N. CONOVIC1, L. GEORGESCU

DATE NOI PRIVIND MORMiNTUL GETIC DE lA
(JUD. IALOM/ŢA)

DOROBANŢU

1. În anul 1954 Muzeul de istorie din CăIăraşi ajungea În poses ia unui
mormint getic de incineraţie, apărut în tî mplător cu ocazia săpării unui şanţ
pentru irigaţie pe malul privalului Bătrîna la circa 100 m sud de margir.ea
satului Dorobanţu. Descoperirea a fost publicată de Niţă Anghelescu, ală
tu ri de alte materiale, descriindu-se sumar inventarul mormîntului '. in anii
care s-au scurs de atunci nu s-a mai semnalat apariţia altor morminte
getice În zonă. Din perimetrul comunei Dorobanţu se cunosc Insă mai
multe puncte cu descoperire getice 2, ceea ce ne face să credem in existenţa unei importante aşezări În apropiere. intrucit inventarul mormîntului
nu a fost ilustrat grafic, nici studiat mai În amănunt, iar osemintele inci neraterate nu au fost analizate pînă În prezent, am socotit că nu este lipsită
de interes o republicare a descoperirii, cu atit mai mult cu cit aceasta
ridică o serie de probleme de o im portanţă particulară. Ia tă conţinutul
mormîntu lui:

1. Amforă de 7 hasqs de culoare cărămizie, din pastă fină, cu mică şi
granule negre dese; este de formă biconică, cu umărul rotunjit şi torţile
cu secţiune ovală. Gura, torţile şi suportu l îi lipsesc d in vechime, Amfora
a servit drept urnă de incineraţie ; este de tipul 20 Zeest, databil În secole[e IV-III Î.e, n,3 ş i s-a găsit spartă in situ, Dimensiuni: înălţime actuală
~ 48 cm, d ia metrul maxim ~ 19,8 cm . Nr. inv. 1608. (Fig. 1).
2. Cană getică, servind drept capac pentru urnă, fiind introdusă cu
gura În jos pe gitul amforei. Pasta este grosolană, conţ in înd mică, cioburi,
1 N. Anghelescu,
bozia, În SClV, 6, 1955,
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p i sate, gronule colcoroose şi este modelotă cu mina. Arderea este oxidantă,
Incomp letă , urmată de o ardere secundară neuniformă. Cana este acoperită cu un slip brun inch is. lustruit; are o formă blit roncon i că, gura evaza tă,
toarta probabil uşor suprainălţată lipsind din vechime, fundul albia!. Dimensiuni : Înălţime = 8,17 cm, diametrul gurii = 5, 16 cm, diametru! maxim
= 6,23 cm, dia metrul fundului = 4,7 cm. Nr. inv. 1609. (Fig. 2).

3. Inventar. Între oasele calcinate s-au

găs i t

un os fragmentar de

pasăre - probabil de la ospăţul fu ne rar - resturi de la un obiect de fier
şi patru amulete de lut, prezentind urme ale trecerii secundare prin foc.
Este probabil că obiectele din inventar au fost arse imp reună cu defunctul.
Amuletele sint de mici dim ensiuni, arse oxidan!, şi se prezintă după cum
urmează:

o. Amuletă de formă semiovală, cu partea convexă purtind şase cres tături transversale ; În grosime piesa este perforată transversal ma i aproape
de unul din capete. Pasta are aceeaşi compoziţie cu căni ţa folos i tă drept
capac. Dimensiuni: inălţime = 1,53 cm, lungime = 3,72 cm, grosime ~
1,16 cm. Nr. inv. 15844. (Fig . 3)
b. Amuletă de formă ovală, perforată transversal pe mijlocul feţelor
late; pasta este grosolană, conţinind cioburi pisate fin şi mică, crăpată
ca urmare o arderii secundare. Dimensiuni: lung im e = 2,56 cm, lăţime =
1,77 cm, grosime ~ 1,25 cm. Nr. inv. 15945. (Fig. 4).
c. Amuletă de formă conică, din aceeaşi pastă cu precedenta. Virful şi baza sint rotunjite; În apropierea virfului este o perforaţie orizontală.
Şi ace astă piesă este crăpată in urma arderii secundare. Dimensiuni: inăI
ţime ~ 1,4 cm , diametrul bazei = 1,26 cm. Nr. inv. 15846. (Fig. 5).
d. Amuletă de formă tro n conică, cu o alveolare profundă la baza
more continuată de un orificiu cilindliic la partea superioară . Pasta este
eră pată În urma o rderi,j secundare şi are pete de culoare mai înch i să.
Dimensiuni: ină l ţime = 1,9 cm, diametrul maxim = 2,23 cm diametrul
minim = 1 cm. Nr. inv. 15847. (Fig. 6).
II. Restur.ile osoase umane studiate sint reprezentate de un număr
de 449 fragmente a căro r d imensiuni variază Înitre limitele valorilor
2 mm. - 58 mm. lăţime, iar ca grosime de la 2 mm. Ia 8 mm. Culoarea oaselor ca lci nate p rez in tă o gamă de cu lo ri -de la a lbastru la gri - negru şi
de ,Ia crem la gri - a lb, in funcţie de intensitatea f1ăcă,"ii rugului la n.ivelui anum itor părţi ale scheletului.
Pe citeva fragmente de calotă craniană ca şi pe unele fragmente care
reprezintă scheletul postcranian am remarcat impregnări cu oxid de fier
provenite de la obiectele care au aparţinut celui care a decedat ş i care
au fost depuse odată cu el pe ru g.

Craniul este reprezentat din trei fragmente din osul frontal, din zona
suturii coronare, mici ca dimensiune, cu urme de oxid de fier.
- parietalele sint prezente prin şase fragmente din bosele parietal e cu
dimensiuni i ntre limitele 20 mm. - 25 mm" pe 18 mm . lăţime cu o grosime
de 6 mm. ; un fragment de parietal din zona temporal ă stingă de 39 mm.,
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pe 20 mm. lăţime. grosimea osului fiind de 6 mm. şi Încă citeva fragmen te
extrem de mici şi ffiabile. din aceeaşi zonă.
- fragmente de dimensiuni foarte mici ca şi două fragmente mai mari, extrem de reprezentative din zona denumită "planum occipitale" reprezintă
osul occipital. Unul din cele două fragmente mari este robust. reliefat.
bombat şi face patre din zona lambda - protuberanţa occipitală externă.
cu linia nucală supremă stingă puternic conturată. Sulcusul sagital s-a
menţinut. deşi asul a fast puternic incinerat. Tabla i nternă a accipitalului
este fracturată in dreptul protuberanţei occipitale interne. Dimensiunile
acestu i fragment sînt următoarele: lambda - protuberanţa occipitală externă = 58 mm. ; lăţimea fragmentului =
30 mm., grosimea fragmentului
' - 8 mm. AI doilea fragment de dimensiuni mai mari din osul occipital
face parte din "planum occipitale", partea stingă, de asemeni puternic
reliefat. cu urme de oxid de fier. avînd dimensiunile: 29 mm. pe 20 mm.
lăţime şi o grosime de 5 mm.
- mastoidele sînt prezente printr-un fragment de 17 mm pe 20 mm lăţime.
gros de 14 mm . precum şi Încă citeva fragmente de dimensiuni extrem de
mici.
- un fragment de orbită şi unul din partea superioară a oaselor nasa le.
din zona suturii naso-frontole, sint singurele fragmente pe care le avem
din treimea superioară a feţei. cu dimensiuni cuprinse Între 8 şi 13 mm.
- nu avem nici un fragment dentar:
Fragmentele craniene menţionate mai sus sint robuste, puternic reliefate. fără ca cele două table osoase. externă şi internă. să fie desprinse
una de cea la ltă. Culoarea oaselor craniene este alb-crem. Resturile osoase
.cra ni ene pe care le mai avem sint de dimensiuni extrem de mici şi friabile.

Scheletul postcranian este reprezentat din 411 fragmente de dimensiuni diferite. cu urme de oxid de fier pe unele din ele. Culoarea oaselor la
nivelul femurelor şi tibiilor este albastră şi gri - negru, iar in rest, fragmentele osoase sînt de cu loare crem -gri-al b.
Radiusurile şi cubitusurile sînt prezente prin citeva fragmente din treimea superioa ră a diafizelor, iar humerusurile prin fragmente de diafiză de
dimensiuni extrem de mici.
Fragmentele de femur şi tibie sînt extrem de robuste. de dimensiuni
Între limitele 23 mm. pînă la 47 mm lungime; 9 mm . pînă la 16 mm. lăţime
şi 4 mm. pînă la 7 mm. grosime.
Toate fragmentele umane incinerate găsite În urnă aparţin unui singur
individ. Caracterele morfologice. metrice. aspectul robust al resturilor
umane incinerate, ca şi caracterul suturilor craniene care la nivelul fragmentelor pe care le avem sînt deschise şi cu un anumit grad de complicare, ne face -:ă înclinăm spre următoarea diagnoză: "oasele incinerate
aparţin unui individ de sex masculin . robust. de vîrstă subadult - adult" 4.
4

1970.

Gy. Acsad i, J. Nemeskeri, History of Humon Life Spon ond Mortofity, Budapest,
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III. Inventarul mormîntului de la Dorobanţu reţine atenţia Întrucît
ridică unele probleme legate de viaţă spirituală a geto-dacilor şi a lumii
trace În general.
Cercetările arheologice şi analizele materialelor osteologice din necropolele geto-dacice au arătat că ofranda de carne (În special de pasăre)
apare in lum ea geti că in mormintele de adulţi de la sfîrşitul epocii hallstat-

tiene şi se Întîlneşte indeos'ebi În Latene 5. Astfel, În necropole de la Fe-

rigile, ofrandele animale apar din subfaza I b, dar se Înmu lţes c În fazele
următoare 6, La Tigvenl, ofrandele arse pe rug odată cu defunctele, apar in
faza III (secolele IV-III i.e.n.), În morminte de femei adulte sau mature 7
Pentru secolele IV-II i.e.n. se cunoaşte folosirea ofrandelor de carne, pre dominind acelea de pasăre, În necropolele de la Bugeac (jud. Constanţa) 8,
Mărgăriteşti (jud. Olt) 9 şi Cetăţeni (jud. Argeş) 10. Comparind cultura getodacă cu cea pomeraniană, D. Nicolaescu-Plopşor arată că şi in cadrul
acesteia din urmă ofranda de carne apare În Hallastattul D, creşte numeric

În Latene-ul timpuriu şi dispare În cel mijlociu n În acest fapt trebuie
văzută, probabil, o influenţă primită din lumea sciţilor, unde sacrificiile de
anima le jucau un rol important În ceremoniile funerare şi di vine 12.
Cele patru amulete de lut au fost trecute prin focul rugului odată cu
defunctul. Avind in vedere faptul că atit resturile ofrandei de carne cît şi
osemintele umane incinerate nu au fost adunate În totalitate ci selectiv,
nu excludem posibilitatea ca şi numărul amuletelor să f,i fost mai mare În
momentul cremaţiei. Deşi poartă urme le trecerii prin foc ele nu sint calcinote, cum era de aşteptat, ci doar inegrite parţial; aceasta ne face să
credem că au stat Într-un loc mai ferit. Prezenţa lor În urnă poate fi legată
de rolul pe care l-au jucat În timpul vieţii defunctului şi nu de o componentă a ritualului funerar, În care caz asemenea amulete ar fi trebuit să
apară in majoritatea mormintelor din această vreme.
D upă cum arată Într-un studiu recent cercetătorul bulgar N. Şipkoven

ski , amuletele aveau o funcţie de "apărare psiho-profilactică impotriva nesiguranţei interioare, deveneau suporturi ale Încrederii in viitor În orice
realizare, «ocrotindu-j» (pe traci, n.n.) de boală, suferinţă şi moarte" 13.
Practicile magice, cum bine se ştie. jucau un rol insemnat În toate sectoarele vieţii sociale şi individuale din antichitate. Cercetările arheologice
efectuate atît la noi cît şi În Bulgaria au scos la iveală numeroase obiecte
5 D. Nicoloescu - Plopşor, W. Wolski, Elemente de demogrofie
populaţiile vechi din România, Bucureşti, 1975, p. 86-88, 100.

Ibidem,
Ibidem,
a Ibidem,
9 Ibidem,

6
7

şi ritual

Funerar /0

p. 81, 87.
p. 100.
p. 88, 138- 139.
p. 137,

10 D. V. Rosetti, Au fost omazoane În Dada?, in Magaz:in isto ric, 11 (32). 1969, p.
90- 94; D. Rrotase, Riturile funerare la daci şi daco-romani, Bucureşti, 1971. p. 22-23.
11 D. Nicolaescu-Plopşor, W, Wolski, op. cit., p. 88.
12 Herodot, IV, 60-63. Pentru influenţa scitică asupra geţilor vezi Thucyd<ide, II, 96.
13 N . Schipkovenskii, GrundsOtze der thrakischen Medizin, in Throoia, II, Sofia, 1974,
p. 241-242.
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care ou fost folosite i n scopuri magico-ritua le de lumea troco-getică, Începi nd d i n e poca bronzu lu i şi pi n ă in secalu l al II I-l ea e.n. Apariţia lor i n
forme si milare În t r-o perioadă atit de Îndelu n ga tă, constituie nu n umai
m ărturii a le continu i tăţii de locuire a populaţi e i autohtone in spaţiul carpata- ba lca nic, dar ş i dovezi ale originii străvechi a acestor practici in
lumea tracă. Iată citeva catego rii de obiecte cu funcţ i ona l itate mag i că des-

coperite in acest

spaţiu:

a. Figuri ne an!ropomorfe s-au descaperit pe tot teritoriul lac uit de
traci, incepind di n epaca branzulu i şi pină in secolul II e.n. Ele se cunosc
atit in România 14 cît şi in Bulgaria 15 şi R.S.S. Mo l dove n ească 16. Majoritatea sînt modelate ru dimentar, sub f orma unor idoli de sex mascu lin sau
feminin şi s- au găsit f ie În i nteriorul unor locu i nţe, fie În gropi menajere 17.
Cind apar i n morm i nte este vorba i n special de amulete 18. Altele au fost
folos ite pentru magie "neagră", ca in cazul grupului de figu ri ne descoperite la Paia na 19. Un caz aparte il fo rmează şi figurine le ecvestre de la Cir1 0măneşti. Acestea sint mode late mult mai ingrijit şi pa r a fi imitate după
statuetele elen istice 20.
14 Pentru bibliografia generală vezi N. Conovici, Cîteva figurine ontropom orfe getice
descoperite la Piscul Crăsani (com. Balaciu, jud. lalomiţa), in SClVA. 25, 1974. 2. p. 295301, la care se mai adaugă: M. Florescu. C. Buzdugan. Aşezarea din epoca bro nzului de
la Bogdăneşti, (jud. Bacău). Raport amplu asupra cercetărilor arheologice efectuate in
anii 1959-1962, În A'r heologia Moldovei, VII, 1972, p. 177-178; Z. Szekely, Săpă t urile
executate de muzeul din Sfintul Gheorghe (1967-1970) În Mate~jole, X, 1973, p. 220,
fig. 1/ 8; Silviu Sanie, Şel'lo San ie, Cercetările arheologice de la Dumbrava (comuna
Ciurea, jud. Iaşi), in Cercetări istorice, IV, laşi, 1973, p. 61 - 92; C. Mărgărit Tătulea,
D. Vicoveanu , Depozitul de piese de cult de la Poiana, in Cercetări isto~ice, IV, laşi, 1973,
p. 143-150; Lariso Nemoianu, comunicare la Sesiunea Mizeului de 'istor ie a R.S.R., 1973
(despre descoperirile de la Ocniţa) j S. Dumitraşcu , V. lucăcel, Cetatea dacică de fa
Marca (jud. Sălaj), Zalău , 1974, p. 22 şi fig. 26, 27; V. Dupoi, Un complex de cult geto dac din nord-estul Munteniei, comunicare la AI IV-lea Colocviu de arheologie dacica.
Institutul de arheologie, Bucureşti, 2-4 decembrie, 1975 ; Z. Szekely. Nouvelles donnees su r
la culture geto ·dace du sud-est de la Transylvanie, i n Thraco -dacico , Bucureşt i , 1976,
p . 233- 235 şi fig. 3/2-3 j Ghenuţă Camon, Figurine an trop amorfe geto-dacice de scoperite in judeţul Vaslui, În SCI VA, 28, 1977, 2, p. 253-256 ; M. Babeş, Statuete/e gefo-dace
de la Grfomăneşti (jud. Buzău), in SCIVA, 28, 1977, 3, p. 336- 340 şi f ig. 11-12 ; M. Tu1'cu,
Reprezentări plastice geto -dacice din Cîmpia Munteniei aflate in colecţiile Muzeului de
istorie o municipiului Bucureşti, in Rev . Muzeelor, şi Monumentelor, XIV, 1977, 8, p. 53-56.
1S 1. Venedlkov, AnOJlOHII5I Ha 4epHO Mope, în Pa3KonKIl li rrpoy t IB3HII5'l, II, Sof ia, 1948,
p . 11, M. 3 ş i fig. 7 ; Mityo Kăncev, Mc;feriaux du site preh istorique de f'age du bronze
recent et du Hal/staft ancien pres d'Asenovec, depart. du Sifven, in Thracio, III, 1974,
p. 75- 76, fi g. 15; Ned ealko Ghizdova, faJlUlTaTCKa5I KepaMIIKa KpertocTII 1.l,epHHbI in
Thracia, lIl, 1974, p. 124 şi fi g. 11/6.
16 1. T. Ni c u l i ţă, 1. A Ra falovic i, :>I<HJII1lll.a feTOS n paHHblx CJlaSHH Y c. XaHcKa, în
ApXeOJlOrHlIeCKi:e HCCJleAosaHHH B MO.IJ.1I.aSHII 1973 r, Chiş i nău, 1974, p. 82 şi fig. 1/5.
17 N. Conoyicj, op. cit., p. 299.
18 1. Venedikoy, op. cit.
19 R. Vulpe, Fig urin ele magice de la Poiana ş i coptivii de pe relie fe /e de /a Adamd isi, i n Anale le Dobrogei , XII , 1931, tese. 1-12, p . 257-262.
20 M. 8 abeş , op. cit., p. 346- 348.
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b . Figurinele zoomorle apar sub fo rmă de idoli, fie singure 2', fie impreună cu idolii anbropomorfi 22, Uneori apar În morminte, ca la En1j.sala 23,
impreună cu alte obiecte folosite pentru magie. Figurinele zoomorfe de la
Cirlomăneşti 24 reprezintă adevărate opere de artă şi sint pină in prezent
singulare i n spaţiul geto-dac.
c. Toporaşe - amu/efe În miniatură, din lut ars, sînt cunoscute pe teritoriul ţării noastre la Bogdăneşti (cultura Manteoru) 25, Ferigile (Hallstatt
linal,26, Băiceni-Mlada (sec. IV- III Le.n.) 27 şi Piscul Crăs ani (inedit).
d . Obiecte magice din lut ars şi din alte materiale. Acest gen de obiecte cunoaşte o mare diversitate de forme geometrice. Ele apar de obicei
grupate in morminte, de multe ori fiind asociate piese din materiale diferite (lut, os, piatră, cochilii, sticlă, metal). Unele sint perforate, putind fi
purtate ca amulete, ca in cazul celor de la Dorobanţu. Asemenea obiecte
au apărut cu precădere În teritoriile trace din dreapta Dunării, in mormin-

tele unor persoane care se ocupau prababil cu magia: la Duvanli, in Muşov iţa Moghila (sfîrşitul sec. VI - inceputu l sec. V i.e.n.), 28 ş i Arabagiiskata
Moghila (sec. V î.e.n .) 29, la Oriahovo (sec. VI - V Le.n.), Sliven, Asenovgrad 30, Apolonia 31, Drumevo (sfîrşitul sec. IV - inceputul sec. III Le.n .) 32,
Staroselka (sI. sec. IV - inceputul sec. III i .e.n.) 33, Moghilan skata Maghila
(jud. Vraţa) 34, Kralovo (jud . Tărgovişte), lingă Pomorie şi Burgas precum
şi in cetatea tracică de la Malkoto Kole li ngă Sazopol (ined ite - informaţii primite de la arheologul P. Balabanov). in Romănia , asemenea descoperi ri sint mai puţin studiate. Se cunosc cele de la Eni sala şi Ciucurava
(jud. Tulcea) 35, Zimnicea (jud . Teleorman) 36, Poiana (jud . Galaţi) 37, Cetă21

N. Conovid, op. cit.,,' M, Florescu. C. Buzdug an, op. cit.,; N. GhizdoVQ. op. cit..
Babeş, ap. d/., p. 321 - 336 şi fi g. '-10.
N. Conovici, op. cit.; G . Simion , Les Getes de fa Dobro udja septentrionofe du

p. 124, fig. 11 /2, 4; M.
22

VI-e au '-er siecle av.n.e., in Thraco-docico. 1976. p. 148, 156 fig. 8/ 4; S. Teodor. Săpă
tu riie de la (ucorăn; (jud. Botoşani), În Arheologic Moldovei, VIII, 1975, p. 171 , fig. 33/ 4.
23 G. Simion, op. cit.
24 M. Babeş, op. cit., p. 340- 346.
2S M. Flo·rescu, C. Buzduga n. op. cit.
26 AI. Vulpe, Necropola hafl s tattiană de la Ferigile, Bucure~ti. 1967, p. 74, p1. XXVlj 24,
cu menţiunea că ar putea preve ni dintr-o o ~ezQ re de tip Ceţefeni.
27

A. Loszlo,

A ş ezarea doce-getică

de la

Băic eni

(secolele IV -II i.e.o.) hheoleg ia

Moldove i. VI, 1969, p. 79 şi fig. 19/3 .
28 B. D. Filow, Die Grobhiigelnekropofe bei Duvonlij in Siidbulgarien, Sofio, 1934,

p. 93

şi

fig. 118.

" Ibidem, p. 140 şi fig . 163-165.
30 V. Mikov, HapO,llHa Me)lHUIfH3 Y cTap HTe TpaKH, În Studio in honorem acad. D.
Decev, Sofia, 1958, p. 663, fig. 5, p. 661, fig. 3, p. 657-660.
311. Venedikov, ep. cif., p. 16 şi fig. 18, p. 11 ş i fig. 7.
32 Tv. Dremsizovo Ne1cinova, .~or IfJl e H HeKp0rIOJl n p" c. llpYMeBO. KOJlapOBrpaJJ.cKo
in Arheoiogijo, Sofia, VII. 1965, 4, p. 54- 55 şi fig. 4, p. 55, 59 şi fig. 18, p. 65.
33 M . Taceva-Hitova, TP3KJ.U1CKO MOfHJl HO nOfpe6eHHe KP3H C. CT3pOCeJlK3, mYMeHcKH
OKpbf . II . I1 HBeHTap , PHTyaJl H 113THPOBKa Ha norpe6eHHeTO OT MOfHlIH3n rpo6HHU3, in
Arh eo logijo, Sofio, 1971, 3, p. 48--49 şi fig. 18.
3' Ibidem. p. 49.
35 G. Sim ion, op. cit., p. 151, 155 şi t·ig. 5, p. 159. 163 ş i fig . 10.
36 A. D. Alexand rescu. Autour des louilles de Zimnicea, in Thro cia . 1'1
Sofia,

1974, p. 59.
37

M. Dumitriu, Contribuţiuni 10 descoperirile arh eologice din castrul Poiana. in CNA.

XIII, 109, 1938, p. 18-21, fig. 1-10.
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ţenii din Va le (jud. A rgeş) 38, Popeşti (jud. Ilfov) 39 şi în mediu l corpic la
Cioara - Onceşti, Piatra Neamţ - Dărmăneşti şi Poiana-Dulceşti 40. In afara
obiectelor de la Poiana, Popeşti şi Piatra Neamţ, toate celelalte descoperiri
cu caracter mag ic ami ntite au apărut În morminte. Ele nu sînt Însă caracteristice pentru necropolele respective, ci reprezintă moi degrabă cazuri

izo late.
În afară de aceste obiecte se mai cunosc şi alte categorii de mate_
ria le arheologice avind o funcţionalitate magică. cum sint vasele miniatură,
diverse amulete din dinţi de animal, metal, sticlă, coral, scoici - apărute
in majoritatea aşeză ri lor geto-dacice 4 1, dar rămase În general nepublicate.
De o ma i mare atenţie s- au bucurat pînă acum descoperirile cu rol
magic din morminte. Astfel, Bogdan Filov, referindu-se la cele două morminte de la Duvanli , lega obiectele mărunte descoperite de poziţia socială
o defunctei şi de ceremonia funerară, recunoscînd şi ca ract eru l lor de
obiecte folosite pentru magie42 • La rîndul său M. Dumitriu, vorbind de vasul cu obiecte magice de la Poiana, îi atribuia o f uncţional i tate l egată de
desCÎntece sau alte practici magice43. Ivan Venedikov se op reşte asupra
obiectelor din inventa rul mormintelor nr. 3 şi 34 de la Apolonia, arătînd
că au servit drept amulete (cele din M. 34, de inhumaţi e, fiind găsite în
dreptu l gitu lui defunctului 44 . V. Mikov a incercat o primă s i nteză asupra
acestui gen de obiecte, amintind şi descoperirile de la Sliven, Oriahovo şi
Asenovgrad. EI le leagă de practicile medicale primiti ve ale traci lor, prin
comparaţie cu practicile "vracilor" cunoscuţi in Bulgaria pînă in epoca
modernă. După opinia lui V. Mikov, obiectele respective serveau pentru
vi ndecat, iar prezenţa lor În morminte este legată de ocupaţia de "Iecuitoa re a proprietarelor4 5. Cercetări ulterioare au arătat însă, pe de o parte,
că posesorii acestor obiecte puteau fi şi bărbaţi, iar pe de a l tă parte, că
unele din ele, purtate ca amulete (Apolonia, Enisala, Ciucurova, Popeşti,
Dorobanţu), aveau o funcţie apotropaică. Ţvetana Dremsizova-Nelcinova
este de părere că unele din aceste obiecte (cele reprezentînd capete
umane de la Drumevo şi Apollonia), puteau fi socotiţi idoli - stind în legătură cu obiceiu l de înmormîntare 46 . Este drept că f igurinele antropomorfe
sint asociate uneori cu obiectele mărunte cu rol magic (Apollonia, Drumevo,
Poiana), da r ele apar şi in aşezări, in gropi şi chiar in locuinţe 47 .
38 D. V. Rosetti,

op. cit., p. 90-94 şi coperta III ; D . Protase, op. cit ., p. 22.

alte obiecte mărunte, unele asemănătoare cu eele de la Dara ·
prin bunăvoinţa cercetătoare; M. Turcu.
40 Gh. Bichir, Cultura carpică, Bucureşti, 1973, p. 120 şi pl. XXXV/7, ClIV/1-2.

31 M. T ureu, op. cit. ;
bonţu ne·ou fost accesibile

41 H. Oaicoviciu, Dacia de la Burebista la cucerirea
271-272.
42 B. Filow, op. cit., p. 140-141.

43
44
45

46
47

M. Dumitrlu. op. cit., p. 20.
1. Venedikov, op. cit., p. 16.
V. Mikov, op. cit., p. 6b9.
Ţv. Dremsizova Nelcinova, op. cit., p. 65.
N. Cono li, i, op. cit.. p. 299.

romană,

Cluj, 1972. p. 220.
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Din cele de moi sus rezultă că practicile magice imbrăcau o multitudine de aspecte În lumea geto-tracă. încă nu suficient clarificate. Se
poate presupune că posesorii unor astfel de figurine şi oi altor obiecte
cu rol magic se bucurau de o poziţie socia l ă deosebi tă, fapt sugerat atit
de bogăţia unora d in mormintele in core ou fost găsite cit şi de prezenţa
acestor categorii de obiecte aproape exclusiv În aşeză ri importante din
Dacia şi Tracia. Nu este exclu s ca şi defunctul de la Dorobanţu să fi deţi
nut o poziţie socială privilegiată .
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NOUVELLES DDNNf.ES CONCERNANT LA TOMBE GET/OUE
DE DOROBANŢU (D ISTRICT DE IALOMITZA)
Les outeurs reprennent en discussion une tombe getique d 'incine ra tio n decouverte

dans les envi:rons de la commune de

Doroban ţu

et pubJiee so mmaÎ rern ent en 1955. l'urne

est une omphore de Thosos du IV-III-e sied es av.n .e .. fro g mentaire, comme couvercle a
servi un petit broc getique, tl'ovoille
main, l ustre et avec l'on5e coupe. Comme inven toire on o I:rouve un o s d'oisea u et quatre petites o mulettes en org ile, bruh~s avec le

a

corps d u defunt, ainsi que des tra ces des objets en fer.
L'a na lyse onthropologique montre qu e les ossements calci ne s, 'romasses selectivement des toutes les parties d u corps, apportiennent ă un seu l i ndividu, male, robuste,
age subadulte - odul te .
L'ophrande animale (oi seau x en particulier) est habituelle dans les rituales funeraire s des Geto-daces
commencer du Ha llstott
et jusqu'en Latem e moyen. Elle
pourroit etre attribuee
une influence scythiqu e .
Les omulettes ont selVi durant la vie du defunt pour des f,ins magiqu es. Les outeurs
passe nt en revue la gronde variete des objets utilisees peur mag ie dans tout le mond e
throco-g ete depo'is I'oge du bronze j usqu' au Latene finale (l11-e siecle de n. e.) .

a

a

o

EXPLICAT/ON DES FIGURES
La tombe getique de D oroba nţu. 1. A mphore thas'Îenne utilisee cemme urne; 2.
Broc getique utilise comme couve rcle ; 3-6. Amulettes.

