ulterior în circuitul ştiinţific554), descoperim că avem de-a face cu
două piese distincte.
Revenind la problema confecţionării mânerului pentru replică, cea de a
doua sabie provenită din zona Sarmizegetusei confirmă preocuparea faurilor
daci de a identifica cea mai eficientă modalitate de fixare a lamei. Prototipul
ales are însă o singură gaură pentru nit, ceea ce ridică imperios nevoia unei
garnituri de ranforsare în punctul cel mai solicitat al armei (Pl.LVII/5), inel care
putea suplini şi lipsa gărzii la acest tip de sabie.
Realizat din lemn de esenţă tare, cu o lungime de 42 cm, depăşind deci
tija prototipului, mânerul pentru care am optat are la extremităţi o grosime mai
554

Catalog 2006, p. 124, cat. 65.
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mare faţă de mijloc, motivată prin tipul de acţiune a armei – lovire-tragere –
care presupune existenţa unei părţi mai groase în spatele mâinii, pentru o priză
eficientă. Aplicarea mânerului s-a făcut prin introducerea succesivă a tijei
incandescente. Locaşul obţinut prin procesul de ardere a fost curăţat şi umplut
cu un amestec de clei de oase şi rumeguş, pentru eliminarea totală a spaţiilor
libere. Rigidizarea finală s-a făcut prin fixarea garniturii de fier nituite pe
mâner. Pentru identificarea cât mai precisă a tipului de mîner potrivit am
confecționat și montat două modele (Pl. LVII/6-7), ambele inspirate de scenele
de pe Columnă. Cel mai eficient s-a dovedit mânerul de două mâini, prezent pe
toate săbiile de pe baza monumentului.
Rezultatul experimentului a fost o armă echilibrată, cu aspect elegant,
capabilă de lovituri ample, cu impact foarte puternic.

Sabie falx de tip gladius curbat
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Excurs III. Reconstituirea unei falx dacica de
tip Târgu Mureș
Replica sabiei curbe descoperite la Cristești (jud. Mureș) a fost realizată
în anul 2010 într-un atelier de fierărie tradițional, utilizând materiale și tehnici
existente în Antichitate555. Reconstituirea armei și testele ulterioare au fost
făcute de dr. Marius Barbu, arheolog și renactor, autor a numeroase proiecte de
arheologie experimentală, cu subiect în mai multe epoci istorice.
Procedeele tehnologice aplicate au fost în mare majoritate identice cu cele
descrise la experimentele anterioare; s-au aplicat suplimentar doar unele ajustări
impuse de modelul diferit al piesei. Lamei din fier forjat i s-a adăugat un mâner
tubular din lemn cu o lungime de 11 cm (Pl.XLV/2). Pentru a verifica
parametrii morfologici și calitățile acestei arme, ea a fost supusă în mod repetat
unor teste experimentale de luptă simulată în cadrul activităților de reconstituire
istorică.
Mânerul foarte scurt a indicat folosirea armei cu o singură mână, ceea ce
permitea și folosirea fără probleme a scutului oval, parte și el a echipamentului
unui războinic dac. Sabia de dimensiuni relativ mici și cu o greutate redusă s-a
dovedit a fi ușor de manipulat și eficientă îndeosebi în lupta de aproape. Lama
puternic curbată permitea lovirea capului, gâtului sau umerilor inamicului
protejat de scut (într-un mod asemănător utilizării și altor arme de tip falx),
atunci când acesta avea pavăza aproape de corp. Când scutul roman era împins
de către adversar la o distanță mai mare față de corpul său, loviturile directe
deveneau ineficiente, însă curbura lamei la un unghi drept permitea agățarea
scutului și dislocarea sa într-un mod specific utilizării unui cosor. Această
manevră urmată rapid de împingerea înainte a sabiei, aducea vârful recurbat și
ascuțit pe ambele părți aproape de pieptul, gâtul ori fața adversarului într-un
mod deosebit de periculos (fapt ce a determinat renunțarea la această manevră
în cadrul manifestărilor de renactment).
Lama deosebit de curbată și vârful recurbat și ascuțit pe ambele părți au
permis de asemenea o dublă acțiune, același individ reușind atât să disloce
scutul soldatului roman cât și să-i provoace împungeri în zone vitale.
În acest fel putem considera sabia de la Cristești o armă de infanterie,
deosebit de eficientă în lupta de aproape, structura particulară făcând-o să

Țin să mulțumesc din nou colegului dr. Marius Barbu, membru al Asociației Terra Dacica
Aeterna din Cluj-Napoca, pentru disponibilitatea și profesionalismul oferite de fiecare dată,
precum și pentru opiniile referitoare la arsenalul de arme dacic, pe care mi le-a împărtășit
întotdeauna cu generozitate.
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întrunească atât caracteristicile unei arme de tip falx dacica și pe cele ale unui
cosor.
În ciuda contextului neclar al descoperirii ei, acest tip de piesă este fără
îndoială o armă și nu o unealtă – oricum lipsind în acest caz orice analogie – și
ea aparține arsenalului de arme curbe dacice.

Sabie falx de tip Târgu Mureș
Reconstituire Marius Barbu
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Utilizarea armelor curbe în acţiuni
militare
Fiecare armă a fost produsă ţinând cont de o serie de factori aflaţi în
relaţie directă cu realităţile tehnice, militare şi psihologice ale momentului
conceperii ei, iar fiecare model a fost utilizat – cu mai mult sau mai puțin succes
– atâta timp cât și-a îndeplinit obiectivele funcționale.
Având în vedere armele curbe tracice, se poate observa că armele curbe
sunt produsul acestor realităţi, ele fiind nu numai realizări tehnice de excepţie,
ci şi inovaţii cu caracter practic militar adaptate modului de gândire specific
spaţiului trac.
Structura distinctă a armelor curbe tracice a fost nu numai un rezultat al
unor adaptări succesive, ci a reflectat ea însăși modificări de tactică, strategie şi
mentalitate la toate nivelurile societăţii tracice, în toate momentele istorice.
Din punct de vedere funcţional, armele curbe se pot împărţi în două mari
grupe: armele de lovit/despicat şi armele de înjunghiat/spintecat. Din prima
categorie fac parte armele masive: toate speciile de mahaira, uriaşele
rhomphaia, săbiile de tip falx şi cosoarele de luptă. Aceste arme erau utilizate
pentru acţiuni de lovire, de regulă de sus în jos, dar şi de secerare de jos în sus
sau lateral, în special în cazul armelor curbe de mari dimensiuni care aveau
funcționalități specializate în luptă. A doua categorie este constituită din armele
curbe de mici dimensiuni, pumnalele şi cuţitele care pe lângă rol ofensiv, chiar
diminuat, se adaugă atribuţii cu caracter cultic și uneori utilitar.
În ceea ce priveşte funcţionalitatea pe câmpul de luptă, deşi toate speciile
de arme curbe se înscriu în aceleaşi principii de utilizare, fiecare tip pare să fi
fost utilizat de categorii diferite de luptători, iar preferarea unui anumit tip a fost
predilectă pentru o anumită zonă geografică, un anumit orizont cronologic și un
anumit segment din ierarhia militară. Evantaiul larg de forme şi dimensiuni
sugerează nu numai specializarea, ci şi amprenta regională şi de concepţie
privitoare la fiecare tip de armă curbă.
Astfel, lungile lănci-seceră, rhomphaia, au fost folosite cu predilecţie în
sudul Dunării, la triburile războinice ale tracilor ce locuiau pantele Munţilor
Rodopi. Rhomphaea a fost în uz începând cu secolul V a.Chr. şi până în secolul
III a.Chr. Pentru epoca dacică putem vorbi de săbii mari, adevărate coase de
luptă, ce apar figurate pe metopele trofeului de la Adamclisi. Arme grele,
robuste, erau cele mai potrivite pentru lupta la distanţă medie față de corp,
ideale împotriva cavaleriei, asupra căreia acţionau atât asupra călăreţului, cărui
îi puteau penetra armura, dar mai cu seamă împotriva calului. Uciderea sau
rănirea animalului deposeda călăreţul de avantajul său şi îl transforma într-o
victimă uşoară pentru pedestrași adverși. Folosirea armei împotriva infanteriei
oferea nu numai avantajul razei mari de acţiune, ci şi posibilitatea de a penetra
armuri şi scuturi (Pl.LVIII/1), capacitate datorată
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amplitudinii mişcării de rotaţie cumulată cu masa şi forma specială a armei.
Aceasta din urmă caracteristică oferea un avantaj suplimentar prin concentrarea
întregii forţe a loviturii pe o zonă mică, apropiată de vârful armei, spre
deosebire de spade, care au zona de maxim impact disipată pe o mai mare
lungime de lamă.
De acelaşi avantaj se bucurau şi armele curbe mai mici decât coasele de
luptă, numeroasele forme de mahaira, care prin posibilitatea mânuirii cu o
singură mână, permiteau și utilizarea în tandem cu un scut. Mahaira, prin
spectrul larg de forme şi dimensiuni, pare să fi fost o armă larg utilizată de toate
categoriile de luptători, aspect susţinut şi de contextele arheologice diverse în
care a fost descoperită. Acest fapt permite încadrarea sub acest nume a tuturor
săbiilor curbe de mici dimensiuni și sprijină ipoteza că aceasta este arma curbă
folosită de către marea masă a războinicilor traci. Din aceea se poate spune că
mahaira, ca termen generalizat, are orizontul cronologic cel mai întins,
începând cu cultura Basarabi, secolele VIII-VII a.Chr. şi până la cucerirea
romană.
Falx dacica trebuie să fi fost o armă teribilă, fapt confirmat de izvoarele
istorice, deoarece a combinat într-un mod judicios raza lungă de acţiune dată de
dimensiunile medii şi utilizarea sa cu ambele brațe. Deşi era improprie pentru
lupta corp la corp, deoarece pare improbabil să fi putut înjunghia cu ea, ea
necesită un oarecare spaţiu de manevră, pentru că forţa maximă a loviturii se
obţine prin mânuirea sa cu două mâini. Acest din urmă aspect o face complicat
de folosit și de către un cavalerist, câtă vreme acesta avea o mână ocupată cu
frâiele și scutul.
Un dezavantaj al acestei tehnici de luptă îl reprezenta dificultatea de
utilizare în lupta călare: forma curbată, predispusă la ancorarea de adversar,
putea provoca dezechilibrarea serioasă a călăreţului, inconvenient agravat în
Antichitate de inexistența scărilor de şa 556. Aceste constatări sunt întărite de
reprezentările de pe monumentul de la Adamclisi şi de pe Columna Traiană,
care înfăţişează falx dacica doar în mâinile luptătorilor pedeştri. Nu este exclus
Dovezi imbatabile ale utilizării scăriţelor la şei, în forma lor consacrată în spaţiul norddunărean şi nu numai provin doar din perioada sosirii avarilor (Mauricius, Arta militară, I, 2,
7; II, 8, 3) către sfârşitul Antichităţii (Horedt 1958a, p. 72-76). În lipsa acestora călăreţii
antici îşi asigurau stabilitatea prin antrenamente riguroase începute din copilărie sau cu
ajutorul şeilor înalte (legaţi cu curele?). Şaua în adevăratul sens al termenului este o invenţie
cu rădăcini în lumea scito-sarmată (posibil însă ca sarmaţii să fi fost doar vectorul de
transmire a acestor dispozitive din est către vest, spaţiul dunărean fiind pe cursul acestor
traiectorii), unde apar şeile „cu coarne”, preluate apoi şi de cavaleria romană. Totuşi, se pare
că au existat unele sisteme precursoare ale scăriţelor, oarecum simpliste, dar necesare mai
ales în cazul cavaleriei grele. Astfel, sunt documentate unele încercări de asigurare a
stabilităţii călăreţului cu ajutorul unor sfori (India) sau a unor cârlige de fier ataşate şeilor
(Persia), dar scara de şa în adevăratul ei sens este documentată abia din secolul V în spaţiul
sino-altaic (Pippidi 1971, p. 177).
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însă ca purtătorii de falx să fi luptat și călare, o seamă de comați daci fiind
reliefați pe Columnă în această postură557.
Caracteristicile tehnico-tactice ale săbiilor curbe le recomandă ca fiind
arme folosite de categorii aparte de luptători, antrenați și specializaţi în
deschiderea de breşe în rândurile inamicilor, chiar dacă aceştia erau protejaţi de
armuri de corp, scuturi şi coifuri 558.

Dion Chrysostomos exilat în anul 87 a. Chr. în ţinuturile dunărene, în ajunul confruntărilor
dintre daci şi romani, observă că toate locurile [erau] pline de cai (Discursuri, XII, 16, 20).
Despre rolul cavaleriei dacice, armamentul și tacticile ei vezi Borangic, Barbu 2013.
558
Anglim et alii 2007, p. 6-77.
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Eficacitatea
Reconstituirea sabiei ar fi fost lipsită de concluzii utile fără verificarea
calităţilor armei, mai ales că tocmai eficacitatea a fost cea care i-a adus temuta
faimă.
Datorită unghiului curburii, întreaga forţă de penetrare se concentrează
spre vârful armei, care nu se pretează deci la împungere, acţiunea sa fiind
maximă doar prin lovirea în forţă şi retezare. Utilizarea pentru lovire
descendentă o face deosebit de periculoasă chiar şi în cazul în care inamicul este
protejat de echipament defensiv. Leziunile potenţiale (tăieturi, despicături)
depindeau în mare măsură de forţa loviturii, de experienţa celui ce folosea sabia,
de unghiul de incidenţă, precum şi de porţiunea de corp afectată. În cazul
loviturilor cu amplitudine mare, intervenea şi forţa de inerţie conferită de
greutatea armei şi a braţului.
În funcţie de regiunile anatomice afectate, aceste leziuni puteau produce
următoarele efecte:
a) la nivelul extremităţii cefalice, în cazul în care loviturile ar fi fost
aplicate perpendicular sau aproape perpendicular, rănile tăiate sau înţepate
puteau fi superficiale, doar cu interesare tegumentară, subcutanată sau
musculară subiacentă, dar puteau fi şi profunde, în cazul în care forţa loviturilor
ar fi fost mare, mergând până la fracturarea oaselor craniene cu dilacerare
cerebrală (distrugerea structurii creierului) și generând hemoragii consecutive.
În cazul loviturilor tangenţiale sau prin secerare, la acest nivel puteau surveni
tăieri cu amputaţii de structuri moi (pavilioane de urechi, nas).
b) la nivelul gâtului, în cazul în care forţa lovirii nu ar fi fost mare, se
puteau produce tăieri cu interesare tegumentară a ţesutului subcutanat, a
musculaturii şi vaselor sangvine mici, superficiale. În cazul aplicării unei
lovituri de forţă medie, lama armei putea pătrunde mai adânc, producând leziuni
la nivelul musculaturii profunde, a vaselor sangvine importante (artera carotidă
sau vena jugulară) sau s-ar fi putut secţiona laringele ori traheea. Dacă lovitura
era bine direcţionată şi forţa aplicării era foarte mare, aceasta putea duce până la
secţiuni vertebrale cervicale, cu secţionări de măduvă a spinării, ducând chiar la
decapitare.
c) în regiunea toraco-abdominală, rănile produse în cazul loviturilor
uşoare erau tăieri la nivelul tegumentelor, al straturilor subcutanate şi al
musculaturii superficiale. Loviturile de forţă medie sau mare, în cazul aplicării
într-un unghi potrivit, puteau pătrunde cu destulă uşurinţă în cavitatea toracică,
provocând fracturi ale coastelor şi leziuni ale organelor, în special ale inimii şi
plămânilor sau deschiderea peretelui abdominal, cu eviscerări şi leziuni de
organe şi hemoragii consecutive.
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d) în cazul loviturilor aplicate membrelor, loviturile de forţă mică puteau
produce răni puţin adânci, cu interesare tegumentară şi musculară superficială.
Loviturile de forţă medie puteau produce secţionări de grupe musculare şi de
vase importante, cu hemoragii consecutive, chiar fatale. Loviturile aplicate cu
forţă mare puteau produce leziuni mult mai importante, care puteau afecta şi
structurile osoase, mergând până la amputaţii de degete sau porţiuni de membre.
Aceste considerații medico-legale559 sunt valabile în cazul loviturilor
aplicate unui corp neprotejat sau asupra zonelor neprotejate de echipamente
defensive. Chiar dacă nu la fel de devastatoare, loviturile aplicate asupra unui
soldat protejat de scut, cască și armură sunt deosebit de penetrante, cu efecte
foarte periculoase. Pe lângă numeroasele teste efectuate în cadrul diverselor
acțiuni de reconstituire istorică, mare parte având ca subiect simularea (la nivel
de semi-contact) a diferitelor tipuri de acțiuni și confruntări, efectul săbiilor
curbe se observă și în modificările echipamentului militar roman aplicate după
primul război dacic. Așa se explică decizia comandanţilor romani de a ranforsa
căştile militare prin adăugarea a două benzi metalice dispuse cruciş peste calotă
(Pl.LVIII/4)560, în punctul cel mai vulnerabil, cât şi dotarea unor unităţi
speciale cu manica segmentate pentru braţe561, identificând astfel zonele de corp
vulnerabile tocmai pentru a face faţă luptătorilor daci, decizii tactice luate între
cele două războaie dacice562.
Coiful roman cu care am ilustrat această modificare a echipamentelor
romane face parte dintr-un depozit de peste 50 de arme și unelte descoperit în
2015 pe raza comunei Vinerea (jud. Alba) de către un amator de detecții
metalice. Piesele care ne interesează în acest caz sunt patru astfel de coifuri (trei
întregi sau întregibile), o lorica segmentata și o manica de bronz. Coifuri cu
întăritoare ale calotei sunt descoperiri rare. Piese întregi au mai apărut la
Berzovia, Hebron şi Theilenhofen 563. Ele apar ilustrate și pe Columna lui
Traian.
Faima sabiei, aşa cum apare ea transmisă de izvoarele Antichităţii şi
exemplarele descoperite, concentrate în proximitatea capitalei, susţin imaginea
unei arme speciale, care nu putea fi lăsată pe mâna oricui sau că oricine putea
aveao astfel de armă. Numărul redus de piese semnalate până acum şi faptul că
în mod obişnuit trupele de elită constituie doar o parte, mai puțin numeroasă a
Considerațiile medico-legale referitoare la tipurile de traume posibile au fost formulate de
către Sorin Iordache, medic primar medicină-legală și de Lucian Comşa, medic primar
(Brașov).
560
Informațiile despre aceste piese și imaginea unuia dintre coifuri mi-au fost oferite de către
dr. Gabriel Rustoiu, căruia îi mulțumesc pe această cale. Piesele sunt restaurate și se află în
curs de publicare.
561
De asemenea piese defensive rare în descoperiri. Bine reprezentate pe monumentul de la
Adamclisi.
562
Petculescu 2006, p. 448; Goldsworthy 2008, p. 123 – 124.
563
Petculescu 2006, p. 447. Piesele de la Vinerea dublează numărul de astfel de coifuri
descoperite, ridicând la cinci numai cele din Provincia Dacia.
559
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unei armate, nu pot justifica suficient spaima pe care falx dacica a provocat-o
printre romani şi nici grija pentru ranforsarea coifurilor şi introducerea
apărătorilor de braţ, îmbunătăţiri ale armamentului defensiv asociate cu
campaniile dacice ale lui Traian.
Izvoarele scrise vorbesc de un mare impact psihologic al armelor curbe
dacice, reprezentările artistice şi numismatice confirmă utilizarea lor pe scară
largă, în vreme ce descoperirile arheologice limitându-se la un număr de
pumnale de tip sica, câteva cosoare, iar săbiile de tip falx sunt decoperiri
excepționale. Avem, astfel, o mare discrepanţă între realitatea ilustrată de
sursele antice şi cea dezvăluită de cercetarea arheologică. Referitor la tehnologia
de producere, relevanţa se rezumă la durata procesului, care, cu toate
aproximaţiile, se pare că nu depăşea o zi 564, incluzând toate etapele, de la
obţinerea lamei metalice până la ataşarea mânerului, efort depus de doi fierari.
Cu un asemenea „flux tehnologic”, dotarea unei armate, fie ea şi numeroasă, nu
trebuia să constituie o problemă, mai ales că resursele naturale erau suficiente
pentru a furniza toate materiile prime necesare. Totuşi, descoperirea acestui tip
de sabie doar în proximitatea capitalei restrânge utilizarea sa, indicând
specializarea unor trupe şi un anume gen de eroism care doar acţionând
împreună pot justifica asocierea cvasiexclusivă de pe monede a dacilor și a
Daciei cu respectivul obiect. Ataşamentul lor pentru o asemenea armă care,
oricât de bine era mânuită, avea dezavantajele ei, trebuie deci căutat în afara
atelierului de fierărie şi nu rezidă doar din calitatea materialului şi eficacitatea
formei, oricât de importante ar fi acestea, ci trebuie pus în legătură cu acea
detaşare cu care dacii priveau moartea şi, poate nu în ultimă instanţă, cu
semnificaţia magico-religioasă pe care diversele tipuri de arme curbe au avut-o
ca atribute ale morții în mai toate civilizaţiile cunoscute. Exploatarea acestui
filon spiritual şi din perspectiva unei mentalităţi a războinicului ar oferi cu
siguranţă informaţii suplimentare pentru elucidarea încă enigmaticei falx dacica.
Arheologia a fost chiar de la începuturile sale o știință pluridisciplinară
imposibil de tratat izolat, dezvoltându-se prin conectare la alte domenii şi
discipline. Această inter-disciplinaritate a devenit determinantă îndată ce
informaţia istorică relevată de cercetarea arheologică a lărgit orizonturile
cunoaşterii. Departe de a satura nevoia de cunoaştere, dezvoltarea arheologiei a
născut noi întrebări și ipoteze şi a trasat noi scenarii de reconstituire istorică.
Pentru a putea răspunde acestor provocări, arheologia a recurs la experimente şi
metode inedite, pe care le-a grupat în ceea ce numim arheologia experimentală,
formulă de interogare istorică deosebit de practică.
În esenţa lui, adevărul istoric este ipotetic, iar arheologia oferă doar
interpretări plauzibile asupra artefactelor, determinate de contextul descoperirii,
de existenţa și conectarea analogiilor. În completare, arheologia experimentală
Nu au fost incluse în acest calcul etapele și procedeele tehnologice anterioare obținerii
lingoului de fier.
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încearcă să pătrundă mai adânc în universul funcţional al piesei, ridicând
probleme legate de modalităţile sale de producere şi utilizare, lărgind astfel
spectrul informaţiilor oferite de obiectul redus la calitatea de descoperire
arheologică şi limitat de lipsa izvoarelor scrise sau ilustrative de altă natură ori
de starea precară de conservare. Prin verificarea practică a enunţurilor istoricilor
şi arheologilor, arheologia experimentală completează în mod fericit
cunoaşterea, validând sau infirmând ipoteze. Modalitatea cea mai frecventă este
aceea a obţinerii de replici după artefactele descoperite, folosind materiale,
procedee şi principii tehnologice pe cât posibil identice cu cele contemporane
obiectului copiat565.
Proiectele de reconstituire a săbiilor de tip falx dacica au plecat tocmai de
la aceste considerente, în speranţa de a putea releva informaţii suplimentare
pentru înţelegerea traseului istoric al acestei arme speciale.
Existenţa unei elite militare legate de aceste arme este susţinută şi de
calităţile combative ale acestui tip de sabie care, pentru a avea efectele scontate,
nu putea fi mânuită de oricine, fiind nevoie de războinici profesionişti, special
instruiţi să lupte cu acest gen de armă. Eficacitatea sabiei în confruntarea cu
echipamentele defensive ale oponenţilor, în special ale legionarilor romani, pare
să se fi datorat nu numai calităţilor armei, ci şi factorului uman. Raritatea
descoperirilor rezidă din faptul că aceste arme erau întotdeauna trofee căutate,
figurarea lor în arta romană fiind un mesaj evident. Utilizarea săbiilor doar de
către detașamente de elită, cu un statut aparte este o altă posibilă explicație,
aceste unități constituiau doar o parte, nu cea mai numeroasă a armatei și a
societății în general. Nu putem eluda nici consacrata scuză că suntem doar întrun stadiu ai cercetării, noi descoperiri putând să apară oricând.
Că structura socio-militară care folosea săbiile încovoiate nu era una
aristocratică, ci foarte probabil doar o categorie specială de războinici, acei
capillati mentionaţi de sursele antice, oameni născuţi liberi, dar având obligaţii
cu caracter militar şi aflaţi într-o relaţie de subordonare faţă de pilleati 566, o
demonstrează şi absenţa aproape cvasi-generală din contextele funerare a sabiei
încovoiate567. Dimpotrivă, în toate contextele arheologice sigure, falx dacica
apare ca o armă ascunsă parcă pentru a evita confiscarea sau, şi mai probabil,
pentru a nu da de gol statutul social al proprietarului 568. Eficienţa acestor
luptători a fost rezultatul combinării a două elemente inteligent asociate. Unul
dintre ele este forma specială a sabiei care datorită unghiului curburii,
concentrează întreaga forţă de penetrare în vârful armei, care nu se pretează deci
la înjunghieri căci își atinge eficiența maximă doar prin lovirea în forţă şi
565

Ingersoll et alii 1977, p. XII-XIII; Bejan, Micle 2006, p. 73.
Petre 2004, p. 256-260.
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Excepție sabia de la Viscri.
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Exemplarele descoperite sunt plasate în perioada cuceririi Daciei, în lipsa unor markeri de
datare mai precisă. În acest cadru, armele găsite în teren, lipsite de orice context cultural, nu
par a fi altfel decât abandonate sau ascunse.
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retezare. Caracteristica o face deosebit de periculoasă chiar şi în cazul în care
inamicul este protejat de echipament defensiv. Deși scutul putea fi spart,
reconstituirile acțiunilor arată că putea fi „ocolit”, căci din cauza curburii sabiei
și mai ales a gradului de încovoiere, lama putea lovi peste sau pe lângă scut. În
reconstituirile făcute s-a mai observat o situație. Dacă sabia lovea cu vârful în
masa scutului, aceste era spart și cel înarmat cu falx putea deposeda de scut
oponentul, având ambele mâini pe sabie, dacă aceasta era bine înfiptă în
placajul scutului. Eficacitatea acestei săbii-seceră a fost fără îndoială sursa
sinistrei faime pe care a dobândit-o, în special datorită conflictelor daco-romane
care au culminat cu cele două războaie care au pus capăt existenţei regatului
dac.
Forma specifică, de seceră, concentra întreaga greutate a armei, şi
implicit toată forţa de penetrare, în vârful armei, ansamblu de factori care au
construit o armă a cărei acţiune maximă o reprezenta lovirea în forţă şi
retezarea. Aceste caracteristici au făcut-o deosebit de periculoasă, chiar şi în
cazul în care inamicul era protejat de armură, scut şi coif. Rănile potenţiale
depindeau de forţa și experienţa războiniciului, de unghiul de atac şi de
porţiunea de corp afectată569.
Succesul fie el și parțial, dacă privim rezultatele finale ale războaielor
daco-romane, s-a datorat și pregătirii psihologice și spirituale de care aveau
parte războinicii de elită ai regatului. Vecinătatea rezidențelor acestor
războinici 570 cu centrul religios principal de la Sarmizegetusa trebuie pusă în
legătură cu influența clerului asupra societății în general și a militarilor în
special 571. Secera, sursa primară de inspiraţie a tuturor armelor curbe, a fost
asociată în miturile primordiale cu timpul, dar şi cu schimbarea şi renaşterea,
considerente pentru care va deveni ulterior un simbol și un atribut inconfundabil
569

Borangic 2007-2008, p. 55-57.
Autoritatea unui lider se transmitea în teritoriu printr-o serie de semnale și expresii,
destinate să facă cunoscută eșaloanelor inferioare, potențialilor concurenți sau inamicilor
forța de care acesta dispunea. Unul dintre aceste atribute, cumulând calități din sfera
discretului și ostentativului deopotrivă, a fost suita seniorului. Mărimea, puterea, bogăția
acesteia reflectau și transmiteau în teritoriu departe valoarea și statutul căpeteniei. Întreţinuţi
pe cheltuiala nobilului (Zirra 1981, p. 147) care îi angaja sau în slujba căruia se puneau ei
singuri, aceşti însoţitori (rude, clienţi, mercenari, slujbași, supuși etc.) trebuiau să staționeze
permanent în apropierea sediului aristocratului. Dacă în cazul turnurilor angajate în
perimetrul fortărețelor proprietarul nu putea fi decât seniorul local și/sau membrii apropiați ai
familiei acestuia, în cazul turnurilor izolate, aceastea erau locuite de personaje din suită, rude sau
oameni de încredere.
571
[…] neamul geţilor, cei mai războinici care au existat vreodată, nu numai datorită
bărbăției trupului, dar şi convingerilor pe care le dăduse Zalmoxis. Căci, convinși că nu mor,
ci că doar își schimbă reședința, mai degrabă sânt înclinați să înfrunte moartea […] Iulian,
Împărații, 22. Departe de a fi un simplu clișeu, discursul evident fictiv al împăratului Iulian
Apostatul (361-363 p.Chr.) adaugă substanță textului herodoteic despre nemurirea geților,
completându-l cu experiențele ulterioare ale lumii antice vizavi de religiozitatea marțială a
geților (Dana 2011, p. 239-241; Petre 2004, p. 82).
570
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al Morţii 572.
Cum spuneam folosirea acestor săbii presupune un gen de eroism, pentru
că sunt arme cu acțiune dură, distructivă, în general nerepetitivă. Preferința
dacilor pentru astfel de acțiuni directe trebuie pusă în legătură cu detaşarea pe
care războinicii o aveau în ceea ce priveşte moartea şi, poate nu în ultimă
instanţă, cu semnificaţiile religioase ale armelor curbe. Exploatarea acestui filon
spiritual şi din perspectiva mentalităţii războinicilor prin recursul la modele
teoretice573 poate așeza sabia încovoiată şi ascensiunea ei meteoritică pe locul
cuvenit în cadrul fenomenului militar nord-dunărean din perioada regatului dac.
Istoria sabiei încovoiate nu s-a oprit la începutul secolului al II-lea p.Chr.,
căci mulți războinici daci au fost încorporaţi în structurile armatei imperiale,
ducând cu ei, dacă nu arma în sine, cel puţin amintirea ferocităţii ei. Sabia
încovoiată, element definitoriu pentru noua provincie, ca simbol al Daciei
învinse, întâi temut, apoi ostracizat, va fi integrat în ideologia imperială, iar de
aici va pătrunde în conştiinţa antică drept emblemă a personalităţii şi faimei
războinice a dacilor. Aşadar falx dacica, armă „naţională” a dacilor, a
supravieţuit în imaginarul artistic şi simbolic roman mult timp după dispariţia
regatului dac574.
Pentru sabia încovoiată, periplul istoric şi simbolistic nu se va termina
aici, căci imaginea ei – revigorată în secolul al XIX-lea de către istoriografia
romantică 575 – alături de celebrul stindard draco, a pătruns în conştiinţa
contemporană românească, asocierea dintre ideea dacică şi sabia curbă fiind un
motiv întâlnit în heraldica modernă, în artă, literatură și mass-media (Pl.LIX/14).
Un statut aparte şi o funcţionalitate diferită au avut armele curbe mici,
pumnalele şi cuţitele folosite în lupta corp la corp. Masa mică nu permite
utilizarea lor ca arme de lovit, handicap compensat de acţiunea de înjunghiere/
secţionare, uz în care forma curbată le eficientiza.
Pe lângă informaţiile oferite de arheologia experimentală, imaginile cu
traci care foloseau pumnale curbe în arenele romane, ca gladiatori, îi înfățișează
utilizându-le pentru înjunghiat, orientate cu tăişul în sus (Pl.LVIII/2). La fel
apare folosit și pentru acțiunea de secționare/despicare în scena sinuciderii
regelui Decebal, de pe Columna Traiană sau în mâna personajului pictat pe
mormântul de la Alexandrovo. Pumnalele nu erau arme de lovit și nu pot fi
confundate cu săbiile de pe Columnă. Fără a beneficia de aceeaşi largă ilustrare
în arta antică, cuţitele, chiar dacă au jucat un rol mai mult decât secundar ca
arme de rezervă, trebuie să fi fost folosite în aceeaşi manieră, dacă ţinem cont
de caracteristicile morfologice asemănătoare cu ale pumnalelor.
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Dobre-Bogdan 2003, p. 16- 31.
Crişan 1977, p. 196-197; Eliade 1980, p. 25-28.
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Rustoiu 2007b, p. 73.
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Dogaru 1994, p. 49, fig. 14; Cernovodeanu 2005, p. 173, pl. XX.
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Pumnalele, ca şi cuţitele, au avut şi o largă utilizare cultică, aspect
demonstrat nu numai de contextele arheologice în care a fost descoperită
majoritatea pieselor din aceste categorii, ci şi de încrustraţiile cu caracter
magico-religios de pe lame. Este posibil ca şi falx dacica să fi beneficiat de
anumite semnificaţii magico-religioase, probabil în strânsă legătură cu categoria
socială care le utiliza.
Trecând în revistă modurile de utilizare ale armelor curbe, sigure sau doar
presupuse, în luptă şi în afara contextelor marţiale, se poate spune că, deşi
circumscrise „ideii de seceră”, armele curbe au fost adaptări locale, în funcţie de
contextul geografic, istoric și cultural, de mentalităţi şi conjuncturi sociopolitice. Ele au fost folosite de categorii aparte de războinici, fie aristocraţi, în
cazul pumnalelor sica, fie luptători specializaţi, în cazul săbiilor sau de marea
masă a luptătorilor simpli, cum sunt numeroasele variante de mahaira sau
cosoare. Eficiența acestora din urmă, dincolo de experimentele și testele
moderne limitate în raport cu secvențele reale istorice, este recunoscută în
iconografia antică, unde s-a relevat uzul lor chiar de către oamenii de arme
profesionişti.
Pentru a verifica afirmațiile de mai sus am realizat o nouă replică replică
a unei falx dacica de tip gladius curbat şi am testat-o în condiţii similare cu cele
pe care le-am presupus ca fiind posibile şi probabile într-o luptă reală. Sabia a
fost făurită de către Marius Barbu, în atelierul acestuia, cu metodele tehnologice
arătate anterior (Pl.XLVII). Contextul arheologic nu a relevat componente ale
mânerului, dar pe baza testelor şi experimentelor efectuate, s-a desprins
concluzia că fixarea mânerului şi implicit rezistenţa la impact depind capital de
ranforsarea cu ajutorul unui inel de fier. Pe aceste considerente am fixat lama cu
ajutorul unui astfel de inel, astfel că replica nu a avut de suferit nici o
stricăciune în timpul testărilor, după ce anterior două mânere cedaseră la impact,
în ciuda lemnului de esenţă tare folosit.
Această specie de falx dacica provine dintr-un important fort de graniţă și
împreună cu celelalte piese și cu ruinele în sine, aruncă o lumină puternică
asupra importanţei respectivului punct de frontieră și asupra existenței unor
specializări în rândul mânuitorilor de astfel de arme 576. Este probabil că
garnizoana cantonată aici, aflată în evidentă relaţie cu centrul de putere din
Munţii Orăştiei, era alcătuită din militari de elită; armamentul, tipul de
fortificaţie, turnul în sine şi poziţia geografică converg spre această ipoteză.
Pentru testarea caracteristicilor armei am simulat o ciocnire între două
grupe de militari, una de romani şi o subunitate dacică similară ca efectiv
înarmată cu mai multe tipuri de săbii încovoiate și cosoare. În timpul
experimentelor, care au avut ca mod de desfăşurare acţiuni de contact în diverse
Specializări impuse de prezența romanilor în proximitate și implicit o reflexie a
experiențelor militare dobândite în luptele cu aceștia. O altă posibilitate ar mai fi ca acest tip
de sabie să fie doar rezultatul copierii mai puțin reușite ale modelelor fizice și
comportamentale ale săbiilor războinicilor din preajma Sarmizegetusei.
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faze şi de la distanţe diferite, executate cu forţă şi viteză variabilă, am putut
constata că armă devenea extrem de eficientă din momentul contactului direct.
În lupta corp la corp săbiile mari, mânuite cu două mâini, sunt dezavantajate
căci necesită o rază de acţiune şi implicit un spaţiu de manevră mai mari, iar
folosirea cu o singură mână le scade eficienţa.
În aceeiaşi secvenţă de reconstituire istorică am aplicat mai multe tactici
şi strategii de atac asupra unităţii compacte de romani. Cea mai potrivită s-a
dovedit a fi cea în care lupta a fost deschisă de un număr mic de războinici daci
înarmaţi cu săbii mari, care au scos din luptă aproape integral prima linie
romană (Pl.LX/1). Schimbarea liniei de atac a adus în faţa dacilor legionari
odihniţi, cu armamentul intact, astfel că am fost obligaţi să operăm aceeaşi
tactică şi în „armata” dacică. De această dată în prima linie au intrat războinicii
înarmaţi cu săbii scurte, iar „supravieţuitorii” au intrat în linia doua. În această
secvenţă s-a putut observa că în înghesuiala creată, avantajul spadelor scurte
romane a fost echilibrat de către daci, protejaţi şi ei de scuturi, armuri diverse şi
căşti, lupta devenind una de uzură (Pl.LX/2).
Tot în acest moment s-a conturat o altă realitate tactică importantă.
Săbiile dacice agăţau scuturile mari romane şi prin tragere lăsau legionarul
descoperit. Singura acţiune posibilă a fost atacul celor din linia a doua dacică,
înarmați cu arme mai lungi (falx dacica, cosoare) asupra romanilor deposedaţi
de scut. În unele momente, chiar războinicii din prima linie se ajutau reciproc,
tandemul astfel creat dovedindu-se eficace (Pl.LX/3-4). Neprotejaţi de scuturile
lor, liniile romane au început să cedeze teren şi să „piardă” oameni, în timp ce
pierderile dacilor s-au stabilizat. La fel de periculoase s-au dovedit săbiile scurte
şi în contracararea acţiunilor de înjunghiere încercate de colegii „romani”. Fără
a fi nevoie de lovituri puternice, săbiile curbate scurte agăţau rapid mâna
legionarului, fiind suficientă o tragere înapoi pentru a răni serios braţul
neprotejat. Doar legionarul cu mâna protejată de manica de fier s-a putut apăra
eficient împotriva agăţării.
Desigur, reproducerea unei bătălii la o scară atât de mică nu poate fi o
reconstituire exactă a unei lupte reale, unde mişcările de trupe sunt ample, iar
raporturile de forţe variabile, dar experimentul a permis observarea în teren a
comportamentului unei astfel de arme. Se confirmă ipotezele privind tehnica de
mânuire sabiei scurte, ea dovedindu-se eficace cu predilecție în lupta corp la
corp şi în colaborare cu alte categorii de războinici.
Am fi tentaţi să spunem că dincolo de particularităţile remarcabile ale
acestei săbii, ea a fost în uzul general al armatelor dacice, dar am cădea în clişee
istoriografice evidente. Peisajul istoric al ultimei perioade de existenţă a
regatului geto-dac a relevat existenţa unui corp de armată profesionist 577,
ierarhizat la rândul lui, iar săbiile curbe erau de regulă folosite doar de o
categorie distinctă de războinici. La fel, este complicat de spus dacă soluția
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Petre 2004, p. 256-260; Borangic 2007-2008, p. 58.
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tactică de la Divici, cel mai probabil derivată din experiențele locale, a fost
exportată și în alte centre sau la alte grupuri de militari, cu atât mai mult cu cât
reconstrucția dosarului istoric are la bază doar o descoperire arheologică și
interpretabilele redări artistice romane.
Consideraţi multă vreme ca fiind de fapt masa poporului de rând578,
războinici kometaii, războinicii pletoşi, erau de fapt oşteni ai regelui, proveniți
din straturile inferioare ale societăţii. Ei constituiau nucleul profesionist al
armatelor regale, compacte şi disciplinate. Ipoteza presupune existenţa unor
proprietari liberi, care erau chemaţi periodic să se alăture aristocraţiei războinice
în diverse acțiuni și campanii militare. Conflictele endemice au dus la
permanentizarea prezenţei lor în fenomenul militar local. Într-o societate în care
tradiţia morţii pe câmpul de luptă, ca rit iniţiatic de nemurire, reclamă un
imaginar complex al funcţiei războinice, ar fi de neconceput ca sensul simbolic
originar al pletelor să fi fost distorsionat, transformând podoaba capilară, dintrun element de distincţie socială şi de superioritate într-un stigmat al
inferiorităţii, aşa cum până acum a fost interpretat. În contrast cu aristocraţia
legată prioritar de funcţia de suveranitate sacră, kometaii par să fi reprezentat
iniţial tagma nobilă a războinicilor, mandatarii celei de-a doua funcţii indoeuropene, o categorie militară puternic specializată, a cărei ocupaţie principală
era războiul579. Existenţa acestei elite este susţinută şi de calităţile combative ale
săbiilor curbe, arme care cereau o îndelungată practică, fiind nevoie de
profesionişti, special instruiţi să lupte cu acest gen de armă şi în contexte tactice
diferite de cele obişnuite în lumea barbară.
Revenind asupra exemplificării concrete, se pune întrebarea dacă acest
tandem falx/comati are acoperire dincolo de asocierile ilustrate în arta romană.
După cum am arătat anterior, datele disponibile sunt puţine, adesea predispuse
la interpretări sau pur şi simplu indirecte şi deci la fel de greu utilizabile.
Izvoarele istorice şi artistice care fac referire la aceste săbii curbe şi la această
categorie de războinici sunt din păcate extrem de statice. Nu au mai fost
descoperite surse istoriografice sau artistice relevante în ultimul secol.
Singurele descoperiri noi sunt cele arheologice, nici ele foarte numeroase.
Reevaluarea surselor scrise580 şi conectarea la metode pluridisciplinare de studiu
Identificarea acestor kometai cu ţărănimea dacică a pornit de la interpretarea forţată a unei
informaţii oferite de către Dio Cassius (LXVIII, 9, 1. Cf. Petrus Patricius, 5), reluată apoi de
către Iordanes (Getica, 71). În fapt această imagine a structurii duale a societăţii dacice a fost
o proiectare în trecut a imaginii ţăranului român (participant la diverse conflicte militare, în
special în cadrul mobilizării generale), utilizată ca informaţie subliminală pentru a crea o mai
puternică legătură între daci şi români, dar şi pentru a nivela convenabil stratificarea claselor
sociale dacice, rezumate de istoriografia de dinainte de 1989 la antonimia nobili-ţărani.
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Petre 2004, p. 257.
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Una dintre aceste reevaluări aparține doamnei dr. Zoe Petre, care deși abordează problema
din altă perspectivă (Petre 2004, p. 257) ajunge convingător la aceeași concluzie: războinicii
pletoși reprezentau o categorie militară distinctă atât față de aristocrație, cât și față de masa
poporului de rând, care ar fi putut cel mult să fi fost, eventual la origini, baza principală de
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– în acest caz arheologia experimentală – oferă şansa de a completa golurile în
ce priveşte cunoaşterea şi înţelegerea legăturilor dintre războinicii pletoși şi
arma lor favorită, precum și dintre ei și sabie pe de o parte și societatea lor pe de
alta.
Datele prezentate permit concluzia că acei enigmatici capillati-comati,
războinici profesioniști, erau mânuitorii de falx dacica, rolul lor era acela de
nucleu al armatelor regale. Diferitele tipuri de săbii curbe aveau fiecare cu un
rol bine determinat în luptă.

recrutare. Această ierarhizare a societății geto-dacice a fost propusă anterior de I. H. Crișan,
dar fără ecouri în istoriografia românească de dinainte de 1989 (Crișan 1977, p. 196-197).
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Armele curbe şi formele de identitate
În societatea umană, identificarea individului în raport cu alţi indivizi sau
a grupurilor în raport cu alte grupuri prin utilizarea unor simboluri care reflectă
o anume identitate culturală, a fost din cele mai vechi timpuri o constantă
urmărită conştient, prin toate mijloacele. Toate acţiunile individului sau ale
grupului din care face parte, au căpătat, mai devreme sau mai târziu, lucid sau
nu, datorită unor tradiţii ori de anumite specificități locale581, prin amprenta
pusă asupra tuturor produselor sale, numeroase caracteristici proprii, care permit
nu numai încadrarea geografică sau cronologică, ci chiar identificarea precisă a
comunităţii care le-a generat.
Artefactele istorice sunt purtătoarele unor asemenea semnificaţii, posibil
produse independent de dorinţa sau intenţia artizanului, dar probabil strâns
legate de cea a comanditarului produsului. Aceste piese conservă aspecte ale
imaginarului colectiv, sunt controlate de o tradiţie identificabilă şi oferă o bună
imagine asupra universului cultural şi spiritual al comunităţilor care le-a produs
şi utilizat582.
Armele curbe, cu toate subtipurile incluse, permit identificarea etnoculturală a purtătorilor lor prin trimiteri la contextul arheologic și la specificul
lor cultural, prin aceea că, dincolo de tradiţie, ele au fost vehiculul unor decizii
mai mult decât conştiente privitoare la apartenenţa la o un grup al cărui
caracteristici au fost astfel cultivate.
Departe de a fi un concept exclusiv modern, etnicitatea se îndreaptă
întotdeauna spre trecut, spre originile istorice ale comunităţii, fiind o construcţie
socială a primordialităţii 583. Grupurile etnice nu s-au născut ţinând cont de
graniţe geografice, (acestea vor avea o importanţă substanțială abia mult mai
târziu), ci ele au la bază o serie de trăsături comune ale indivizilor care o
compun. Utilizarea termenului „etnie”, ca şi a celui de „naţiune” pentru a ilustra
anumite caracteristici culturale din Antichitate obligă desigur la o doză
substanţială de prudenţă584, dar se pot identifica, păstrând limitele și utilizând
artefacte istorice, o serie de trăsături cu caractere culturale distincte.
Sociologul englez Anthony Smith propune folosirea termenului etnie, cu
sensul echivalent de naţiune, pentru epocile istorice în care naţiunile, în sensul
lor modern, nu-şi făcuseră apariţia585. Tot el propune o serie de componente
generale care stau la baza transformării unui grup oarecare într-o etnie: un nume
colectiv, un mit privind originea comună a membrilor săi, o istorie comună, o
Localizare geografică, mentalitate, climă, interacţiuni umane etc.
Anghelinu 2003, p. 315.
583
Curta 2002, p. 6.
584
Curta 2002, p. 6-10.
585
Smith 2007, p. 16.
581
582
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cultură distinctivă comună, asocierea cu un anumit teritoriu, o solidaritate
specială între membrii grupului 586. Fără pretenția unei formule exacte, se poate
aplica și spațiului discutat elementele enumerate. Etnonimul exista, teritoriul era
marcat de numeroase fortărețe, fără îndoială că triburile împărtășeau o istorie
comună, cultura distictă este relevată de dovezile arheologice, iar solidaritatea
apare chiar la un nivel supra-tribal. Sigur, nu putem vorbi de o națiune, dar
despre o populație cu un caracter etno-cultural distinct se poate admite că exista.
Armele curbe fac parte sau construiesc de fapt tocmai acest caracter. La nivelul
de etnie sau comunitate etnică, membrii înşişi au percepţia clară ca fiind o
populaţie cu un nume, o limbă, cu un mit în ce priveşte originea comună,
memorii istorice comune, asocierea cu un pământ natal şi un anume grad de
solidaritate, identificabil cel puţin în rândul elitelor şi unul sau mai multe
elemente de cultură comune. Acest din urmă factor cuprinde şi armele utilizate
predilect de o populaţie. Asocierea tracilor cu armele lor curbe prezentă încă din
Antichitate, văzută ca o asumare a acestei identităţi, rămâne unul din cele mai
numeroase şi utilizate moduri de identificare, atât în imaginarul artistic antic sau
contemporan, cât şi în contextele arheologice.
Cucerirea Daciei şi reprezentările ulterioare ale armelor curbe pe
monumentele imperiale oficiale ce comemorau victoria romană, au contribuit la
intrarea în vigoare a atributului „etnic” al acestor arme în conştiinţa anticilor. În
acelaşi timp, armele curbe folosite de războinicii obişnuiţi şi-au găsit locul în
iconografia provincială, din nou ca un simbol etnic, ceea ce a făcut ca acestea să
supravieţuiască în imaginarul artistic şi simbolic roman mult timp după
dispariţia elitelor care le-au utilizat587. Utilizarea armelor curbe în conflictele
sângeroase ale imperiului cu războinicii daci a permis de asemenea o
“simbioză” între aceştia şi ideea de armă curbă fapt ilustrat cu prisosinţă de
iconografia numismatică imperială.
Chiar dacă armele curbe au fost folosite într-o paletă diversă de forme, în
întreaga Peninsulă Balcanică, de către diferite populaţii, ele au fost asociate
întotdeauna cu tracii, devenindu-le, în cele din urmă emblemă.

586
587

Smith 2007, p. 21-41.
Rustoiu 2007b, p. 73.
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Posibile semnificații magico-religioase în
cazul armelor curbe588
Componentă de bază a societăţilor preistorice şi antice, latura marţială a
vieţii cotidiene s-a mulat întotdeauna pe nivelul tehnologic al comunităţilor
cărora le aparţinea 589 şi în acelaşi timp şi-a asumat şi a răsfrânt înapoi un imens
bagaj simbolic, mistic şi spiritual. Înţelegerea legăturii dintre arme și
spiritualitate implică o incursiune obligatorie în arsenalele epocilor istorice,
cercetare care la rândul ei nu poate fi unilaterală. Pentru completarea vederii de
ansamblu cu caracteristici magico-religioase referitoare la arme, în speţă la cele
curbe, este necesară o abordare multiplă, adesea pe teritorii insuficient
cunoscute sau susceptibile la variate interpretări. Rolul armelor în viaţa
spirituală a dacilor devine evident dacă punem în valoare toate elementele,
unele aparent minore şi disparate, care compuneau universul mitic, ritualic şi
marţial al acestora.
Încercarea de a surprinde implicarea armelor curbe în viaţa religioasă a
comunităţilor în discuţie, este de neconceput fără o analiză, oricât de sumară, a
modelului originar al armelor curbe şi a implicaţiilor psiho-sociale ale acestora.
Deşi tema riturilor şi ritualurilor care implică arme a fost atinsă de
numeroşi cercetători, un studiu exhaustiv asupra acestor complicate mecanisme
psihologice nu a fost întocmit, iar rolul armelor în aceste contexte a rămas unul
periferic şi tratat în consecinţă. Prin prezentul studiu se încearcă o asamblare a
prezenței armelor în diferite contexte cu caracter magic sau/şi religios, în
tentativa de a completa locul şi importanţa acestora în complicata şi încă
insuficient cunoscuta viaţă spirituală a dacilor.
Mijloacele cu care putem realiza asamblarea nu sunt de natură fixă,
subiectul fiind prin esenţă unul extrem de sensibil, greu de cuprins între limite
exacte, iar resorturile mecanismelor psihologice care construiesc edificiul
interior al religiozităţii umane sunt încă prea puţin cunoscute şi înţelese.
Este de la sine înţeles că un studiu pe această temă nu va putea fi
niciodată complet şi nu va putea satisface vreodată suficient, întrucât își
propune demonstrarea unor teorii cu foarte puține elemente fixe, iar cercetarea
fenomenelor religioase fără o temeinică pregătire şi o obiectivitate extremă, nu
este în măsură să construiască un set de concluzii valabile. Demersul este cu atât
mai anevoios cu cât el scrutează o epocă istorică foarte săracă în documente şi

Acest capitol a apărut inițial în revista Terra Sebus (Borangic 2010a, p. 93-104).
Simultan, armele au fost şi sunt indicatorul cel mai vizibil al dezvoltării tehnologice a unei
epoci sau civilizaţii, absorbind cea mai mare parte a inventivităţii umane și stimulând
permanent economia. Cf. Pinter 1994, p. 9-10.

588
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atunci când ele există, într-o formă sau alta, sunt mai mult decât interpretabile şi
speculative.
Totuşi, apelul la analogii, acceptarea modelelor teoretice şi a importanţei
factorilor religioși în viaţa militară sau în evenimentele speciale ale
comunităţilor despre care vorbim permit reconstrucţia parţială a semnificaţiilor
cu valenţe magice şi religioase ale armelor în general şi a celor curbe în
particular, prin cercetarea riturilor şi ritualurilor care includ acest tip de arme, a
contextului uzului de armă şi a modalităţii de utilizare. Aici pare să fie punctul
în care fenomenul religios se dublează şi capătă, alături de componenta
spirituală, o dimensiune fizică, militară, iar linia de demarcaţie între cele două
este extrem de dificil, dar nu imposibil de trasat.
Originile relaţiei dintre arme şi spiritualitate se pierd în negura
vremurilor, putând fi căutate, în măsura în care demersul nu devine el însuşi
ambiguu, chiar înainte ca armele să devină arme. Simple unelte, pe care omul
timpurilor preistorice le folosea în activităţile cotidiene, armele păstrează o
dualitate durabilă590 ce se modifică substanţial abia cu individualizarea funcţiei
militare în cadrul comunităţilor 591.
Este momentul când încărcătura spirituală a armelor devine evidentă şi
capătă valenţe noi, foarte importante pentru grupurile care aveau ca singură
sursă de existenţă vânătoarea, mai cu seamă atunci când între prăzi, dintr-un
motiv sau altul, se aflau şi propriii semeni. Această nouă dimensiune spirituală
argumentează faptul că, din instrumente obişnuite, armele capătă un nou statut,
acela de instrumente speciale, de care depind nemijlocit existenţa, bunăstarea,
securitatea și confortul psihic al indivizilor sau al colectivităţilor din care făceau
parte592.
Din ansamblul de arme cu care era echipat războinicul pre- și protoistoric,
componentele fundamentale ale arsenalului unui luptător – cuţitul, pumnalul,
mai târziu sabia sau spada – erau adesea atributele puterii, regale şi/sau
sacerdotale, simboluri ale autorităţii în vremuri când virtuţile războinice erau
cele mai preţuite. Bunuri de preţ, trofee apreciate şi căutate, armele intră în
spaţiile sacre prin artă, dar şi prin prezenţa lor fizică, fiind elemente
indispensabile riturilor sacrificiale şi ritualurilor iniţiatice ori funerare, înlocuind
instrumentarul domestic. O altă coordonată a relației dintre sacru și arme era
prezența acestora sub forma ofrandelor, dimensiune largă pe care nu o putem
dezvolta acum.
Societatea războinică a dacilor, cu un mental înclinat spre eroism, nu
putea face abstracţie de aceste valenţe ale sacrului perceput prin prisma
armelor 593 şi dacă manifestările religioase cotidiene sunt mai greu depistabile,
590

Pinter1994, p. 9.
Paşcu 1989, p. 11.
592
Paşcu 1989, p. 15.
593
Eliade 1980, p. 28.
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cele care implică armamentul în contexte funerare sunt mult mai bine
reprezentate.
Fără a fi abundentă, prezenţa armelor în izvoarele istorice lasă să se
întrevadă importanţa pe care o aveau manifestările cultuale în viaţa religioasă şi
semnificaţiile magice ale acestora. Forma de cult cea mai exteriorizantă şi în
acelaşi timp mai solemnă era fără îndoială sacrificiul594, sub aspectul lui
sângeros, care includea sacrificiul uman, voit sau nu, în toate formele sale, unde
prezenţa era o necesitate aproape fără excepție. Armele curbe, cuţite sau
pumnale, sunt strâns legate de contextul sacrificial prin utilitatea practică,
înjunghierea sau secţionarea, dar mai ales prin forma aparte, adânc întipărită în
memoria colectivă.
Precizări istorice referitoare la spaţiul dac sunt aproape inexistente, dar
modelele teoretice extrase din practicile religioase ale vremii lor, pot aduce o
oarecare limpezire a abundenţei utilizării armelor curbe în acest areal, atât în
contexte războinice cât şi cultice, cele două aspecte fiind strâns legate în
mentalitatea actanților.
Plecând de la aceste premise, reconstituirea – desigur ipotetică – a
traseului urmat de ideea de armă curbată, născută în străfundurile istoriei, din
modelele oferite de natură şi până la coasă ca atribut al Morţii, oferă măcar
puncte de reper, dacă nu și răspunsuri certe.
Secera595 este modelul originar al armelor curbe și emblemă a morţii,
văzută în acest caz ca o reînnoire. Cronos, timpul zeificat, îşi emasculează tatăl,
pe Uranos, Cerul înstelat, cu această armă-unealtă 596 identificată la greci ca
drepanon. Un amănunt important, în acest episod al legendei este faptul că
secera lui Cronos era confecţionată din fier alb 597, cosmic, detaliu ce încarcă cu
şi mai multe semnificaţii acest mit 598. După unele izvoare, secera folosită ar fi
fost chiar cornul lunii, astru ceresc puternic legat de fenomenul morţii în
Antichitate 599.
Secera, sursa primară de inspiraţie a armelor curbe, asociată în miturile
primordiale cu timpul 600, dar şi cu schimbarea şi renaşterea, devine un atribut al
Morţii601 sub forma mai eficace a coasei, semnificaţie păstrată până în zilele
594

Ferrari 2003, p. 730, s.v. Sacrificiu.
Evseev 1999, p. 425, s.v. Secera.
596
Ferrari 2003, p. 253, s.v. Cronos.
597
Borbely 2004, p. 89. Probabil cu trimitere la sursele de fier meteoritic, primele exploatate.
598
În unele variante ale mitului secera ar fi fost din diamant (Ferrari 2003, p. 253).
599
Eliade 1992, p. 165-180.
600
Mnaseas [Fr. 23], trăitor în prima jumătate a secolului II a.Chr., spunea că geţii îl cinstesc
pe Cronos numindu-l Zamolxis (Ferrari 2003, p. 253, s.v. Cronos). Specialiștii moderni văd
această echivalere a zeului grec cu daimonul get în cheia nemuririi promise. Dan Dana leagă
identificarea între cele două zeități de elementul comun, respectiv sacrificiile umane. Dana
2011, p. 35-36.
601
Dobre-Bogdan 2003, p. 16- 31.
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noastre, metamorfoză creştină a bătrânului Cronos602. Moartea pe care o aduce
plantelor prin tăiere îi conferă un statut aparte în cadrul instrumentarului
sacrificial, transferând uneltei atributele unui instrument de sacrificiu necesar şi
repetitiv. Armă primordială a cărei funcţie era tocmai jertfa, în primă ipostază
doar vegetală, îşi transferă rolul şi în cadrul sacrificiilor sângeroase, aşa cum
reiese din rolul pe care l-a avut în conflictul dintre zei. Armă sacră de această
dată, folosită direct de către zeu, ea nu ucide, contrar funcţiei prestabilite, ci
oferă celui sacrificat/ucis posibilitatea renaşterii, întocmai ca în cazul holdei
secerate care face loc viitoarei însămânţări. Nu poate fi întâmplător faptul că în
mitul originar Uranos a fost lovit în organele genitale şi, în urma rănii, a
fecundat pământul, temă fundamentală în culturile preistorice, iar secera folosită
a fost aruncată în mare, ocazie cu care ar fi luat naştere o insulă.
În toate ipostazele secera, instrumentul morții, este de fapt declanșatoarea
renașterii, un rol departe de a fi malefic.
Evenimentele celeste au o corespondenţă terestră, căci miturile greceşti
păstrează reminiscenţe ale unor obiceiuri agrare ancestrale, proprii sau ale
populaţiilor vecine acestora ce implicau adesea sacrificii umane. Astfel,
priceputul secerător Lityerses, fiul regelui frigian Midas îşi decapita cu o seceră
oponenţii învinşi la întrecerile de secerat, ceea ce poate susţine ipoteza că, în
vremuri ancestrale tracii frigieni 603 practicau şi ei o formă de sacrificiu uman, cu
ocazia recoltelor604.
Rolul dual și ciclic, moarte-viaţă al secerii devine astfel evident şi nu
există nici un motiv ca aceste atribute fundamentale să nu fi fost transferate
armelor curbe care continuă morfologic secerile precedente în întreg spaţiul
trac.
Copis-ul, un cuţit încovoiat frecvent utilizat în lumea mediteraneană, este
la origine o armă barbară605, prezentă în numeroase scene de sacrificiu atât în
Grecia cât şi în lumea romană 606 unde era cunoscut sub numele de secespita607.
602

Dobre-Bogdan 2003, p. 40.
Secera își regăsește locul și în sacrificiile religiilor de mistere venite din Orient. Contextul
cu care exemplificăm este unul religios, respectiv un mozaic descoperit la Ostia, care
ilustrează un zodiac în care pe a şaptea casetă, cea patronată de Saturn (omonimul grecului
Cronos), figurează o patera pentru libaţii, o bonetă şi o armă curbă redată sub forma unui
cosor scurt (Clauss 2000, p. 45-48; Pl. LVIII/3). Legătura armei cu etnosul trac este dovedită
nu doar de arma curbă, ci şi de asocierea cu boneta frigiană, tipică portului tracic.
Această ipostază demonstrează că arma curbă tracică a pătruns în lumea romană nu numai
datorită eficacităţii în luptele corp la corp dintre gladiatori, ci şi ca armă-unealtă utilizată în
sacrificiile religiilor de mistere venite din Orient.
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Eliade 1992, p. 316. Utilizarea cosorului, o altă seceră modificată, ca instrument de
sacrificiu este redată și în mitul lui Perseu, cel care a ucis şi decapitat Gorgona cu cosorul
primit ca dar de la zeul Hermes (Ferrari 2003, p. 657).
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Daremberg, Saglio 1926, s.v. Copis, p. 1498.
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Suetonius, p. 130.
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Ferrari 2003, p. 755, s.v. Secespita.
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Din aceeași categorie, mahaira apare des reprezentată în arta grecească, cu o
vizibilă utilitate cultică în desfăşurarea unor sacrificii, animaliere de această
dată 608.
Vâscul veşnic verde, plantă sacră în spaţiul cultural celtic, unde simboliza
nemurirea, deşi nu are rădăcini, înfloreşte iarna în ciuda gerurilor şi a zăpezii,
era cules de druizi cu o seceră de aur609, gest urmat de o serie de sacrificii
animaliere şi posibil umane 610.
Universul spiritual din arealul danubiano-carpatic nu a rămas
impermeabil la manifestările religioase ale, până la urmă, unei moşteniri
comune indo-europene611, substrat ce a determinat similitudini între doctrinele
elene, celtice şi cele pitagoreice sau orfice612, acestea din urmă indentificate din
abundenţă la traci.
Deşi izvoarele istorice privitoare la utilizarea instrumentarului în
practicile de cult sunt sărace, pot fi notate câteva menţionări ale uneltelor de
sacrificiu. Herodot, dorind să prezinte concetăţenilor săi obiceiurile barbarilor
geţi, spune că la moartea vreunui fruntaş (căci pare greu de crezut că obiceiul
era practicat la scară mare, în ciuda convingerii grecului), una dintre soţiile
decedatului, aleasă de prietenii acestuia este înjunghiată de ruda ei cea mai
apropiată 613. Informaţia este preluată ulterior de Pomponius Mela614 şi de
Ştefan din Bizanţ 615. Din analiza textelor nu se poate preciza forma cuţitului sau
pumnalului cu care se făceau aceste sacrificii, dar e greu de crezut că avem de-a
face cu nişte unelte comune; cel mai probabil se utiliza un instrumentar
specializat, nu atât prin formă cât prin simbolistică şi atribute.
În acest registru se încadrează pumnalele curbe sica616 folosite de elitele
militare traco-dacice ca arme de prestigiu, dar şi de sacrificiu, destinaţie
susţinută de teaca unui pumnal descoperit la Corcova, al cărei vârf prezintă ca
element decorativ un cap de berbec, animal predilect pentru sacrificii în aria
tracică617.
Ornamentica deosebit de bogată și complexă a acestui tip de pumnal
prezintă un caracter practic, ce reiese din faptul că simbolurile gravate pe lame
sau decoraţiile tecilor şi mânerelor sunt în fapt încercări de constrângere a
forţelor transcendentale, cu scopul de a impune anumite conjuncturi favorabile
sau de a le schimba pe cele nefavorabile 618 prin recurgerea la magie. Inciziile
608

Vernant 1995, p. 57-60.
Plinius, Naturalis Historia, 16, 251 (falce aurea demetit).
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Hubert 1993, p. 422.
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schematizate, fie ele geometrice, fie cel mai frecvent zoomorfe, pot fi văzute ca
mod de relaţionare cu lumea divină, recurgerea la magia homeopatică fiind
deosebit de pregnantă, ţinând seama de temele predilecte prezente în
ornamentica pumnalelor. Stilizarea unor modele animale cu caracteristici bine
definite, puternice, agresive, poate sprijini ipoteza că ele erau percepute ca
expresii ale unei culturi în care forţa și agresivitatea reprezentau valori general
acceptate şi intens promovate. O legătură subtilă este şi aceea că toate gravările
de motive şi stilizări sunt efectuate pe aceeaşi parte a lamei pe care erau şi
şanţurile de scurgere a sângelui, element important la rândul lui, nu doar în
sensul practic al utilizării pumnalului, ci şi ca valoare simbolică. Identificarea
posesorului armei cu animalul ilustrat, practică uzuală într-o societate
războinică, nu numai că încerca să radieze dinspre posesor spre exterior un
mesaj familiar mediului său, dar prin apelul la magie căuta să îşi dobândească
însuşiri suplimentare, pe care lumea sa le preţuia619.
Un alt pumnal sica ce apare în context sacrificial este cel din scena
sinuciderii regelui Decebal, de pe Columna lui Traian, episod ce ilustrează una
dintre cele mai importante forme de sacrificiu. Deloc singular în mentalitatea
popoarelor barbare ale epocii, gestul este epilogul unor acţiuni care au dus la
imposibilitatea suveranului de a-şi mai exercita funcţia, de a-şi juca rolul impus
de destin. În vechea Germanie, regele era sacrificat 620 dacă nu aducea cu el
prosperitatea materială a comunității, facându-se vinovat de dezechilibrul creat.
Prin analogie, regele dacilor, pierzându-şi patria, se oferă pe sine morţii 621, ca o
ispăşire codificată de tradiţii rituale în care prezenţa pumnalului încovoiat nu
este o coincidenţă622. Gestul, nu reprezintă o excepţie în lumea barbară
contemporană regelui dac şi nici chiar în civilizata lume romană profund
marcată de structura militară şi de psihologia războinică impusă de aceasta623.
Un asemenea gen de suicid, ce denotă un cod de onoare militară, nu neapărat
separat de valoarea religioasă, are ca mod de săvârşire uzul anumitor arme;
sabie, pumnal sau cuţit 624.
Dacă decesul ar fi survenit în alte condiţii, pumnalul s-ar fi găsit probabil
în mormântul regelui alături de celelalte arme ale sale deteriorate ritualic, la fel
ca în numeroase alte contexte funerare aparţinând aristocraţiei tracice și dacice.
Distrugerea cel puţin a unei arme, fie spada, fie lancea ori pumnalul, prin
619

Sîrbu, Florea 1997, p. 116.
Roux 1998, p. 79.
621
Sinuciderea regelui explicată prin iminentul prizonierat urmat de tratamentul umilitor
aferent este doar o justificare, cel puţin simplistă şi în consecinţă intens promovată de
istoriografia perioadei, interesată mai mult de aspectul eroic al sfârşitului regalităţii dacice
decât de fundamentul mentalităţii celui care a comis suicidul, cum este la fel de tăcută față de
implicațiile juridice, politice și religioase a suicidului regal asupra dacilor cuceriți.
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Rustoiu 2002, p. 61.
623
Van Hooff 1990, p. 87-88.
624
Van Hooff 1990, p. 47-48.
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îndoire sau a cămăşii de zale prin tăiere cu dalta în bucăţi 625, este vizibilă în
multe complexe de tip Padea-Panagjurski Kolonii. Deformările voite ale unor
piese de armament scumpe oricum le-am privi, reprezintă o altă formă de
sacrificiu, comunitatea renunţând la aceste arme, în ciuda pragmatismului la
care era permanent obligată; sacrificiu pus în legătură cu nevoia și dorința de
renaştere.
Prezenţa în număr mare a armelor curbe în riturile și ritualurile funerare
arată importanţa pe care o aveau în mentalul colectiv, iar prin îndoirea lor indică
o schimbare de statut, defunctul schimbându-şi nu numai reşedinţa, ci şi
„mediul social”. Murind, el se desparte de cei vii şi devine membru al
comunităţii strămoșilor morţi, acţiune posibilă numai în urma săvârşirii unor
rânduieli ceremoniale în care depunerea de arme şi distrugerea lor, fac parte
intrinsecă. Deteriorarea voită a armamentului depus marca ieşirea din uz a
acestora, în încercarea de a pune întregul, om şi bunuri, de aceeaşi parte, cea a
nefuncţionalităţii 626, evidenţiind în acest fel intrarea într-o nouă dimensiune
cosmică, guvernată de cu totul alte reguli. Incinerarea cadavrului și a
echipamentului completează modul de înţelegere sau de raportare conceptuală la
univers al războinicilor daci şi reprezintă o proiecţie a credinţelor şi
mentalităţilor acestora despre „lumea de dincolo”, despre puntea dintre lumi,
dar mai ales despre cutuma purificării prin foc. Arzând războinicul urcă la zei o
dată cu fumul rugului, iar armele de fier ce nu puteau să urmeze aceeași cale
erau distruse pentru a-și putea însoți stăpânul627.
Comunitatea era foarte atentă la aceste aspecte, cum rezultă din
contextele funerare ale elitelor 628 în discuţie și extinde aceste complicate
ritualuri nu numai la războinicii grupului, ci şi la adolescenţi sau copii
decedaţi629, în credinţa că astfel pot completa ciclul chiar şi în absenţa unor
etape, obicei păstrat în ritualurile de înmormântare ale tinerilor nelumiți
(necăsătoriţi) din epocile ulterioare în întrega Peninsulă Balcanică. Tot legat de
riturile de trecere, trebuie spus că și la războinicii daci importanța lor depășea
cadrul practic, armele urmau același tratament, indiferent de proximitatea
cadavrului. Într-o lume dinamică din punct de vedere militar, decesul la distanță
de reședință și familie era frecvent, iar recuperarea decedatului și efectuarea
ritualurilor tradiționale uneori imposibilă. Se explică astfel depunerile de arme
Aşa cum este cazul cămăşii de zale descoperite la Hunedoara, dar fragmentarea armurilor
este prezentă la majoritatea pieselor de acest gen, descoperite pe teritoriul de azi al României,
cu mici excepţii. Tot în cazul armurii de la Hunedoara apare documentat faptul că locul
depunerii inventarului funerar, cuveta, a fost puternic arsă şi curăţată anterior depunerii unei
părţi din cămaşa de zale, armura nefiind întregibilă (Borangic 2011, p. 179).
626
Pinter 1994, p. 18.
627
Nu întotdeauna armele erau depuse pe rugul funerar o dată cu defunctul. Nu de puține ori
acestea erau îndoite sau distruse separat și depuse, uneori nearse, în mormânt.
628
Sîrbu 1993, passim.
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Sîrbu, Rustoiu 2002, p. 44.
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în lipsa morților, dar care au fost distruse după datină. Echilibrul cosmic și
ordinea evenimentelor au fost restabilite prin aducerea elementelor
reprezentative ale celui mort departe de casă.
Dacă pumnalele trebuie să fi fost în uzul unei aristocraţii şi confereau
acestei elite o doză în plus de prestigiu prin execuţia îngrijită şi ornamentica
elaborată, săbiile încovoiate, arme de mai mari dimensiuni presupun prin modul
de utilizare o legătură la fel de puternică între om şi concepţia lui despre moarte.
Săbiile sunt arme grele, a căror mânuire presupunea efort şi determinare care
trebuie puse în legătură cu acea detaşare cu care priveau moartea tracii în
general, dar în special geto-dacii şi, poate nu în ultimă instanţă, cu semnificaţia
magico-religioasă pe care diversele tipuri de arme curbe au avut-o în mai toate
civilizaţiile antice cunoscute, asocierea dintre ele şi moarte fiind o constantă
până astăzi630.
Faptul că aceste săbii-seceră erau mai mult decât adaptări ale unor unelte
reiese din statutul social al purtătorilor lor şi din încărcătura simbolică
transferată, situaţie evidențiată de ştanţarea pe lamă a unor semne abstracte,
identificate copios pe lamele pumnalelor sica, cu deosebirea că, în cazul sabiei,
el se află gravat pe ambele feţe ale lamei.
Caracteristicile speciale ale acestor seceri şi coase modificate şi
transformate în arme redutabile permit avansarea ipotezei că acestea erau
utilizate, cel puţin în perioada regalităţii dacice, doar de o elită războinică de
luptători de temut, a căror singură preocupare a fost arta militară. O asemenea
categorie nu putea exista fără o bună pregătire fizică și fără un suport psihologic
şi mental care să le ofere un confort psihic bazat pe lipsa thanatofobiei. În întreg
arealul trac, cu toate deosebirile regionale sau de opinie631, religia a avut un rol
deosebit în cadrul fenomenului militar, consecinţă a importanţei acordate
războiului de toate populaţiile din Antichitate.
Expresia ideologiei acestei elite războinice o constituie predilecţia pentru
arme curbe, la care se pot adăuga şi cosoarele632, asociate invariabil cu Moartea.
Alături de caracterul impulsiv al acestei ideologii, generalizat în istoriografie,
elitele războinice au reuşit să-i impună pe daci în conştiinţa lumii antice în
ipostaze aproape invariabil violente şi ameninţătoare.
Transformările religioase care au avut loc în lumea geto-dacilor începând
din secolul II a.Chr. sunt deosebit de complexe şi au în centru aceste două elite
militare, din care doar una aristocratică, ambele utilizând arme curbe, fie
pumnale în primul caz, fie săbii încovoiate în cel de-al doilea. Calităţile militare
ale ambelor structuri sociale, vizibile în întrega existență a regatelor dacice și
630

Borangic 2007-2008, p. 60.
Crişan 1986, p. 430-431.
632
Considerat aleatoriu armă sau unealtă (Borangic 2010, p. 10-21), cosorul pare să fi avut şi
o serie de utilizări sacrificiale pe lângă cele marţiale, de conjunctură. Este de amintit în acest
sens, pe lângă cazul secerătorului Lityerses, mitul lui Perseu, cel care a ucis şi decapitat
Gorgona folosind un cosor primit ca dar de la zeul Hermes; Cf. Ferrari 2003, p. 657.
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evidenţiate mai cu seamă în contextul celor două războaie daco-romane,
cumulate cu credinţa în nemurire, au marcat profund istoria şi destinul acestui
neam războinic nu numai în spațiul propriu, ci şi în imaginarul contemporanilor
şi urmaşilor, oferind o imagine din care rezultă o spiritualitate aparte, în care
rolul armelor curbe este departe de a fi minor.
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Epilog
Radiografiind secvenţele fenomenului militar din lumea tracilor care
includ o parte din arsenalul ofensiv – săbiile, pumnalele, cosoarele şi cuţitele
curbe – se pot extrage câteva linii directoare.
Rămânând constante noţiunii de armă curbă, având deci lama încovoiată,
incluzând și unele săbii scurte cu lama frântă în diferite unghiuri şi tăişul pe
partea concavă a lamei, armele curbe prezintă o paletă largă de forme şi
dimensiuni, diferite ca funcţionalitate.
Originea armelor curbe, cu rădăcini în preistorie, este atribuită spațiului
tracic atât de antici, cât și de descoperirile arheologice. În spațiul nord-dunărean
ca și în cel balcanic, diverse forme de săbii curbe grupate sub numele generic
mahaira sunt prezente încă din secolul VI a.Chr., în zonele getice din sudul
Carpaților. Forma lor de sabie ușor frântă, spre deosebire de mahairele sudtracice, arme cu lama curbată elegant, pare să fi fost o modificare tactică impusă
de contactele cu populațiile stepice și cu cele ilirice, acestea din urmă preluând
conceptul.
Vorbind de traci, aceștia au folosit arme de o nemaipomenită lungime,
adevărate lănci-seceră, uriaşele rhomphaia, cu dimensiuni ce ating adesea 2 m.
Surprinse în contexte arheologice deocamdată doar la sud de Dunăre, ele aparțin
secolelor IV-III a.Chr., perioadă după care nu mai sunt atestate. Fără a putea
proba o legătură directă, conceptul de sabie mare, sau mai exact o coasă de
luptă, apare meteoric pe metopele monumentului triumfal de la Adamclisi. Și în
acest caz lipsa documentelor arheologice, care să confirme existența și utilizarea
unor astfel de arme, lasă ipoteza nerezolvată. Chiar dacă foarte probabile,
coasele de luptă pot fie eventual confirmate ulterior de descoperiri arheologice,
așa cum a fost cazul unor tipuri de săbii curbe de tip falx.
Cu posibile origini în mahairele tracice, apare în spațiul nord-dunărean,
încă din secolul VI a.Chr., o sabie curbă diferită de toate armele de acest tip de
dinaintea ei. Este probabil rodul unor prefaceri structurale ale mediului militar
care ierarhizează societățile rezidente pe verticala socială, pe fondul unor
modificări importante și succesive pe plan politic și militar în Balcanii de Nord.
Cele mai importante au fost disoluția autorității macedonene, migrația celtică și
instalarea puterii romane în regiune. Elitele militare tracice, care folosiseră
mahairele timp de generații, renunță la ele și adoptă spadele celtice. Războiul
devenise acum o problemă personală, în care inițiativa individuală, etalarea
forței, curajului și a abilităților de luptător erau o provocare căreia
temperamentalii traci nu-i puteau rezista. Invazia celtică nu a lăsat decât
sporadice urme arheologice, dar a contribuit la reconstrucția ideologică a
aristocrației prin oferirea unor modele de comportament militar. Săbiile curbe,
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mai ieftine raportat la spade, nu mai reprezentau vârful tehnologiei și nici
maximum de costuri cerute, deci deveniseră nepotrivite cu imaginea afișată
acum. Schimbarea va fi un succes pe plan cultural, dar aproape un dezastru în
cel militar. Dacă spadele erau eficiente în confruntările rituale sau mărunte, din
plan micro-zonal, ele erau ineficiente în eforturile de grup organizat. Tehnologia
de fabricare nu era una facilă și accesibilă oricui, cu atât mai mult când
producția atelierelor celtice nu a mai alimentat piața. În noile structuri politicomilitare care se coagulau acum, etajele sociale inferioare nu-și permiteau astfel
de arme pretențioase și nici nu avem convingerea că aristocrația ar fi fost
încântată ca statutul pe care îl dețineau să se democratizeze. Eșaloanele
inferioare trebuiau să-și construiască alt model, mai potrivit cu rolul și puterea
lor economică.
Armamentul elitelor a suferit transformări radicale și reflecta neîndoielnic
modul diferit în care se ducea războiul în secolul II a.Chr. Războinicii de frunte
foloseau acum spada lungă celtică, își protejau corpul cu armuri și coifuri, iar
scutul oval le permitea detașarea din grup în timpul luptei. Luptă care devenise
acum prioritar o inițiativă personală, cu accente foarte potrivite cu înclinația
tradițională spre eroism.
Probabil că asupra războinicelor triburi din Balcani, bătălia de la
Kynoscephalea (197 a.Chr.) și consecințele ei au avut efectul pe care dacul
Scorillo l-a ilustrat ulterior prin pilda luptei dintre câini și lup. Disoluția rapidă a
Macedoniei, singura entitate politică și militară care ar fi putut să se opună
consistent Romei, i-a deschis imperiului accesul în Balcani. Celții, care jefuiseră
și prădaseră Tracia și toate zonele limitrofe, păreau și ei epuizați, unii risipiți
prin Anatolia, alții angajați ca mercenari în slujba diferitelor regate din spațiul
egean, iar o parte întorși bătuți din Orient cu probabila intenție de a se întoarce
în zona lor de origine. Cel puțin o parte însă au rămas în nordul Traciei.
Dușmăniile inițiale dintre barbari au fost se pare destul de rapid înlocuite cu
eterogene alianțe, militare și nu numai, între diversele neamuri și triburi, cele
mai importante fiind cele dintre comunitățile celtice și tracice. În Balcani
apăruse nu lupul, ci multele acvile romane.
Mozaicul de războinici, identități, credințe, arme, tehnici, strategii a
sfârșit prin a se uniformiza, cel puțin la nivelul elitelor, transformări sedimentate
și finalizate în manifestări identitare specifice. Deşi iniţial posedau un arsenal
propriu fiecărei componente etnice, armamentul a fost, în final, amalgamat,
devenind particular, ceea ce a conturat ipoteza unei culturi relativ unitare.
Cultura respectivă, numită adesea grupul Padea-Panagjurski Kolonii633, după
numele a două situri arheologice reprezentative din România şi Bulgaria,
desemnează în mod convențional asocieri de artefacte şi practici funerare
Deşi denumirea nu mai explică astăzi suficient întreaga complexitate a problemelor legate
de descoperirile de acest fel (mai ales implicaţiile etnice, istorice şi de civilizaţie), ea a rămas
în uz și este încă folosită pentru evitarea unor confuzii terminologice.

633

251

DACORVM FALCES

specifice acestei zone. Fără a fi un fenomen pe deplin acceptat de către
istoriografia modernă, românească şi bulgară, îndeosebi cercetările ultimelor
decade au impus această denumire ca fiind deocamdată singura neutră și care
reflectă mulţumitor întregul fenomen al descoperirilor funerare din sec. II-I
a.Chr., situate în nordul Bulgariei, estul Serbiei, zona Olteniei şi sud-vestul
Transilvaniei (ulterior, sporadic, descoperiri asimilabile acestui fenomen au mai
apărut și în alte zone ale României și mai departe până în Ucraina
Transcarpatică). Este vorba în principal de morminte de incineraţie în care au
fost depuşi decedaţii cu armele lor. Inventarele funerare, uneori fastuoase, arată
că aceste morminte au aparținut unor membri ai aristocrației politice și militare,
detașați de propriile comunități prin riturile și ritualurile practicate, prin armele
deținute și prin potența economică afișată.
În arsenalul războinicilor care au adoptat acest model cultural, pumnalele
curbe de tip sica sunt constanta cea mai evidentă. Creație evidentă a tracilor,
maturizată ca atare undeva între secolele IV-III a.Chr., pumnalele curbe îi
însoțeau pretutindeni pe aristocrații-războinici, atât în expedițiile militare, cât și
în morminte, atunci când le venea sorocul. Ataşat acestor elite, pumnalul sica
era o armă distinctă ce demonstrează acum, privindu-i dispersia și inventarele
asociate, o unitate de concepte militare și spirituale care construiesc de fapt o
mentalitate de grup. Folosit ca însemn de prestigiu, cu o largă utilizare ca armă
ofensivă, dar şi de cult, acţiuni cumulate şi gestionate de către o elită războinică
a cărei maximă realizare politică a fost crearea Regatului dac, pumnalul sica a
fost cea mai emblematică armă curbă din panoplia tracică, singura armă de acest
fel răspândită consistent pe ambele maluri ale Dunării.
Mândria ar fi putut să-i coste pe războinicii din Balcanii de Nord care
adoptaseră spada celtică ca expresie a unei mentalități individualiste și
ostentative. Romanii, veniți deciși să ridice acvilele legiunilor în toată peninsula
Balcanică luptau altfel, diferit chiar și de falangele macedonene. Disciplinați,
bine înarmați și puternic motivați, nu puteau tolera turbulentele coaliții barbare,
motiv pentru care au angajat numeroase campanii împotriva lor, cu rezultate
schimbătoare pe termen scurt, dar în final au reușit să-i împingă pe barbari spre
Dunăre.
Polybiu (Istorii, II, 33), descriind bătălia de la Telamon (225 a.Chr.), face
observaţia că, după primul asalt, războinicii celţi se retrăgeau pentru a-și
îndrepta spadele îndoite: …Când galii dădură primele lovituri cu tăişul în lănci,
săbiile [spadele, n.m.] lor deveniră nefolositoare; romanii se repeziră să lupte
de aproape şi-i făcură pe celţi inofensivi, deoarece le luară putinţa de a lovi cu
tăişul – singurul mod de luptă al galilor – pentru că sabia [spada n.m.] lor nare vârf. Apare evident încă de atunci dezavantajul tactic; contactul dintre spade
şi infanteria grea romană, a fost defavorabil spadelor lungi, mai puţin eficiente
în eforturi militare de grup compact. Pe teatrele de luptă din Balcani,
dezavantajul rămăsese la fel de supărător, cel puțin pentru barbari. Nu se poate
preciza exact momentul sau locul în care căpeteniile alianțelor au remarcat
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dureros problema spadelor. Cert este că soluția tactică adoptată atunci, devenită
vizibilă istoric doar din secolul I. a.Chr., a fost revenirea la conceptul de sabie
curbă. Cum mahaira își trăise momentul de glorie și nici nu părea o rezolvare
eficientă, conceptul ei a fost modificat, rezultând o sabie curbă de mai mari
dimensiuni. Arma, mânuită profesionist, putea reteza brațe, capete, provoca răni
profunde și mai ales putea cauza aceste răni penetrând echipamentul defensiv al
inamicului. La fel de greu de precizat este cine au fost inițial mânuitorii de astfel
de săbii. În mormintele aristocratice săbiile curbe nu apar, iar discreția funerară
a etajelor sociale inferioare este încă o problemă deranjantă pentru istoriografia
contemporană.
Chiar dacă, în ansamblu presiunea romană a rămas constantă și înaintarea
spre nord implacabilă, barbarii redeveniseră o forță de temut, care s-a remarcat
în rezultatele unor bătălii. Doar lipsa unui program politic comun și coerent al
triburilor a făcut posibilă această înaintare, oprită temporar pe Dunăre, nu
neapărat de întunecimea codrilor – cum se scuză Florus – ci tocmai de
coagularea coerentă din punct de vedere politic și militar ce convergea spre ceea
ce va deveni acea megale arche a lui Burebista. Legiunile romane nu mai aveau
în față detașamente risipite după pradă, ci o instituție militară înarmată bine,
condusă de comandanți experimentați, sprijiniți pe un nucleu aristocratic bine
profilat, secondați de războinici antrenați prin exerciții, abținere de la vin și
ascultare față de porunci, înarmați cu teribilele lor seceri de luptă.
Săbiile încovoiate apar în descoperirile arheologice datate spre finalul
regalității dacice, iar abundent în arta romană ulterioară acestui moment care
coincide cu intrarea în istorie a numelui latin al secerii dacice – falx dacica.
Forma standard a aceste săbii era una curbată elegant, cu dimensiuni medii ale
lamei și cu mâner adaptabil pentru lupta cu ambele mâini, ceea ce îi conferea o
forță net superioară oricăror alte tipuri de arme ofensive ale epocii. Eficacitatea
acestor arme a dus în mod inevitabil la un anumit mimetism către periferie,
unde au fost identificate săbii curbe diferite, dar circumscrise acestei noțiuni.
Gruparea în preajma Sarmizegetusei a descoperirilor variantei dominante,
argumentează teoria că războinicii care o foloseau depindeau nemijlocit de
autoritatea regală. Identificarea lor cu enigmaticii capillati-comati se sprijină pe
o serie de argumente care, chiar circumstanțiale, solidifică această ipoteză și
descalifică identificarea posesorilor lor cu masa poporului.
Utilizarea armelor curbe nu s-a limitat la elitele războinice, tactica în sine
derivând atât direct din eficacitatea lor, cât şi din imitarea modelului oferit de
războinicii de succes. Eficiente, simple şi uşor de procurat, aceste arme, au avut
o destinație duală, mai cu seamă cuţitele, care, prin natura lor utilitară, erau
indispensabile nu neapărat în acțiuni marțiale, ci și în cotidianul cazon sau
casnic.
Modelul preluat şi utilizat de diferite categorii de luptători sub forma
coaselor, cosoarelor și cuțitelor, completează panoplia de arme curbe ale dacilor
și justifică aserțiunea lui Cornelius Fronto, care, pus în fața unui evantai de
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forme și dimensiuni, le grupează inspirat sub sintagma Dacorum falcibus:
secerile dacilor.
Ilustrate pe diverse monumente pentru diferite motive, în epoci şi
contexte politice diferite, armele curbe apar în arta figurativă însoţind dacul în
ipostaza de războinic şi om de arme, devenind un simbol al acestui statut.
Asocierea dintre daci și armele lor încovoiate penetrează toate straturile sociale
şi circulă fără graniţe, prin monedele pe care apare și devine, graţie politicii de
propagandă imperiale, un tandem recognoscibil până azi.
Dispunând de vaste resurse economice, cu o vie inteligenţă militară, o
adaptabilitate care compensa adesea lipsa unităţii de acţiune comună şi
dovedind un curaj legendar cumulat cu o determinare religioasă vecină cu
fanatismul, tracii în general, dar geto-dacii în special s-au remarcat în
Antichitate prin predilecția pentru arme curbe. Faptul a permis ca aceste arme
să-şi depăşească simpla eficienţă şi să devină un element de identificare etnoculturală.
Toate aceste date permit o rediscutare a evoluţiei fenomenului militar în
lumea geto-dacilor, o repoziţionare a teoriilor privitoare la elitele ei militare şi,
în acelaşi timp, o regândire a conexiunilor și resorturilor existente în interiorul
culturii şi societăţii, dar mai cu seamă a raporturilor pe verticala socială.
Departe de a epuiza tema propusă sau de a stabili trasee istorice imuabile,
acest studiu lărgit asupra armelor curbe utilizate în spațiul tracic oferă cel puţin
o bază de plecare spre misterioasa lume a războinicilor dunăreni, o civilizaţie cu
profunde accente cazone, încă insuficient studiată şi cunoscută, care pune
întrebări al căror răspuns sperăm că istoria îl va oferi în viitor.
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The curved Weapons of the dacians
Abstracts
An initial foray into the Thracian curved weaponry
Romphaea, the spear-sickle or the fighting scythe
One of the most interesting and, at the same time, less known Thracian
curved weapons is represented by a long sword, used with both hands, with a
blade of wide dimensions and with the cutting edge only on one side, called
rhomphaea. It first appeared on Thracian territory beginning with the 4th century
B.C., a period in which most discoveries are dated. Its use can be traced forward
on to the 3rd and 2nd centuries B.C., when it seemed that its usage by the
Thracians was no longer visible, as a consequence of the fact that Thracians lost
their independence following the Roman invasion and because of the weakening
of their military power. In different shapes though, the concept of a weapon
with a long blade and a cutting edge only on one side, used with both hands,
was either taken over or ”reinvented” in later historic periods and different
geographical areas, its usage remaining in the South-Thracian area, as well as its
extremely elaborated and original morphology.
The origin of the weapon seems to be Thraco-Illirian, a result of adapting
swords and curved daggers by attaching them to a long wooden handle
extending their blade, a necessity of the inhabitants of the rocky slopes in the
Balkan Peninsula during the conflicts with their neighbours. Because of the
intense shocks, due to the extensive strokes made by these weapons, the wooden
handle was replaced by an extension of the blade towards the handle and by
applying some wooden pieces fixed with rivets.
Without any doubt associated with the Thracian world, especially feared
among enemies, the romphaea combined not only the cleverness and the
inventiveness of the Thracian mountain men, but also the martial ferocity that
made them one of the most appreciated mercenaries of the ancient world.
Perfectly adapted for the mentality of the Thracian warrior, himself strongly
motivated from a military and psychological point of view, the rhomphaea met
a set of needs, which allowed it to carry on after its creators had ceased to exist,
to evolve in different shapes as a fighting scythe and to disappear from history
only when the reason for which it was created - the cavalry - stopped in its turn
to exist. The characteristic features of the rhomphaea sword are unique and
make it a personal contribution of the Thracians to the weaponry of the ancient
world.
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Mahaira
The dimension of the military phenomena in the Thracian world does not
reside only in the warriors’ combative skills, this aspect being only one part of a
complex assembly of elements and results. One of the most important aspects is
represented, without any doubt, by the appetency towards the curved weapons,
among which the mahaira holds a top-ranking place. The reconstruction of the
Thracian civilisation’s warrior aspects that include the weapons they had in use,
offers a wide perspective of the warrior mentality in the Thracian area, of the
development of the military art and of the Thracian warrior’s character.
Mahaira (μάχαιρα) designates a variety of swords, of different sizes with
only one sharpened edge, more or less curved, spread from Greece all the way
to Spain and all around the Balcanic Peninsula, in a chronological space that
covers almost the entire first millennium A.D. Thus, the mahaira can be defined
as a sword with different angles of curvature, with alterable dimensions, having,
with a few exceptions, the tip almost aligned with the hilt’s shaft. The classical
example of mahaira can be described as a sword which combines the convex
with the concave shape of the blade, having the convex part situated
immediately after the hilt.
The existence and the usage of the mahaira in the Thracian world are
sustained not only by numerous archaeological proofs, but also by written
historical sources. Used often enough for some Thracian tribes to receive the
name machairophoroi, the typological characteristics and the varying
dimensions, some types of swords or certain models have been introduced into
this category, even though they present less morphological elements that can
make them eligible for the typological framing in this group of curved weapons.
The singular sharpened edge is one of the distinctive elements, this edge being
more or less curved and, at some models, the obtuse angle formed by the hilt
and the blade, or in some cases, formed directly on the blade.
The panoply of curved weapons of mahaira type or weapons deriving
from mahaira, shows that the Thracians had a high level of connection to the
military reality, a fact that forced them to adapt their individual arms depending
on the equipment worn by the different populations they came in contact with,
in a more or less peaceful way. The high capacity of taking, adapting and
innovating new shapes of swords, to which they applied adequate tactics and
techniques, is justifying enough to the idea that legendary courage, military
virtues and the predominant violent character were strongly out taken by a
practical and strategically sense, hard to neglect.
The presence of these weapons in funerary contexts also shows the
spiritual importance the Thracians gave to their weapons, in our case, the curved
or bent weapons, custom that has been kept throughout their entire history.
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Frequently used by the military elites, at least at the beginning of the 7th
and 6th century B.C., at the beginning of the La Tène period, they will be
gradually replaced by the straight Celtic swords, remaining only, in an evolved
shape, in the usage of a special category of professional warriors.
Made from good quality iron and in a large enough number to be
considered an ethnic attribute, mahaira, with its different subtypes, can be
found in this background and brings out the Thracians’ military qualities,
offering an important note of particularity to the warriors from the Danube, a
characteristic which is more intense within the formed Dacian kingdom and
with the birth of the feared Falx Dacica, which is itself a more elaborated
mahaira, adapted to the new mentalities and military realities.

From Thracian weapons to Dacorum Falcibus
The discovery from the Dacian fortress of Divici of a version of falx
dacica, identified until now only in the representations of Dacian weapons in
Roman art, has allowed a more consistent match between this type of sword and
a particular category of Dacian warriors, namely the capillati-comati mentioned
in the historical sources whereof we can say that although they were directly
subordinated to the royalty but inferior to the warrior aristocracy, the so-called
tarabostes, they were the core of the Dacian armies. This military elite, made of
free owners had war as its main profession and its main offensive weapon was
the fierce curved sword.
The connection between this weapon and the military elite to whom we
assumed had belonged had been previously expressed with care, based solely on
the representations from the Roman art because of the lack of an archaeological
document which could strengthen this hypothesis. The discovery of such a
sword has allowed its exact reconstruction and a test of its capacities in real
combat situations.
The end results have allowed observations about its durability and
efficiency as well as the establishment of the proper fighting tactics of this
sword. The conclusions allow the connections between it and a specialized
category of professional warriors, whose traces begin to emerge.
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Suggestion for typology of Falx dacica
The oldest metal pieces discovered on the territory of actual Romania,
dating in the 13th–12th centuries BC, are weapons. The technological progress
accumulated during the next millennium, concerning iron manufacturing
enabled the obtaining of a new generation of weapons, more efficient, with
strong individual characters, true blazes of the populations who have worn
them. Such an evolution can be seen in Dacia also, as a result of manufacturing
and experience concentration of the blacksmiths specialized mostly on weapons,
to obtain the curved sword, the famous and frightening falx dacica. In a warrior
society, as the ancient north-Danubian is, it is a normal fact that the
metallurgical progresses, in our case the iron processing is very well reflected
specially in the quality and efficiency of weapons.
Revealed by many written sources, archaeological and numismatic as
well, the curved sword of the Dacians - mostly during the last period of the
existence of the Dacian Reign -, among a variety of forms and dimensions, the
only constant feature of this weapon was the concave curve of the blade.
Generally speaking, falx meant all the objects with differing shapes and
dimensions, but their common issue relied in the fact that their blades were
curved towards the interior, fact that differentiated them from several knife
types. So, the collocation defined as “Dacorum falcibus” contains the following
items: sickles, scythes, daggers and bill-hooks, the curved dagger (sica) and the
two main curved swords: rhomphaea with its Thracian – Illyric origin, having
an impressing length (sometimes even more than 2 meters), and the medium
length type used mostly in the areas north of the Danube.
Its large scale perception, M. Cornelius Fronto would have thought of,
when he introduced the “Dacorum falcibus” collocation, meaning all the curved
weapons of the Dacians. Although Publius Papinius Statius states that falx is the
symbol weapon of the getae, a fact that let us think on the supposition, that only
one of their weapons have won such a reputation, that could have been
associated with the ethnicity of their users. Summarizing the given information,
with the artistic representations of the period, the only candidate to this statute
remains that certain falcatus ensis which became, mostly in the recent specialty
literature falx dacica, although the detailed features of this weapon were not yet
established.
The typology of the sword was established on two features: A, the size of
the blade (long – A1; medium – A2; and short – A3, but often compensates
through a longer handle) and B, the size of the curving which can start from the
inferior part of the blade, (B1 – characterizes the superior part, B2 – or it is just
a feature of the extremity, in which case it ends abruptly forming a claw-shape).
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The first two features regarding the curving can divide, depending on the shape
they give to the finite object. Thus, an ample curving can give the weapon the
aspect of a scythe (B1a) and an exaggerated angle can make it look slightly bent
(B1b). The curving of the upper part can take an elegant shape, like a semicircle
(B2a) or it can form an obtuse angle, resulting in an extended extremity (B2b).
Most of the representations of the repertoire come from coins. It is quite
easy to understand why, because the coin, mostly ones with reduced value, but
high circulation power, was the most efficient mean of communicating to the
whole wide world the victory of Romans in Dacia. It is very strange, that from a
wide variety of representation possibilities, the curved sword was used as the
symbol of Dacia. Beyond the battlefield echoes, of those who were there, the
coins were the most common propaganda instrument that contributed to the
association of Dacians and falces, expressed by, who tell us that Parts, one of
the most fearsome enemies of the Empire, were assimilated with the arrows
they used. This symbolic association of the Dacians with their favorite weapon
survived a long period after the impact of wars, coins emitted by emperors after,
till the middle of 3rd century AD, are a very eloquent clue, that the image of the
civilian, or soldier Dacians it is represented with the curved war.
This multitude of representations have as a correspondent a wide
typology, due to the fact, that there are no coins that represent the weapons in
the same way, differences can be observed not only in their numbers, but in
their shapes and sizes. Due to this fact and that often the sword is showed as a
part of a trophy or just thrown in a pile of weapons, not being very visible, we
considered much more useful the parallel representation on coins and on
Trajan’s Column, Tropaeum Traiani, other known forum monuments, and
sword discovered in archaeological researches. This method of presentation,
beyond the disadvantages of a possible mixture, seemed to be the best
illustration of details which lead to the diversification of typology.
1. War scythe, for two hands, long and highly curved blade. The length
varied, according to the handle and its characteristics, between 1/1, 5-2 m.
2. Sword for two hands, long blade, curved upper part, elegant trace of
the curve that evolves almost into a semi-circular shape.
3. Sword for two hands, long blade, curved peak only. A representation of
this type can be observed also on the 34th metope on the Adamklissi Monument,
in the hand of the figure in the background, right side of the scene. Only
partially visible, on the back of a denary emitted shortly after the conquest of
Dacia, such an exemplary can be seen rising from a pile of shields, on which a
Dacian prisoner is placed.
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4. Sword for one or two hands, medium dimension blade, ample curve
that begins from the middle of the blade. The best representations are visible on
the frieze of Trajan’s Column, and a few pieces that we gathered, as it is the
most emblematic discovered at Sarmizegetusa Regia, in a workshop on terrace
VIII. Dated to the end of 1st century AD – beginning of 2nd century AD, kept at
the National Museum of Transylvania at Cluj, under inventory number V
18532, presents a length of 66,5 cm of which 49 cm is the blade itself.
5. Sword for one or two hands, depending on the handle length, medium
dimension blade, rounded on the trajectory of a semi-circle, with an overdrawn
opening, that gives the blade a slightly bended shape.
6. Sword for one or two hands, depending on the handle length, medium
dimension blade, curved on the superior part, on the trace of an arch toward a
semi circle. This type has also several representations. A superb exemplary can
be seen next to an abandoned shield, on which a person is mourning conquered
Dacia. It is represented on the reverse of a denary emitted by Trajan. With a
very short handle, as if a compensation, with the opening on the entire surface
of the superior end, the sword is playing the role of the symbol of conquest.
7. Sword for one hand, medium dimension blade, curved on its superior
end, tracing an obtuse angle, forming a long peak, probably very sharp.
Without excluding the possible existence of this type, the representations are
difficult to frame them in a type point of view, due to the unspecific
representations and distortion of dimensions, so the image on the coin can be
catalogued as a 50-60 cm long sword, more similar to a dagger, or a battle knife.

8. Sword for one or two hands, medium dimension blade, with only the
peak curved.
This exemplary represented on a sestertius emitted by Emperor Hadrian
in 136 (RIC II 849) it appears in the left hand of a character, it has a long
handle, straight blade, suddenly curved on its end. Till this point of the research
we have not found another coin with an earlier dating, to represent the
traditional weapon of Dacians, other than a trophy as a symbol of defeat. So,
this can be its first representation as a symbol of victory, symbol of pacifier
victory, of civilization, sign that the province was already well anchored in the
structures of the Roman Empire. Such an evolution can be observed on the
illustrations of coins emitted by Hadrian, where right next to the vexillum, the
curved sword is associated as symbols of Dacia.
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9. Cangea, with two variants:
a) semi-circular curve combined with a long handle clenched with a
metal ring. It is a very efficient weapon shaped as a battle scythe but dimensions
of a rhomphaea, as it can be seen also on metopes XVIII and XXII of the
monument from Adamklissi.
b) long peak because of the large opening of the blade. It is represented
on metope XX of the same monument.
10. Sica type curved dagger
The second symbol-weapon of Dacians does not see among specialists an
equal opinion concerning their features. The confusion starts probably from the
name of the weapon which in ancient Greek describes certain species of sword.
After gathering weapons that were named as told earlier, used by several
populations, including Dacians, as given seen even on Tropaeum Traiani, one
of the epigraphs from Birdoswald and Trajan’s coins, makes A. J. Reinach to
affirm that: “undoubtedly it is a scythe shaped blade, as it is the Thracian
rhomphaea hedging knife type”. Sica can be the enigmatic and terrible falx
dacica, interpretation that is present even in Romanian historiography.
Such a hypothesis on the identity between sica and the curved sword
cannot be easily observed if we consider the fact that in latin, sica=curved
dagger is a member of the vocabulary with sicilis = sickle, sicilio = to cut with
the sickle, sicilicula = small sickle, sicilimentum = straw, sicarius = throat
cutter, assassin.
Due to unknown reason, in the Romanian historiography it is accepted the
identity between sica and the curved dagger, but when facts are discussed on
artefact examples, we observe that there are major differences, mostly
concerning dimensions, blade width and the aspect of the curve.
No representations from antiquity are, unfortunately, more conclusive or,
sufficiently conclusive to be catalogued as a dagger or fighting knife, the
weapons that are worn by the Dacians, represented on the Dacian Column or
personifications of certain coins. As noted in the case of swords, each
representation has an individual, but quite clearly defined, determined either by
the artist's preference for a particular vision or, certainly, and the artisanal
nature of producing these items, which excludes data standardization and
provides the master unlimited freedom of expression.
The most characteristic type of curved weapon in the Dacian warrior
panoply is represented, therefore, by a sharp dagger with a curved blade and
triangle, having blood drainage fuller along the blade and zoomorphic or
geometric inlaid on it. The dimensions of the dagger, known generally as sica,
are changing between the length of 25 and 35 cm.
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The almost equal morphologic unit is out turned by the improperly called
daggers, fact that allowed to some specialists to widen the category and insert
smaller dimension swords, assimilated to this category, very probably, because
curved daggers are invariably attributed to Thracian ethnicity and also
associated with them.
The ease seen on considering as daggers mahaira and falx type curved
medium dimensioned weapons, spread throughout the Thracian world, made
very difficult the inventory and their study, although these items are widely
present in archaeological complexes and figurative art as well.
In the general frame of the dagger notion, those belonging to the
Thracians, present specific attributes mostly concerning their shape, and
spiritual mark. The first case, maybe the most obvious one, the shape of these
knives and the triangle section of the blade, the elegant curve without two
edges, only on the concave part of the blade. This conformation improves the
basic features of the daggers, throughout the fact that although they keep the
high penetration force, amplifies the effects of stabbing and cutting.
The second particularity of Thracian daggers is the spiritual aspect,
deducted by the decorations on the blade, and the idea of sacrifice.
In a typology point of view, in spite of a strong standardization tendency,
the sica daggers have three main types, differentiated only by a few
morphological aspects, not functional ones.
The first type is marked by the massive blade, short and sharp peak, slight
curve, short handle shaft, triangle shaped, orifice for rivet near the blade. The
blade has incised decoration on it and a blood flowing ditch. The robust aspect,
among the dating of the majority of pieces during 3rd–1st centuries BC, allows
the hypothesis that this type evolved during the mentioned chronological
horizon.
The second type, not very different morphologically presents notable
particularities, being grouped next to a dagger discovered at Padea, location that
gave the name of Padea-Panaghiurski Kolonii cultural aspect. One of the best
preserved items is the one discovered at Slatina.
The third type, also the most numerous one, signs a series of repertoire
items in this stage of research, spread in north-western Bulgaria, south-west and
centre of Romania. These daggers are characterized by the long blade, elegant
execution in the majority of the cases, blade decorated with circular incisions,
blood flow fuller and the tongue of the handle continuing on its length and also
guard muff. These distinctive elements can be found on all the artefacts, or
different elements on several pieces. The dimensions show a relative
standardization, situated among 30-40 cm in length, 3 cm in width, but some of
the pieces present a slight increase in dimensions. The low preserving level or
unspecified measurements have not always permitted to settle pieces into this
type frame, only statistics allowed us to analyse these weapons. This type of
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dagger is dated during the 2nd–1st centuries BC. One well preserved piece was
found at Cetate, Dolj County, on the site named „la Salii”.
Prestige, its excellent combat qualities, a well elaborated mystical
component, are the elements, that permit the identification of a military elite,
that by its coagulation could build a barbarian state, that was not just a strong
military opponent of the Roman Empire.
Starting with the presented data, we can state that the sica dagger
represents an important archaeological artefact, due to its role and importance
for the Thracian society, towards which there is a contribution to understand its
social and military mechanisms, but through its special spiritual importance we
can observe elements of the population’s complicated religion.
Last, but not the least, these daggers complete the military equipment of
fearsome warriors who have provoked serious problems to the most militarized
empire of antiquity, proving a real combination between sacred and profane,
between life and perception of death, and its role in human destiny.
11. The curved hedging knife
Our opinion is that this weapon does not have datable representations, but
there were discovered a series of artefacts, that can hardly could accept other
interpretation. With a very thick and wide blade, and only the tip being curved,
the pieces of this type can play a double role, as tools, although their utilities are
quite difficult to guess. Given their massive shape and weight these pieces are
much more suitable as military equipment, than any other use.
At the end of this attempt on typology building it is necessary to assume a
retrospective look so we can place our attention on curved swords.
Applying mathematical logics to the combination of the two main
features (dimension of the blade and curve dimension) we find that there are so
many weapon variations as there are shapes. Excluding those variants that were
not found neither in antique artistic representations, nor archaeological
excavations, we have established a hypothetic panoply of Dacian curved
weapons, as follows: eight sword types, three dagger types, two hedging knife
types and one knife type. A panoply too crowded, given the period and the
manner of manufacturing them, perhaps ruined mouldings after each artefact
and, especially, the random that often characterized the artistic creations. It
could be observed on several occasions that a kind of composition sometimes
contained a type of weapon, sometimes another.
We don’t have the total conviction on our capacity to select and
categorize the images, so it is a normal fact that the reader may think that
certain pieces were misplaced in categories. Why did we choose such a path if
the arbitrary is following every step made by us and what can be considered
available at the end of this classification? Or, the question may be rephrased:
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why did the Dacians use so many sword types? Or, isn’t it possible that we are
dealing with the evolution of the same weapon, that receives different shapes?
First of all, we have to remember that the rarity of the artefacts made
impossible the immediate identification of a prototype for the weapon that
caused such an impact upon Romans that they transformed it into a symbol. In
such a situation any other information could have been useful, but the artistic
representations were at hand.
Of course, we have not omitted for a moment the necessity to confront
between representations and, particularly, the realities captured by
archaeological research.
These considerations require us to divide again, the eight variants of
sword resulting in two categories: certain and possible. Certain ones represented
by an artefact on which there is no any doubt regarding the authenticity, others
were considered as possible, even if there were not yet discovered such
artefacts, but it is possible that they may occur in the future, because the manual
technique of their production allowed their existence at the time, even if in a
limited number.
We will proceed even to a renaming of the types, to facilitate their
operation, given that mathematical abstraction can be certainly much more
accurate, but cumbersome and difficult to remember.
I. First of all, a clarification is needed: despite the frequency of the
appearance of reproduced long sword types, especially on coins, we did not find
it neither reported in historical literature nor as a copy of what might be called
Dacian rhomphaea – a sword with a longer blade, strongly bent on a stylish
trace, depending on the technical skills of the blacksmith or of those who used
them. The lack of archaeological finds from the Dacian area is so far a free
classification of this weapon in the three variants each representation identified
by comparing their results. Unable to establish „live” any differential
characteristics, the very probable existence of such a type of sword is possible,
since Romans felt the need to illustrate it on two memorial monuments of the
conquest of Dacia. As for its representation on coins, we do not think that it is
devoid of meaning that they appear only on issues from the reign of Trajan, a
sign that on the first hand, the Dacians had invested in defending their
independence, can provide all the panoply of arms curves, on the other hand that
Dacian rhomphaea, impressive and fierce, was not, however, the weapon in
excellence associated with their ethnicity.
II. Also possible and very likely is the following type of sword, this time
short, with curved upper half as a dependent route proving certainly better
technical skills than the alleged maker’s characteristics of either the possible
options. We consider here especially those dating from the monetary
representation of the middle of the 3rd century which offer a very good analogy
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to the fragmentary sword discovered at Grǎdiştea Muncelului Sarmizegetusa,
kept at the History Museum of Arad or a copy, most eloquent discovered at
Cristești, Mureș County and preserved at the Museum of Târgu-Mures.
Registered as „sica” and „sickle”, its appearance and characteristics already
reported, which individualizes the findings of a Dacian swords have inhibited
attempts of possible publication. But in connection with the representations
made of the famous late Dacian falx above, this weapon is likely to come out of
obscurity and become the prototype of the final version that could take a swordsymbol, in a time when the boundaries of the Roman province were seriously
challenged by the attacks and the free Dacians used any sharp tool they found
useful as a weapon. So we dare to conclude that we indeed are dealing with a
Târgu-Mureș Dacian falx type, probably dating from the 3rd century and
particularly illustrative for the final chronology of the curved sword, and for the
previous period as well, when hand-made forms must have been made by the
indigenous craftsmen with less dexterity than blacksmiths of Sarmizegetusa.
A possible type III is the short and bent bladed sword with only the tip
being curved, which seems most appropriate to be named the curved gladius.
The combination of terms is only apparently contradictory, since it was
circulated in antiquity, at least as poetic license. We see it, for example, as
falcatus ensis (ensis as a synonym for gladius), in the two Metamorphoses of
Ovid.
We suppose there is such a weapon in the idea of its presence on the
Adamklissi monument, illustrated with various curved weapons, just for that
reason should not be random or just the consequence of a mistake of the
artist. Also, if indeed Dacian units stationed in (C)Amboglanna were equipped
with curved swords, the two epigraphs found in Birdoswald faithfully
reproduce its image, it is possible to assume a symbiosis between the falx and
gladius or perhaps better said, adjusting the size and shape curved swords after
a weapon used in a disciplined, close combat formation, as were those that
made up the Roman army. We therefore have to face once again a rather late
name, the hybridized curved sword.
IV. The last type that we propose, and finally one hundred percent
certain, we called Sarmizegetusa as place of origin of the three curved swords
which we are sure are authentic and have kept nearly all their other features:
the one at National History Museum of Transylvania in Cluj-Napoca, the
National Museum of History of Romania in Bucharest.
Treating them with the utmost reluctance, as figurative art achievements,
we are left with four basic types, subtypes whose multiplication is not obviously
excluded by anything. But things can still go vice versa because, by bringing
into question the main time criterion of evolution, the four basic types are
restricted to two: type Dacian rhomphaea – long curved sword, and the type
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Sarmizegetusa – curved sword of average size for short, during the Roman rule
that will develop into two sub-variants: curved gladius and Târgu Mureş.
Restricting the maximum angle of approach and looking at the curved
Dacian sword only with light curve without doubt the authenticity of
archaeological finds and chronological classification, we have to note that the
Dacian falx did not wear only one form that indicated the Sarmizegetusa type,
any attempt at typology would become inappropriate. Going forward on this
interpretative thread, we have to restrict the use of this weapon in the
chronological segment bounded by king Burebista and second campaign of
Trajan in Dacia, because we do not have copies dating before 1st century BC or
after the Roman conquest. In this perspective, a question naturally arises: was
the time sufficient to ensure such fame and reverberation of the weapon until the
mid-3rd century? Moreover: was time sufficient to ensure this weapon its
widespread among the Dacians who lived up to its reputation of fame it has
been awarded with?
Judging by the place of origin - yet only one Sarmizegetusa Regia - and
by the small number of doubted Dacian curved swords, we should say that this
weapon was a privilege of the elite, in case of warriors in the King’s entourage,
its area of use focusing around the capital, although its production was probably
limited to workshops from there. It was therefore rather a hierarchy and prestige
sign, and not a weapon of mass. Why? Maybe because it was still a novelty,
made more difficult, more expensive, too „stylish” for an ordinary soldier,
through its shape and accessories that were worn.
It remains then for the biggest part of the fighters to use the other curved
weapons, and this statement seems confirmed by the representations of
figurative art, highlighting a variety of types, from massive rhomphaeae to
hedge knives, their danger and their effectiveness is provided precisely by the
ability to fold according to the skills of fighting of each individual. This may
explain why Latin texts present so ambiguously the falx when associated with
the Dacians, thereby stopping the accurate identification of the weapon.
These assumptions are not contradicted by the preserved sword
fragments, such as those of the Museum of Sighișoara. Their manufacturing
imperfections may be an indication that other workshops producing swords
were not on the same standards as those on the terraces of the Grădiştea
Muncelului, but still with similar results, which means that its production was
not a monopoly, but that have spread to other metallurgical centres. The story of
the swords could be more complex. It could belong to Decebal's close defeat or
of refugees from the territory or their representatives could get there in other
ways: as a commodity or as war prey. Unfortunately, with the lack of clear clues
for dating and pressure of suspicions regarding the discovery place, any
scenario is possible.
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*
Trying to establish a typology of curved weapons surpasses with
difficulty the categories listed so far, due to the rarity of artefacts and
duplicitous nature of artistic represen-tation. Trying to overlap the term falx
used by Latin authors on Dacian curved swords failed only to the extent that this
combination is provided most likely because after the reign of Trajan,
representations of rhomphaea disappear, and the sica daggers are
very rare. However, we have fully succeeded, we believe, in the attempt to
identify - the copy in the Museum of Cluj-Napoca, the best preserved item - the
most eloquent model for curved sword, to decipher its secrets and
effectiveness. It's irrelevant whether the type of sword used at the time was less
than we used to think, because of limited distribution and not because of
diminished individual characteristics. Conversely, the heroism which was
assumed by handling such weapons, further highlighted its qualities.
Probably the Romans had thought the same and therefore, even if the
selection in the artistic representations had been done in time, choosing the
curved sword as a symbol-weapon to place it in the hands of Dacia when it
wasn’t presented as a captive anymore wasn’t random. It matters less than the
exact figure of this sword, especially if proscription of Dacian curved weapons
will already led to its disappearance.
It is very important that developments had a perception that the subjects
defining the elements built into the north-Danubian Empire in 106. If the time
of Trajan symbol-weapons became useless, being crushed by the superior arms
and discipline of Roman legionaries, under Hadrian and recovered some earlier
majesty, setting up auxiliary units formed by the Dacians, and so the image of
captive Dacia, slew of mourning is replaced by that of a province that is
integrated into the Empire called upon to defend just the terrible sword with
previously defended independence.
Repeating this image and updating it to the middle of the 3rd century, a
new formula, and more explicit, can only be the artistic reflection of the Dacians
involvement in defending the empire. The whole series of monetary issues of
Philip the Arab’s imperial family must have been about the great appeal of
Carpi, defeated in 247, banners present embodiment with the province of Dacia
and customary curved sword in his hand illustrating the cooperation between
the legions and the subjects of the Empire in a time of crisis, which could call
into question the benefits of Roman rule. Updating old symbols may have
deeper meanings and as a form of ideological expression and artistic
materialization of another event that occurs during those years, namely the end
of a century and a half after the conquest of Dacia.
However, it is clear that the symbol, once feared and ostracized, became
part of an ideology of coexistence. The same message is originating and
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epigraphic monuments erected by Dacian auxiliaries from Britain, which
combines one of the common ways of conveying victory - palm tree - what once
devoted warrior spirit of the Dacians.
Of course, in all cases, it is possible and is not just reiterate a cliché. It
does not decrease in value but the mechanism leading to the emergence of that
cliché, although this mechanism may not be today than intuition. So let us,
instead of ruin a legend, to conclude by saying that the Dacian falx is the most
appropriate name for the beautiful curve of the Dacian weapon, which they
themselves have created, the harmonious proportions, elegant shape and valour
with which it was handled in crucial moments of their history has won as a
symbol status, and whose secrets we hope to disclose during all future
researches.
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Falx Dacica
The Daco-Roman wars between the years 101-102 and 105-106 have
distinguished not only the warrior traits of the Dacians, the northern segment of
the Thracians, but also a local adaptation of a curved sword, known in antiquity
by the name Falx.
Probably in its origins a simple sickle, the Falx Dacica has undergone
successive modifications, as we can conclude from the existence of some types
of Falx in older chronological horizons, types that had have reached impressive
dimensions and elaborate shapes towards the end of the Dacian kingship,
modifications that can be justified by the simple warriors’ need to adjust, as
they had to face new tactical situations.
In the phrase Dacorum Falcibus we include the sickles, the scythes, the
bill-hooks and the fighting knives, the curved dagger (sica) and the two main
types of curved swords: the Thracian Rhomphaea and its shorter version, Falx
Dacica, used by the Northern Thracians.
Of the multitude of curved weapons used by the Dacians, the curved
sword distinguishes itself through an elaborate morphology and through the
technical traits that have assured for it a special place in the panoply of
exceptional weaponry used in antiquity.
The morphology, partially reproduced, of this type of sword called
Sarmizegetusa, after its place of origin where most of the pieces have been
discovered, shows a weapon of medium to large dimensions, with a total length
set between 0.70–1 m, with a hilt that ends in a pommel, which can be used
with one or both hands. The blade is triangular in section, with a considerable
length and an elegant curvature ending in a sharp point. The fossilized remains
of leather, discovered in the case of one example, strengthen the assumption that
this type of curvature allowed the sword to be kept in a scabbard.
The size and shape of some swords present on coins or on the outlines of
Trajan’s Column, are close to the pieces found mostly in the area of the Dacian
Kingdom’s capital and it can be stated that they represent a correct image of the
sword that was used by the military elite close to the king. The differences can
be ascribed to the talent, to the artistic inspiration or to a dose of political selfpartiality, if we take into account the fact that on the Column the Dacians figure
as simple barbarians, without a complex equipment and in the scenes with the
trophies figure coats of mail, helmets, spears, quivers (with arrows) or long
swords. The difference between the messages is obvious and it obliges us to
prudence when it comes to identifying and establishing some fixed criteria, but
taking into account the context in which the images appear, these cannot be
overlooked.
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The description of this type of curved sword offers to a certain extent a
standardization, meaning that the differences are minor, all the pieces being
included in the same manufacturing process and subordinated to the same
functional idea. The differences between them are due to the craftsmanship or to
the specification of the order received by the blacksmith. Thus, this type of
sword has a long blade, wide enough to successfully resist impact. What makes
them unique is the fixing system of the hilt - which can have a socket tube - that
uses a ring or rings to attach the grip, with a cane, through a tang that can be an
extension of the blade or with a hole for the rivet.
Another characteristic, insufficiently argued though, is the presence of
blood channel on the blade, identified until now only on a point discovered at
Tilișca, but also on some monetary issues.
Another aspect to be mentioned is the one referring to the engraving of a
symbol on a sword’s blade found at Sarmizegetusa Regia shaped as a circle
with a point in the middle or the Greek letter Θ, representing, for sure, a symbol
with a protective role for the weapon and its manipulator. This assumption is
strengthen by the fact that the sica daggers also have this solar symbol often
engraved on their blades.
The origin of this type of curved sword, coming from the mountains in
Orăștie area, offers another argument that supports our opinion according to
which the production and the usage of this type of sword was framed in the area
surrounding the capital, being probably a distinctive sign for the warrior elite
that could be found near the royal residency. The pieces that reached distant
areas from this centre seem to be copies more or less successful, as in the case
of some fragments discovered at Sighișoara, the piece found at Târgu Mureș or
other pieces coming from South of the Danube, that could have reached these
areas through exchanges or as trophies.
The efficiency of this sickle-sword was, without a doubt, the source of its
sinister fame, which was achieved due to the conflicts between the Dacians and
the Romans, which culminated with the two wars that ended the Dacian royalty.
The specific sickle shape concentrated the weapon’s entire weight and,
with it, the entire penetration force in the weapon’s point, an assembly of
factors that made a weapon whose maximum action was represented by the
intense striking and cutting. These traits made it extremely dangerous, even
when the enemy was protected by armour, a shield and a helmet. Potential
injuries (cuts, splits) depended mostly on the intensity of the strike, on the
experience of the striker, on the angle of incidence, but also on the part of the
body that was affected. In the case of great amplitude strikes the ineptitude
force, given by the weapon and arm’s weight, interfered.
Another basic element that contributed to the success of man-weapon
duality was the mental construction of the one who handled the Falx. The usage
of this type of sword requires a certain type of heroism, combined with the
weapon’s exceptional traits, a combination which justifies the almost exclusive
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association of the Dacians – and on the Roman coins, of Dacia - with Falx
Dacica. The Dacians’ attachment to such a weapon consists not only in the
quality of the material and the shape’s efficiency, however important these may
be, but also in that certain detachment that Dacians had when it came to death
and, not finally, with the magico-religious meaning which different types of
weapon had in almost all the known civilizations, the relation between weapons
and death being a constant that can be found nowadays also.
The curved sword’s history did not stop at the beginning of the second
century A.D., even though the aristocracy had been eliminated, statement
proven by the absence of local elites from Roman Dacia; part of the Dacian
warriors were recruited for the Imperial army, taking with them, if not the
weapon, at least the memory of its fierceness.
Defining element for the new province, as a symbol of the defeated
Dacia, first feared, afterwards cast off , it would be integrated in the Imperial
ideology and from here it would enter the antiquity’s conscience as a symbol
for the personality and fame owned by the Thracian warriors from the Northern
Balkans and, finally, by the Dacians. Therefore, Falx Dacica, a “national”
weapon, survived in the artistic and symbolic Roman imagination long after the
Dacian state’s aristocracy disappeared.

The Sica dagger. Typology and Functionality
Feared sign of prestige, with a special spiritual load, the sica dagger is a
reference point in the attempt to establish the proportions of the Thracian
military phenomena on the whole, but especially the role in society of the
military elite. Our approach tries to bring into discussion a typological
repertory, with the artistic and spiritual implications that can be built around this
weapon, with the necessary prudence, starting with the iconographical,
archaeological, historiography sources, the symbolist interpretation and
experimental archaeology.
One of the most characteristic curved weapons that can be found in the
panoply of the Thracians is a sharp dagger, with a curved blade and a triangular
section, with a “blood channel” along the blade and zoomorphic or geometrical
motifs incised into it. The size of this dagger, generically called sica, varies
between 25 and 35 cm length. The rashness, with which various curved
weapons of medium size, dispersed in the Thracian world, of machaira or falx
type, are considered to be daggers, has made it extremely hard to catalogue and
to study the real daggers, despite de fact that the lasts are present, in a relatively
big number, in archaeological contexts and also in representational art. The
large number of pieces discovered, with various characteristics, but all specific
for daggers, along with the ambiguity of the antic sources, forces us to make a
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difference between daggers and small swords (machaira), which is possible
only by taking into account the functional and physical characteristics of the
weapons in discussion.
From a morphological point of view, starting with simple shapes, through
successive transformations, at the end of the third century B.C. and the
beginning of the next century, a final shape is reached, functionally and
aesthetically elaborated, proper for a mixed warrior elite, whose arsenal
contains also a Thracian component. The area covered by these warriors is the
North – Western Bulgaria, Western Muntenia, a good part of Oltenia, with a
consistent expansion in South–Eastern Transylvania, simply said: the
archaeological and cultural grounds called Padea-Panagjurski Kolonii, where
the inventory also contains curved daggers of the sica type.
From a typological point of view, though there is a strong tendency
towards standardization, the sica daggers can be organised in three main types
that differ only by morphological aspects, not functional.
The first type (A) is characterised by its solidity, sometimes with a broken
figure immediately after the blade’s middle part, with a short and sharp point,
with a slight curvature, a short handle cane, usually of a triangular shape, that
has a hole for the fixing rivet, close to the blade. The blade has incised
ornaments and a "blood channel" deeply carved into it. These characteristics are
not general, the only standing arguments for this type being the size and the
shape approximately similar.
The second type (B), not very different morphologically speaking, doesn’t
have the solid shape of the first type, but a longer blade, with a ”blood channel”,
and keeps, most often, the haft’s tongue short and of a triangular shape.
The third type (C), more numerous, gathers a series of daggers
characterized by a long blade, elegantly manufactured in most cases, by the
ornamentation with incised circles or/and lines along the blade, the presence of
the ”blood channel”, the haft’s tongue as long as the haft and a guard muff.
These distinctive elements are found either all together, or some of the pieces
present one or more of these characteristic features. The sizes show a relative
standardization, some-where around 30-40 cm length and approximately 3 cm
width. From a chronological point of view, this type of dagger is dated mostly
in the second and first centuries B. C.
The most frequent associations of weapons in the graves from the PadeaPanagjurski Kolonii group are spear tips, the helmet, the straight sword, shield
bosses and the curved dagger, sometimes a coat of mail and chariots, and
adding different pieces of harness: pasterns, bits, buckles. This type of funeral
inventory, almost the same in the graves from where the daggers come, allows
today the identification and reconstruction of some specific inventories,
scattered along the time because of different reasons.
The daggers’ decoration, remarkably complex, offers them a sum of
spiritual, artistically and symbolical valences. On the blade geometrical shapes
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were incised, but also eagles and snakes, in which case their schematization
requires the existence of a certain “code”, or they were an emblem that
underlined the membership of a certain brotherhood at arms or a certain social
status.
From the facts presented above, it can be stated that the sica dagger
represents an important historical artefact which, due to its importance and the
role it played in the Thracian world, contributes to the understanding of the
social and military mechanisms of this society and, through the special spiritual
dimension, to the reception of a new side from the religious mosaic of this
people. From all the curved weapons used in the Thracian area, the sica daggers
are the only ones that make the connection between the Southern Thracians and
the Thracians North to the Danube, being spread the same on both sides of the
river.

The Dacian pruning knife
The weapons used inside the Dacian territory covered a large variety,
ranging from the most simple knives to the pretentious and complicated
armours. However, the Dacians had a clear predilection to curved weapons they used them all: ordinary knives, daggers, swords of various sizes - so
frequently, that they became typical for the military phenomenon in Dacia.
Among all these weapons, there is a particular category - the pruning
knife- massive object used for a double purpose: tool and weapon.
This particular knife has been present in a large geographical area and the
random character of the discoveries, the blurry archaeological context in which
it has been discovered created the theory that this weapon belonged to another
period. These theories have been confuted by the archaeological proofs which
place these artefacts during the Dacian era, even if it will have been used until
the Middle Ages.
It is probable that the pruning knife had its origins in the ancient sickle,
but during the Dacian kingdom, they reached a single shape, with only small
morphological variations. They were generally short (20-40 cm), with a tick,
broad blade curved at its point, they had the edge on their concave side and the
latter was rather broad. The profile of the blade was either rhombic or triangular
and it was fixed on a handle through a filiform hand or simply through a sleeve.
In some cases, an iron ring was used to fix the handle to the blade.
The presence of the pruning knife among the Dacian weapons might be
considered a momentary adaptation to challenging situations, but on the other
hand, it can be assumed that this occurred because civilians joined the army
along with nobles and warriors, using their daily tools as weapons. The latter
hypothesis, however, is hard to grasp through archaeological research.
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There is a great discrepancy between the scenes from Trajan’s Column
showing Dacians with trophies taken after battles and carrying sophisticated
weapons, such as spears, spades, curved swords, armours, flags, shields, and the
scenes of war, in which weapons are presented differently. This might be an
important clue regarding the reflection of the differences between various
categories of warriors in the Dacian society.
In this scenario, the pruning knives seem to be a category of weapons
used by the ordinary warriors. However, its effectiveness was just as
appreciated as the rest of the curved weapons used by the Dacians. There were
various situations in which other (higher) categories of warriors did not hesitate
to use this type of knife.
The spreading and the frequency of this weapon, dated around 1st century
BC and 1st century AD in the Dacian area and its usage - even if occasionally as weapon, allows us to add it to the Dacorum falcibus, mentioned by Cornelius
Fronto.
Thus, the pruning knives - especially the large ones - supplement the
complex collection of curved weapons used by the Dacians.

Knives
Frequently considered as common pieces of inventory, curved knifes
were peripherally treated within the framework of archaeological researches,
being rarely discussed in detail. They were very probably used in battles, but
also in the warriors’ daily life, whether we are talking about the obtaining and
preparing of food, or hunting and other practical activities. In some cases, the
curved knives seem to replace or to compensate daggers, being present in
funeral contexts, either alone or along with spear tops. The association between
these knives and graves and funeral inventories, the presence of the blood
channel, strengthen the assumption that these knives were more than simple
domestic tools, the duality weapon–tool being replaced with the duality
weapon–worship instrument.
The three pieces from Sǎlaj County complete the repertory in Dacia
before the Roman conquest and, in the same time, contribute to the
identification of the role they had in the North Danube area, as elements of the
military equipment and also as worship instruments.
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Falx dacica. An Attempt of Reconstitution
In our reconstitution attempt, the stages followed in order to obtain a
replica of a Dacian sword, falx type, insisting on its quality, especially since the
very efficiency of the sword is the one to have brought it fame and the status of
a symbol-weapon.
We have to reiterate the discussion – still open in the first stage of this
project – whether it is or not necessary to extract from M. Cornelius Fronto’s
saying “the curved weapons of the Dacians” / ”Dacorum falcibus” a particular
“falx Getae” / “the Get’s sickle” – how P. Papinius has named it. We concluded
then, after a thorough analysis of the artistic representations from the period and
the archaeological discoveries, that both aspects are possible. This because, on
one hand, the monuments and the numismatics referring to Dacians offer us a
large range of curved weapons, on the other, because the archaeological
discoveries have broadened this range to a single usable mass-weapon which
could be considered a symbol, and that is the curved sword, Sarmizegetusa type.
The written sources mention a great psychological impact of the curved
weapons, the artistic and numismatic sources confirm their use on a large scale,
while the archaeological proves, are scarce and limited to a few daggers, sica
type, and even less falx swords. Thus, we have a gap between the illustrated
reality from the ancient sources and that offered by the archaeological proves.
Our project wanted to diminish this gap. However, the validation of this fierce
chopping and excoriation weapon did not necessarily need an experiment, as all
the weapons with a similar blade were designed for the same purpose. As far as
the production technique, its relevance covers the period concerning the
production, which could cover only a day, all the stages of obtaining the blade
and attaching the handle being included.
With such a “technological flux”, even a numerous army was seen as an
easy issue to handle, especially since the natural resources were sufficient to
assure the raw material. However, discovering this sword only in the capital
area makes the issue complicated, as its usage is limited, indicating that there
were specialized troops and a certain type of heroism that only combined could
justify the quasi-exclusive association of the Dacians – and on the coins, of
Dacia – with the named weapon.
Despite the produced damage, the weapon was not perfect. It was not
practical in the melee combat, as it did not offer its user the possibility of
stabbing the opponent; it needed a given space of manoeuvre, because the
maximum force of the strike was obtained through handling it with both hands.
This latter aspect makes it unusable for the knights, as long as they had one
hand on the reins. It was even less effective in cavalry because of its curved
shape, predisposed to anchoring into the enemy and thus inducing a loss of
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balance to the equestrian, a serious inconvenience, since they lacked saddle
steps.
These findings are sustained by the representations on the monument of
Adamklissi and of the Trajan’s column, which show the falx dacica being used
only by pedestrians. Another argument is given by archeological discoveries
consisting of tombs, possibly of aristocrats, equipped with straight swords, of
Celtic type.
The sword’s fame is given by the ancient sources and by the samples
discovered in the capital area, both sustaining its noble origin. Although falx
dacica was not an aristocratic sword, it was, nevertheless, used by the elites, by
professional warriors, especially trained to fight with this type of weapon. The
scarcity of samples and the fact that the elite troops were never numerous
cannot justify enough the horror falx dacica caused among Romans. Further, it
cannot justify the reinforcement of helmets, the use of protection for arms and
the general improvement of the defensive equipment, associated with Trajan’s
Dacian military campaigns.
As a conclusion, the Dacian attachment towards this weapon, which,
however fierce, had its disadvantages, must be sought outside the blacksmith’s
and it does not stand only in the quality of the material and in the effectiveness
of the shape. This attachment must be linked to the serenity with which the
Dacians looked death in the eyes and ultimately, to the magical-religious
symbolism these curved weapons had in almost all civilizations. The liaison
between the curved weapons and death is present even today. The exploitation
of this spiritual aspect from a warrior’s point of view would offer more
information to elucidate the mystery of the falx dacica.

The functions of magical-religious curved weapons of the Dacians
If someone wants to observe the role played by the curved weapons in the
religious practices in the Dacian communities, it is convenient to begin by a
bold question about the original model of these weapons and notably over their
psycho-social implications. All the relations between the weapons and
spirituality are lost in time. Even with some degree of ambiguity, we can
research a little the weapons before they become weapons. Simple instruments
that the prehistoric man used in the daily activities, the weapons conserve a
durable duality, that will not be modified until the individualisation of the
military function. Among the weapons which a warrior always equipped
himself with or the most appreciated virtues were the martial ones, the
fundamental components of his arsenal (the knife, the dagger, later the sword or
the rapier) became symbols of royal or sacerdotal power. Or in another way,
symbols of authority. Later, they were also precious goods, appreciated
trophies; they invaded the sacred space, the imagery, but also, because their
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physical presence through which they responded the demands of sacrificial,
esoteric or funerary rites and they replaced domestic instruments.
The mental collective of the warrior Dacian society was prone to heroism.
It was never forgotten the sacred function that was attributed to the weapons.
For obvious reasons, daily religious testimonials are, however, difficult to
assess. Other manifestations that place the weaponry in funerary contexts, are
among the best represented. The weapons do not abound in historical sources,
no more, but they can observe the degree in which they play a role in the
manifestations of the cult. It is of little importance if we should speak about
religious life or occult symbolism, the presence of weapons express the most
intense form and the most expressive cult: the blood sacrifice, that means the
human sacrifice, agreed or forced, in all its forms. And it was imposed. In such
a scenario, the curved weapons (knives of daggers) were laid in sacrificial
context because of practical reasons: they stab or cut. As regarding their unique
shape, they lay printed in the collective memory.
The hypothetical reconstruction of the historical journey of curved
weapons, shows us a real evolution, but more than this, a succession of
testimonials: models inspired by nature, known since immemorial times, it
becomes in the end, the symbol of Death. The sickle, primary source of
inspiration of curved weapons, that were associated with primordial myths, but
also to change and renewal, become gradually a symbol of Death, in a more
efficient way, the one of the sickle. It still holds the same significance today. On
a symbolic plane it can be said that it causes the death of plants, that offers a
privileged sacrificial instrumentaire, that thus transforms it into an instrument of
sacrifice necessary and repetitive. It was a primordial weapon. Its first use was
of offering, firstly agricultural, then - thanks to a transfer - sacrificial, in bloody
sacrifices. Such a sacred weapon of a God, was not for cutting, against its
obvious utility. It makes the sacrifice reborn. The last resemblance of mown
earth of wheat, that waits the seeds for new grains.
The presence of curved weapons in funerary rites is the testimony of its
importance in mental collective; the ritual folding shows a change in the statute
of the dead, who not only changes its residence but a «better social» also. When
it dies, it leaves the family and becomes the member of the community of the
dead, that it's not possible until the accomplishment of rituals, the deposition of
the plied weapons. The voluntary damage of the weapons, may signify the end
of their utility. It's also a statement that the dead and its weapons are no longer
useful; they enter a new cosmic dimension, governed by other laws. The
incineration of the dead and the inventory of its tomb shows another habit of the
Dacians: the purification by fire that accompanies their beliefs and their
mentality concerning «the other world» and the point between the two worlds.
From an ideological point of view, the warrior elites of Thraco-Dacians
prefer curved weapons, which they associate invariably with Death. If we
believe in an impulsive character of these warriors, that historiography has
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generalised, the Dacians have let an always violent and menacing imprint in the
imaginary ethnic of the ancient world.
The evolution of religion of septentrional Thraces in the first half of the
st
1 c.BC was laid in existence by both the two elites, one aristocratic and one
military. The representatives of these elites use curved weapons: daggers and
big swords. And the warrior virtues of these two category of weapons are
revealed all along the Dacian history, notably during the two Daco-Roman
wars. When it is mentioned the immortality on which the zamolxian religion is
based on, we can partially take into account the importance that these curved
weapons have occupied in the configuration of an ethnic model that left a strong
imprint not only in the case of the Dacians, but equally among their heirs.

Falx dacica from history to posterity
In the end, a question arises: was this rather short time enough for this
weapon to achieve such fame that would echo up until 3rd century AD?
Moreover, was this time enough for this weapon to spread amongst the Dacians
and to be used in such ways that it would remain a legend? Or is it just another
myth waiting to be demystified? Judging by the place of origin (Sarmizegetusa
Regia) and by the poor amount of genuine Dacian swords we have left, we
should conclude that this sword belonged to nobility rather than to the masses.
Further on, we can say that this was a sword of those close to the king and it
was probably produced somewhere near the Dacian capital.
Was it a sign of nobility and power? Why did they choose this weapon?
Maybe the sword was still something new and too elegant for the regular
Dacians to fight with it. Maybe the manufacturing was different and harder than
that of other swords.
Regular soldiers had, thus, other weapons to fight with, from the giant
rhomphaeae, to the regular knives and hedging knives, which were so
dangerous because they adapted so good to their owners’ standards.
As a conclusion, a typology of the curved weapons is hard to do and it
stretches between the boundaries and categories that have been established until
now. This is so, mostly because of the rare artefacts and because of the
ambiguous character of the artistic representations. The attempt to superpose the
Latin notion of falx over the Dacian curved sword is probable and correct only
under the circumstances in which, after the kingship of Trajan, all
representations of romphaea seem to have disappeared and those of sica were
quite rare.
The Roman artistic representations clearly show the curved sword
symbolically placed in the hands of the Dacians. We think that the presence of
the sword in these representations, in which Dacia was no longer a captive
province, is hardly accidental.
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The exact shape of this weapon is a small aspect, since its prohibition
might have already leaded to the sword’s disappearance. What is truly important
is the evolution this concept, the sword, has had in the conscience of the
subjects from the Northern Danube, during and after the Roman conquest from
106 AD. If the weapon has lost some of its fame during Trajan’s kingship
mainly because of the superiority of the Roman troops, under the kingship of
Hadrian, the lost glory was partly regained. This happened because Dacian
auxiliary units had been created and thus, the image of Dacia as a conquered
province shaken by sorrow, was immediately replaced by that of a perfectly
well integrated province, helping the Empire with the same fierceness once
protected its boundaries from the Roman attack.
This image, repeatedly popularized until late 3rd century AD is nothing
but the artistic reflection of the Dacian involvement in protecting the Empire.
The whole series of coins stamped during the kingship of Filip the Arab’s
family must have been linked to the great attack of the Carps, finally defeated in
247 AD. The flags presented near the personification of Dacia and the curved
sword she held in her hand, showed the perfect co-operation between the
legions and the subjects of the Empire in times of crisis.
The use of such old symbol as the curved sword may have had deeper
meanings. It might have been an expression of another important event that took
place in those times: a century and a half passed since the Romans had
conquered Dacia.
It is however obvious that the symbol, feared and hidden until then, had
become an important part of the ideology of cohabitation.
The same message stands on the monuments built by the Dacian
auxiliaries in Britain. They combine the ways of showing victory: the palm
branch and what once consecrated the warrior spirit of the Dacians.
However, it is possible that all this is nothing but a reiteration of an older
cliché. Nevertheless, the mechanism that leaded to this cliché is nonetheless
important.
We will dare to end this thesis without demystifying the legend. We will
dare to say that falx Dacica is the most suitable name for the most beautiful
Dacian weapon, created by themselves.
Because of its harmonic proportions, the elegant shape and the bravery
with which they handled it in the roughest times of history, the curved sword
has won the status of a symbol.
Translated by Elena Tudorache, Marcu Marius and Toma Bembea
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