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PAZNICII TRECĂTORII. MORMINTELE DACICE  
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** Muzeul Național al Unirii, Alba Iulia; borangic@enciclopedia-dacica.ro 
 
 
Abstract. In Antiquity, as well as in the modern era, crossing from one side of the 
Carpathians to the other was conditioned greatly by the existence of high paths, 
passes and gorges. Reanalysing a funerary inventory from Racovița (Vâlcea County, 
RO) allows us a series of observations regarding the management of links through 
the Olt’s defile during the Dacian era. Here, in proximity of the auxiliary castrum 
raised later by the Romans, was discovered a tomb of a Dacian warrior incinerated 
together with his weapons. From his funerary equipment, a curved dagger, sica type, 
a Celtic sword, a spearhead, a Thracian type horse bit and a rectangular buckle have 
been recovered. The presence of a warrior-aristocrat in this place, as well as of another 
one to the South, at Căciulata, clarifies, by the value of the inventories, but not only, 
the strategic and economical importance of the area. Of course, the two funerary 
inventories will be analysed in the context of all the Geto-Dacian finds from both sides 
of the Carpathians, from the 2nd – 1st c. BC, to emphasise the importance of this pass. 
 
Keywords: Dacians, graves, weapons, pass, Racovița. 
 
 

În ultimul sfert al secolului XX, un număr foarte mare de piese arheologice 
provenite din șantierele aflate în cercetare a luat calea depozitelor muzeale. Din 
păcate, abundența acestora și o serie de alte motive, mai mult sau mai puțin obiec-
tive, au avut un nedorit efect secundar. O mare parte din rezultatele descoperirilor, 
chiar dacă a ajuns în gestiunea unităților muzeale, nu a mai fost prelucrată cores-
punzător și uneori nici măcar înregistrată conform metodologiei legale. 

În această situație nu mai este nici o surpriză că sunt “redescoperite” peri-
odic, în depozite sau spații expoziționale, piese considerate pierdute sau despre care 
nici măcar nu se mai știa mare lucru.  

Inventarul pe care îl discutăm acum, departe de a fi un caz singular, este 
unul care se încadrează în această categorie. Este vorba despre armele aparținând 
unui războinic dac descoperite, cel mai probabil, în anul 1980, pe Valea Oltului, în 
proximitatea castrului auxiliar de la Racovița (Praetorium II), așezat la confluența 
Oltului cu pârâul Clocotici (astăzi, Apa Satului). 
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1. Dosarul istoric 
Limes-ul alutan a beneficiat din plin de atenția arheologilor români, astfel 

încât zona de delimitare între provincie și barbari este relativ binecunoscută acum 
din punct de vedere istoric. Probabil în anul 1980, cu ocazia săpăturilor arheologice 
efectuate pe unul dintre șantierele care aveau ca scop cercetarea drumului roman 
dintre castrul de la Racovița și cel de la Titești, pe malul stâng al pârâului Clocotici, 
Christian Vlădescu şi Floricel Marinescu descoperă câteva piese de armament și har-
nașament. Acestea par să fi fost antrenate într-o alunecare de pământ de pe unul din-
tre micile platouri care mărgineau malul apei, care ar fi acoperit porțiunea de drum 
studiată. Cercetătorii considerau la acel moment că inventarul ar fi “daco-scordisc”1, 
idee sub care îl prezintă în cadrul unei sesiuni de comunicări științifice. Ulterior, infor-
mațiile apar publicate extrem de succint în actele sesiunii2. 

După acest moment, datele despre descoperire dispar din vizorul mediului 
științific. Verificarea bibliografiei necesare unui proiect legat de identificarea și dis-
cutarea tuturor pumnalelor curbe de tip sica din nordul Dunării3 a dus la “redesco-
perirea” informației legate de prezența unor astfel de pumnale pe Valea Oltului. Din 
discuțiile cu dl Floricel Marinescu4 am aflat că acestea au fost duse, după descoperire 
și prelevare, în laboratoarele Muzeului Militar Central (azi, Muzeul Militar Naţional 
“Regele Ferdinand I”, București) în vederea restaurării și conservării. Următorul pas 
a fost, desigur, examinarea registrelor și depozitelor muzeului bucureștean în vederea 
verificării informațiilor.  

Cercetările au dus la identificarea pieselor de la Racovița și la confirmarea 
semnalărilor lacunare existente la acel moment5. Din păcate, alte descoperiri, amin-
tite de autori în aceeași comunicare ca provenind de la Căciulata, nu au mai putut fi 
găsite, caracterul acestei descoperiri rămânând deocamdată unul incert. 

Inventarul recuperat de la Racovița este compus dintr-o spadă de tip celtic, 
un pumnal curb de tip sica, un vârf de lance, o zăbală de tip tracic și o cataramă rec-
tangulară de curea. Toate piesele poartă urmele unei arderi intense și, cu excepția 
cataramei, au fost îndoite ritualic. 

2. Dosarul arheologic 
Piesele recuperate fac parte din arsenalul specific războinicilor grupului 

Padea–Panaghiurski Kolonii (PPK)6. 

                                                      
1 Vlădescu, Marinescu, 1984, p. 23. 
2 Symposia Thracologica, 2, Drobeta-Turnu Severin, 23–24 oct., 1984, editat de Institutul 
Român de Tracologie din Bucureşti în colaborare cu Muzeul “Regiunii Porților de Fier”. 
3 Sîrbu, Borangic 2016. 
4 Mulțumim domnului Floricel Marinescu pentru informațiile oferite și pentru acordul de a le 
publica integral. 
5 Identificarea, accesul la piese și informațiile despre acestea ne-au fost oferite cu multă bună-
voință de către Corneliu Andonie, muzeograf, și Aurelia Pardos, conservator, de la Muzeul 
Militar Naţional “Regele Ferdinand I”, cărora le mulțumim și pe această cale. 
6 Grupul/facies-ul/orizontul Padea–Panaghiurski Kolonii reprezintă o denumire convențională 
prin care se identifică anumite asocieri de artefacte şi practici funerare specifice din nordul 
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2.1. Spada 
Spada (nr. inv. 37962), cu o lungime de circa 970 mm și 40 mm lățime, a fost 

îndoită în trei (Fig. 1/2; Fig. 2/1). Lama, care are 850 mm lungime, este romboidală 
în secțiune, cu două șanțuri laterale axului. Tija mânerului este de asemenea rombică 
în secțiune, are cca. 120 mm și se termină cu un buton discoidal, azi deteriorat. Piesa 
este corodată, lama prezintă fracturi evidente în zonele de îndoire, iar din vârf lipsește 
o mică porțiune. 

Arma are numeroase analogii în mediul dacic, ulterior pragului dintre seco-
lele II–I îHr, cele mai apropiate fiind descoperirile de la Băbeni-Oltețu7 și Behadia8. 
Prezența spadelor de acest tip la nord de Dunăre poate fi împărțită în două etape. 
Prima este legată de sosirea celților în Transilvania, care aduc această armă, o peri-
oadă când zona de răspândire a spadelor coincide cu prezența celtică efectivă în acest 
areal9. A doua etapă este reprezentată de pătrunderea spadelor dinspre sud, unde au 
ajuns tot odată cu migrația celtică, iar apoi au intrat în arsenalul elitelor locale. La 
nord de Dunăre apar întâi în Oltenia și, de aici, apoi, în Transilvania, ca urmare a 
modificărilor socio-politice, culturale și militare impuse de către războinicii grupului 
Padea–Panaghiurski Kolonii. Sporadic, asemenea spade s-au mai descoperit și în 
alte zone locuite de daci. 

Astfel de arme provin de la Balta Verde, Corcova, Gârla-Mică, Gruia, Șimian, 
Turnu-Severin, Orșova, Băbeni-Olteţu, Mangalia/Callatis, Ursici, Călan, Hunedoara, 
Luncani-Piatra Roșie, Beharca, Călăraşi, Cetate, Corlate, Desa, Dobrosloveni, Gogo-
șița, Orodel, Padea, Perișor, Plosca, Sărata, Vela, Cornești, Spahii, Piatra Craivii, 
Cugir, Tărtăria, Popești, Răcătău (România), Mala Kopanja (Ucraina), Zemplin (Slo-
vacia)10. Acestora li se adaugă câteva piese cu caracter incert cum sunt cele de la 
Sultana, Comolău și Viscri (Fig. 5). 

 

                                                                                                                                         
Bulgariei, nord-estul Serbiei, zona Olteniei şi sud-vestul Transilvaniei; ulterior, descoperiri 
similare au mai apărut și în alte zone ale României (Muntenia, Moldova Centrală, Dobrogea) 
și, mai departe, până în Ucraina Transcarpatică. Acest model este explicat prin apariţia unei 
noi identităţi culturale a cărei expresie principală constă în depunerea decedaților în morminte 
de incineraţie, rareori de inhumație, împreună cu armele lor. Inventarele funerare, uneori bogate 
și variate, arată că defuncții au aparținut aristocrației politice și militare, diferiți de propriile 
comunități prin riturile și ritualurile practicate, prin armele deținute și prin potența economică 
afișată. Denumirea aceasta a fost păstrată, deși acum ea nu mai reflectă întreaga complexitate 
a problemelor referitoare la implicaţiile etnice, istorice şi de civilizaţie, întrucât, deocamdată, 
este singura neutră și care particularizează suficient de bine fenomenul. 
7 Nicolăescu-Plopşor, 1945-1947, p. 18, pl. I/1; pl. I/2. 
8 Bondoc, 2008, p. 7-12. 
9 Cel puțin la nivelul anului 1974, se cunoșteau peste 30 de spade celtice în spațiul intracar-
patic, număr evident sporit de descoperiri ulterioare. Cf. Crișan, 1974, p. 86. 
10 Cele mai multe spade au fost publicate de către Nicolăescu-Plopşor (Nicolăescu-Plopşor, 
1945-1947, p. 17-43), iar celelalte descoperiri sunt discutate dispersat în diverse periodice. 
Câteva piese sunt inedite și împreună cu restul inventarelor vor face subiectul unui studiu 
separat. 
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Majoritatea covârșitoare a descoperirilor în care a apărut acest tip de armă au 
un caracter funerar, excepțiile fiind o raritate. Cronologia acestor arme în spațiul nord-
dunărean le grupează în intervalul sec. II–I îHr, după acest moment ele intrând în zona 
obscură a practicilor funerare. Pe acest considerent s-a opinat că ele ar fi ieșit din uz 
– situație similară, de altfel, în ce privește armurile de zale și coifurile. Și în cazul 
spadelor, Columna Traiană modifică această perspectivă, ele fiind prezente în număr 
mare, mai ales pe baza monumentului, dar și în dotarea unor nobili figurați pe unele 
scene. 

2.2. Vârful de lance 
Vârful de lance (nr. inv. 37693) este, de asemenea, îndoit în trei sectoare. 

Lama, lată acum de 40 mm, are forma clasică de frunză de salcie, cu lungimea de 
460 mm și secțiunea romboidală. Dulia, care are lungimea păstrată de cca 100 mm, 
nu este închisă perfect și este perforată în ambele părți pentru cuiul de fixare. Lipsa 
aproape cvasi-generală a acestui cui de la toate lăncile descoperite în arealul dacic 
duce la ipoteza că nu era metalic decât foarte rar. Este greu de crezut că s-au dezinte-
grat toate cuiele, la aproape toate lăncile păstrate, indiferent de tipul de sol în care au 
fost depuse, astfel singura ipoteză viabilă este că erau din lemn. Lancea este puternic 
afectată de trecerea timpului, cu o pierdere de aproximativ 30% din masa metalului, 
ca urmare a coroziunilor intense (Fig. 3/1; Fig. 4/1). 

Lancea este arma cea mai prezentă în depunerile funerare ale epocii, reflexie 
evidentă a importanței ei în realitatea cotidiană. Folosirea lăncilor de către elite nu se 
limita la funcţia războinică, ele fiind indispensabile, alături de arc, pentru vânătoare. 
În mediul aristocratic, lancea putea să aibă şi o conotaţie rituală cu valenţe identitare, 
fiind arma prin excelenţă a vânătorii – ipostază simbolică a autorităţii războinice11 și 
un indicator al capacităților fizice ale posesorului. În depunerile funerare ale război-
nicilor de elită daci, lăncile apar frecvent grupate câte două, mai rar trei, ceea ce ref-
lectă, de fapt, numărul lor real aflat în dotare. Un argument în plus îl constituie pre-
zenţa războinicilor traci ilustraţi în arta sud-dunăreană, unde aceştia poartă frecvent 
câte două lănci, ceea ce adaugă consistenţă ipotezei acestei tactici de luptă, suficient 
de eficace ca să devină o tradiţie războinică, transformată de către imaginarul grecesc 
în temă de identificare etnică a tracilor12. Numărul de lănci ar putea fi un indicator al 
tehnicilor de luptă impuse pe teatrele de bătălie balcanice odată cu sosirea triburilor 
celtice. Dacă anterior lancea era arma preferată pentru deschiderea și ducerea luptei 
– în unele depuneri funerare se regăsesc între 4 și 7 lănci – iar sabia era doar o rezervă, 
după adoptarea spadei, numărul lăncilor se reduce. 

2.3. Zăbalele de tip tracic 
Calitatea de cavaler a decedatului este confirmată de prezența unei zăbale de 

tip tracic (nr. inv. 37966), puternic deformată de temperatura rugului funerar, dar care 
prezintă și unele fracturi, care denotă deteriorarea ei în Antichitate. Ansamblul, reali-
zat din fier, a fost puternic torsionat, acțiune ce a avut ca rezultat ruperea în două a 
piesei în zona de articulare a muștiucului. Psaliile au tija lățită la mijloc, acolo unde, 

                                                      
11 Xenophon, XII, 1-4. 
12 Marazov, 2005, p. 36-39. 
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în orificiile special create, intrau barele perpendiculare. La partea inferioară a uneia 
dintre psalii se mai păstrează unul dintre inelele terminale și piesa metalică de care 
se lega cureaua frâului. Pe bara cu muștiucul, care se introducea în gura calului, se află 
câte două discuri sudate între ele. Deși ansamblul este puternic afectat de distrugerea 
ritualică și de cea datorată depunerii îndelungate în sol se mai pot distinge unele deta-
lii morfologice din care rezultă că este o zăbală de tip Werner XVI13, cu o analogie 
mai apropiată la Padea (jud. Dolj)14 și Șeușa15 (jud. Alba), dacă judecăm după tipul 
de discuri de pe muștiuc (Fig. 3/2; Fig. 4/2). 

Pentru datarea zăbalelor, Wolfgang Werner stabilește un interval situat între 
sec. III–I îHr16. Aurel Rustoiu propune o restrângere a perioadei, cel puţin pe teritoriul 
României, între mijlocul sec. II – sfârşitul sec. I îHr, pe baza inventarului de la Cugir 
și a zăbalei de la Șeușa17. Având ca reper prezența unor zăbale alături de fibule de 
tip Gura Padinei, Jarak sau cu noduri, Daniel Spânu restrânge și mai mult cronologia 
acestor ansambluri, datând cele mai timpurii piese începând cu sfârşitul sec. II îHr18. 
O zăbală având componente ce pot fi datate mai târziu (Werner XVII), descoperită 
la Bulbuc (jud. Alba)19, permite concluzia că astfel de ansambluri au fost utilizate și 
pe parcursul secolului I îHr. 

Parte a căpăstrului, zăbalele reprezintă, de fapt, un ansamblu articulat, com-
pus din diverse componente metalice, care era fixat pe botul şi în gura calului (zone 
extrem de sensibile), asigurând controlul asupra mişcărilor acestuia prin condiţionare 
fizică. Împreună cu căpăstrul, putem spune că este, de fapt, cea mai veche şi mai impor-
tantă parte a harnaşamentului, utilitatea ei fiind evidentă atât în cazul atelajelor diver-
se, cât şi în cazul cailor pentru călărit. Pentru un control mai bun asupra cailor de lup-
tă, în diferite perioade, au fost dezvoltate modele mai complexe de zăbale. 

Un astfel de model, apărut în zona balcanică în secolul al III-lea îHr, poartă 
numele de zăbală de tip tracic. Prezenţa numeroasă a acestui tip de zăbale în arealul 
tracic (Fig. 6) a dus la etichetarea lor drept zăbale “de tip tracic”20, cu toate că astfel 
de ansambluri au avut o circulaţie mai mare în timp şi spaţiu. Acest tip de zăbală era 
realizat prin asamblarea mai multor componente din fier şi, uneori, din bronz. Inovaţia 
constă în dublarea barei articulate care susţinea părțile mobile cu una identică, rigidă 
de această dată, poziţionată sub falca animalului. Acesteia i se adaugă prelungirea psa-

                                                      
13 Werner, 1988, p. 81. 
14 Bondoc, 2008-2009, p. 144, fig. 8/26. 
15 Sîrbu, 2004, p. 44, fig. 6/2. 
16 Werner, 1988, 99-101. 
17 Rustoiu, 2002, p. 53. 
18 Spânu, 2001-2003 (2004), p. 115. 
19 Borangic, 2014a, p. 274. 
20 Au fost numite aşa de către istoricul bulgar Ivan Venedikov, pe baza răspândirii acestui tip 
de zăbală, prioritar în arealul tracic, dar acesta recunoaşte posibile influenţe greceşti ce par să 
fi stat la origine (Venedikov, 1957, p. 153-201), în timp ce alţi cercetători le consideră de inspi-
rație celtică (Zirra, 1981, p. 124-125). În ciuda acestor divergențe științifice, denumirea a intrat 
în uz, fiind folosită pentru a identifica aceste zăbale utilizate de călăreții de elită traci, scor-
disci și daci. 
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liilor foarte mult în jos şi legarea frâielor de aceste capete, prevăzute de regulă cu 
verigi. Rezultatul a fost o modificare radicală a tipului de pârghie care exercita tensi-
une asupra gurii calului. Noul sistem modifica direcţia de acţiune a pârghiei din ori-
zontală în verticală, presând puternic direct pe osul mandibulei. Rezultatul a fost, fără 
îndoială, un control extrem de sever al mişcărilor calului. Sistemul descris nu este 
unitar în detalii, ci a rămas aşa la nivel de principiu, în jurul acestei idei existând 
numeroase modele şi tipuri circumscrise descrierii21. 

2.4. Pumnalul curbat de tip sica 
Foarte afectat, atât de trecerea timpului, cât și, foarte probabil, din cauza tra-

tamentului special din momentul depunerii, este pumnalul curbat de tip sica (nr. inv. 
37964). Piesa este păstrată fragmentar, lipsindu-i aproape integral mânerul și apro-
ximativ 40% din lamă (Fig. 1/1; Fig. 2/3). Partea rămasă permite, însă, reconstrucția 
teoretică a întregii arme, care avea o muchie masivă și o curbură largă, deschisă. Ime-
diat sub muchie se observă, parțial, șanțul de scurgere a sângelui realizat sub forma 
unei incizii liniare prelungi. Un aspect rar în ornamentica și morfologia acestor piese 
este prezența șanțurilor pe ambele fețe ale lamei. Lungimea piesei păstrate este de 
155 mm, iar lățimea lamei de 30 mm. Din mâner s-a păstrat o foarte mică porțiune. 
Lățimea mică a lamei și prezența șanțului permit includerea pumnalului în categoria 
celor de tip “C”, cel mai reprezentativ din punct de vedere statistic și geografic. Pum-
nalele acestei variante sunt caracterizate de lama prelungă, elegantă, decorată cu inci-
zii circulare şi/sau renuri de-a lungul lamei, existenţa şanţului de scurgere a sângelui 
și mânerul plin, dedus din lamă. 

Din punct de vedere cronologic, acest tip de pumnal este datat cu preponde-
renţă în secolele II–I îHr. Geografic, descoperirile de acest tip provin de la Berghin, 
Blandiana, Bulbuc, Teleac, Tărtăria, Piatra Craivii, Cugir, Călan, Hunedoara, Deva, 
Drăgoeni, Călăraşi, Cetate, Golenţi, Orodel, Șisești Viiaşu, Viişoara Mică, Corneşti, 
Corcova, Florești, Enisala, Histria, Hoghiz, Pietroasa Mică-Gruiu Dării, Popeşti, Rast, 
Tilişca (România), Furceni (R. Moldova), Mala Kopanya (Ucraina)22. Cu caracter deo-
camdată incert sunt semnalările unor pumnale provenind de la Căciulata (jud. Vâlcea), 
Albești (com. Vedea, jud. Teleorman), Sărata (com. Călărași, jud. Dolj), Urdinița 
(com. Brabova, jud. Dolj), Costești-Cetățuie (jud. Hunedoara) sau Valea Teiușului 
(azi, Teiușu, com. Brebeni, jud. Olt)23. 

Traseul istoric al acestor pumnale începe în Balcani, traversează Dunărea în 
Oltenia actuală, apoi parcurge vestul Munteniei, trece munții spre sudul și sud-vestul 
Transilvaniei, iar de aici către periferia regatului dac, până în Ucraina Subcarpatică. 
Sporadic, pumnale sica se regăsesc în diferite contexte în Dobrogea și Moldova cen-
trală (Fig. 7). 

 
 
 

                                                      
21 Borangic, Barbu, 2013, p. 31-32. 
22 Sîrbu, Borangic, 2016 
23 Sîrbu, Borangic, 2016. 
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2.4. Catarama 
Ultima piesă din echipamentul războinicului de la Racovița este o cataramă 

dreptunghiulară (60 × 53 mm). Lateralele mai lungi au o ușoară arcuire spre interior, 
dar acul de fixare în curea a dispărut, păstrându-se doar partea înfășurată în jurul extre-
mității verticale. Și acesta și catarama în sine au fost realizate dintr-o bară de fier cu 
secțiunea dreptunghiulară (6–7 × 3 mm). Piesa (nr. inv. 37965), destul de bine conser-
vată, este destul de rară în contextele similare. 

3. Contextul istoric 
Privind retrospectiv echipamentul recuperat se poate spune, având ca bază de 

raportare inventare similare din aceeași perioadă, că fostul proprietar a făcut neîndoiel-
nic parte dintr-o categorie socială și militară specifică. Toate elementele identificate 
pledează pentru această ipoteză: armele sale, mai ales spada și pumnalul, îl așezau în 
categoria nobililor războinici, iar zăbala denotă limpede că fusese călăreț. Urmele de 
ardere identificate pe piese denotă de asemenea un tratament funerar specific. 

Importanţa armelor rezida în valenţele multiple cu care erau învestite. Război-
nicii participau la ceremoniile comunităţii afișându-le, oficiau ritualurile echipaţi com-
plet şi, într-un final, erau înmormântaţi cu ele, într-o formă sau alta. Imaginea acestor 
elite nu era completă fără armele ei, în toate momentele vieţii şi chiar după moarte, 
într-o încercare rituală de a transfera în plan mistic atributele, calitățile şi îndatoririle 
din cotidianul real. 

Chiar dacă nu s-a păstrat contextul funerar, armamentul poartă urmele unei 
arderi intense, urme ale unui rug funerar. Ritul incinerației era, din ce putem deduce, 
rezervat aristocrației. Ritul și ritualul practicate subliniau valoarea individului, nu doar 
cea din timpul vieții, ci și cea postumă. Comunitatea, dorind să-i păstreze (sau să-i 
transmită) calitatea de războinic și în post-existență, recurge la sacrificarea echipa-
mentului care l-a însoțit pe defunct în timpul vieții. Distrugerea armelor reprezintă 
un sacrificiu cu multiple valențe, dintre care acum ne reține atenția doar latura eco-
nomică. 

Privind retrospectiv întregul context istoric se poate recompune echipamentul 
unui războinic de elită din această perioadă. Un astfel de luptător, dacă avea echipa-
mentul complet, era înarmat cu spadă, pumnal, cuțit, una sau două lănci, armură, coif, 
scut, arc cu săgeți. Acestora li se adaugă posesia unui cal, fapt ce suplimentează echi-
pamentul cu zăbala animalului, pintenii călărețului, diverse catarame și curele, apoi, 
desigur, șaua. În funcție de diverşi factori (posibilități economice, locul în ierarhie, 
geografia rezidenţei etc.) echipamentul era ornamentat cu diverse accesorii din aur și 
argint (podoabe, fibule etc.), iar harnașamentul era decorat cu aplici prețioase. Deși 
sunt puține, există morminte care conțin întreaga panoplie (Cugir24, Popești25); este 
de presupus că mare parte dintre războinicii în discuție erau în posesia majorității 
armelor care formau setul de bază, costisitor și el, din care probabil doar armura de 
zale era o prezență cu adevărat excepțională. 

                                                      
24 Crișan, 1980, p. 81-87. 
25 Vulpe, 1976, p. 193-207. 



376 

Nu se poate aprecia exact în ce consta echipamentul complet al războinicului 
de la Racovița, analogiile cu alte cazuri fiind nerelevante, iar condițiile de descoperire 
destul de neclare. În interiorul aristocrației au existat suficiente diferențe politice și 
economice încât să nu poată fi stabilit un standard. Unii nobili posedau un armament 
complet, alții aveau mai puține piese. Lipsa din mobilierul funerar a pieselor cu ade-
vărat prețioase poate fi, însă, explicată prin decizia comunității sau a familiei de a 
nu-și permite astfel de pierderi26. Accesul la sursele de venit, interne și externe, condi-
ționa nu atât deținerea unor arme – simboluri ale unei profesii, până la urmă – cât 
posibilitatea de a depune in integrum echipamentul lângă posesorul decedat. Pe aceste 
considerente este discutabil dacă un set complet de arme și echipamente era accesibil 
întregului palier social de care aparținea războinicul. Există puține cazuri în care evi-
dențele arheologice creionează o panoplie integrală în posesia unui individ. Arma-
mentul care a fost depus ca mobilier funerar putea fi diferit de echipamentul efectiv 
deținut. Este la fel de posibil ca doar armele (sau anumite arme) să certifice aparte-
nenţa individului la o anumită confrerie războinică sau ierarhie socio-militară, caz în 
care alte componente ale echipamentului (valoroase sau nu) să fi fost neimportante 
în ritual. Numărul de arme, calitatea lor și chiar valoarea fiecăreia separat fac ca 
totalul costurilor să fie destul de ridicat, foarte probabil peste posibilitățile curente 
ale unui individ fără surse de venit consistente. 

Totuși, cu certitudine, echipamentul complet era un deziderat urmărit. Un 
războinic bine înarmat și protejat era în avantaj evident pe câmpul de luptă, șansele 
lui de succes fiind considerabil mai mari. Pe fondul unor succese repetate, prestigiul 
personal sporea, victoriile transformând individul într-un model de invidiat. Într-o 
structură construită pe fundamente războinice, succesul militar îi deschidea posibilități 
de afirmare socială și politică, locul lui în ierarhie fiind o condiție și un rezultat al 
succeselor anterioare. Un astfel de model, pe care comunitatea și/sau structura socială 
care îl conținea și îl cultiva în mod mai mult sau mai puțin conștient, determina, pro-
babil, o cursă acerbă între războinicii tineri sau mai puțini avuți, dornici ca măcar să 
egaleze valoarea și statutul individului de succes. Este la fel de puțin probabil ca toți 
indivizii să posede o descendență care să le asigure, măcar economic, posibilitatea 
de a achiziționa echipamentul necesar, astfel încât singura lor șansă de prosperitate 
relativ rapidă rămânea războiul. Participarea la campaniile de jaf oferea, în ciuda ris-
curilor foarte mari, posibilitatea de a acumula valori materiale considerabile într-un 
timp scurt, astfel că războinicul, de orice nivel, era interesat direct ca aceste expediții 
să fie organizate și, desigur, să fie încununate de succes. La rândul lor, liderii militari 
erau și ei direct interesați să-și cimenteze prestigiul, care nu putea fi consolidat decât 
prin obținerea unor succese militare și, indirect, prin acumularea de capital provenit 
tot din rezultatele expedițiilor militare. 

                                                      
26 Sunt de remarcat soluțiile alternative, găsite în special în cazul armelor costisitoare (armuri, 
coifuri), când, pe baza funcției defensive, s-au depus în morminte doar fragmente decupate inten-
ționat din întreg (pars pro toto). Părțile de arme sugerau suficient rolul protector asupra răz-
boinicului în faţa necunoscutului reprezentat de lumea de dincolo. 
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Revenind la războinicul de la Racovița, armele descoperite creionează o bună 
stare materială. Cea mai valoroasă armă din arsenalul lui, cel puțin din cel recuperat, 
era spada. O spadă de calitate era scumpă, nu atât prin valoarea ei intrinsecă, ci prin 
tehnologia de fabricare complicată. Dacă producerea acestor spade trebuie pusă iniţial 
pe seama fierarilor celţi, odată cu retragerea acestora din prim-planul realităţilor bal-
canice, fabricarea lor a revenit, cel puţin parţial, atelierelor locale27, spadele continu-
ând să facă parte din panoplia elitelor militare dacice, aşa cum indică clar prezenţa lor 
în contextele arheologice și iconografie. Pentru a făuri o spadă era neapărat nevoie de 
un meşter experimentat, căci această armă cerea temeinice cunoştinţe pentru con-
strucţia specială a lamei şi pentru obţinerea echilibrării corecte a întregii arme28. Pose-
sia spadei și a pumnalului curb erau – din punct de vedere al imaginii afișate și apoi 
proiectate în teritoriu – imperios necesare. Astfel de arme erau puțin probabil obținute 
altfel decât prin comanda dată unui atelier sau unor fierari competenți. La fel de puțin 
probabil era ca sursele de producție să fi fost sub controlul acestui nobil. Războini-
cul trebuia să-și comande armamentul pretențios și apoi, evident, să achite, într-o 
formă sau alta, costurile de fabricare. Pentru asta avea nevoie de surse de venit și, 
implicit, să dispună de valori mobile sau, prefigurând realități medievale, să se pună 
în slujba sau sub comanda unui nobil superior lui. 

Din punct de vedere geografic, având mormântul ca reper sigur, războinicul 
era relativ izolat, atât față de nucleele similare din Oltenia, cât și față de cele din 
Transilvania29. Această izolare îl așeza însă pe una dintre rutele de legătură dintre 
cele două zone amintite. 

Exceptând naturalele poteci de peste munți, practicabile doar în anumite 
sezoane și doar cu piciorul, în Antichitate trecerile dintre sudul și nordul Carpaților 
Meridionali se făceau prin principalele pasuri și defileuri. Cea mai importantă legă-
tură între Dunărea de Jos și zona intracarpatică era cea prin culoarul Rucăr-Bran, 
rută ce putea fi parcursă inclusiv cu carele și căruțele. Principală arteră de comuni-
cații era flancată la nord de Cumidava, antica așezare fortificată de la Râşnov (jud. 
Brașov)30, iar la sud de fortăreața și așezarea de la Cetățeni (jud. Argeș)31. Importan-
ța tranzitului prin acest culoar este reliefată de existența și prosperitatea așezărilor de 
la capetele defileului. 

Al doilea ca importanță era pasul Vâlcan, situat la vest de râul Olt, principala 
rută de acces care, după ce se unea cu ruta ce pornea din Clisura Dunării, lega depre-
siunea Hațegului de nordul Olteniei. Drumurile pe acest traseu erau practicabile doar 
pedestru sau călare, dar aveau avantajul parcurgerii mai rapide a distanței dintre Dunăre 
și zona capitalei Sarmizegetusa. 

                                                      
27 Domaradzki, 1986, p. 231. 
28 Borangic, 2014, p. 50. 
29 Nicolăescu-Plopșor, 1948, p. 17-33; Zirra, 1971, p. 234-239; Wozniak, 1974; Sîrbu, Rustoiu, 
1999, p. 77-91; Rustoiu, 2002; Sîrbu, Arsenescu, 2006, p. 163-186. 
30 Costea, 2002, p. 183-184, 240-241. 
31 Măndescu, 2006; Borangic, 2013. 
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Aflat între aceste rute, defileul Oltului oferea o alternativă la celelalte două, 
mai greoaie însă, dacă avem în vedere lungimea pasului și traseul mult mai dificil. 
Desigur, drumul peste munți nu urmărea firul râului, mult prea accidentat pentru a fi 
practicabil, dar trecerea se făcea pe drumurile de plai adiacente (Fig. 8). 

Chiar și în aceste condiții, pasul trebuie să fi fost folosit suficient de intens ca 
să justifice prezența unuia sau mai multor aristocrați războinici, a căror prosperitate 
deriva direct din controlul accesului acestui punct obligatoriu de trecere. Există, deo-
camdată, puține evidențe istorice și arheologice care să jaloneze prezența acestor 
militari daci în zona defileului, mormântul de la Racovița fiind până acum singurul 
concret. Importanța trecătorii era însă însemnată, atât din punct de vedere strategic, 
cât și economic, astfel că prezența reședințelor războinicilor la ambele capete ale 
pasului rămâne o ipoteză deschisă. Existența unor fortărețe/turnuri din care aceștia 
păzeau trecătoarea, cel puțin în capătul ei sudic, pare verosimilă, iar nedescoperirea 
lor nu reprezintă decât un stadiu al cercetării. 

Nu e cazul să mai dezbatem aici problema “etnicității” grupului de mormin-
te Padea–Panaghiurski Kolonii, asupra căreia s-au exprimat numeroase opinii, nu 
doar diferite, dar chiar contradictorii. Dorim să evidențiem, totuși, câteva realități 
arheologice. 

După mijlocul sec. II îHr nu se mai cunoaște nici o așezare celtică la nordul 
Dunării, ca să nu mai vorbim de centre de tipul oppida, atât de caracteristice secolelor 
II–I îHr din Europa Centrală ori Vestică. Astfel, este de natura evidenței că defuncții 
din nordul fluviului nu puteau fi celți. În schimb, din toată aria nord-dunăreană cu 
asemenea tipuri de morminte s-au descoperit numeroase cetăți, așezări, sanctuare și 
tezaure caracteristice geto-dacilor32. Unele grupuri de morminte ori morminte izolate 
se află chiar în vecinătatea/apropierea unor asemenea situri dacice (de ex., Cugir33, 
Hunedoara34, Spahii-Câmpul Spahiului35, Malaja Kopanja36). 

Nici chiar în nord-vestul Bulgariei, unde există o puternică concentrare de 
morminte de tipul Padea–Panaghiurski Kolonii37, nu se mai cunosc așezări celtice/ 
scordisce după mijlocul secolului II îHr. De asemenea, din această perioadă, în această 
zonă sunt cunoscute descoperiri tipice lumii geto-dacice, așa cum sunt locurile de 
cult de tipul “câmpurilor de gropi” (Russe38, Bagachina39), figurine antropomorfe și 
zoomorfe, boluri cu decor în relief ori piese de toreutică cu reprezentări figurative 
caracteristice lumii geto-dacice. 

Dacă avem în vedere aceste realități cultural-arheologice putem aprecia că 

                                                      
32 Sîrbu, Arsenescu, 2006, p. 163-186. 
33 Crișan, 1980, p. 81-87. 
34 Sîrbu et alii, 2007. 
35 Gherghe, 2015. 
36 Kotigoroško, 2009, p. 58-133. 
37 Wozniak, 1974; Theodossiev, Torbov, 1995, p. 11-58. 
38 Varbanov, 2013, p. 78-93. 
39 Bonev, Alexandrov, 1996. 
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defuncții grupului Padea–Panaghiurski Kolonii au aparținut geto-dacilor40 și că nu 
se mai poate susține ipoteza unei “migrații a cavalerilor danubieni” spre sud-vestul 
Transilvaniei, ci, mai corect, de impunerea și dispersia unui model cultural în interio-
rul lumii nord-tracice. 
  

                                                      
40 Desigur, nu poate fi exclusă nici eventualitate ca, izolat, să existe vreun scordisc înmormân-
tat la nordul Dunării, dar această posibilitate nu schimbă esența aprecierii.  
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Fig. 1. Racovița, jud. Vâlcea: 1. Pumnal de tip sica; 

2. Spada de tip celtic; 3. Cataramă (foto Radu Oltean). 
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Fig. 2. 1. Spada de tip celtic; 2. Cataramă; 3. Pumnal de tip sica 

(desene Istrati Cami Manuela). 
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Fig. 3. 1. Vârf de lance; 2. Zăbala de tip tracic  

(foto Radu Oltean). 
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Fig. 4. 1. Vârf de lance; 2. Zăbala de tip tracic 

(desene Istrati Cami Manuela). 
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Fig. 5. Distribuția geografică a spadelor de tip celtic. 
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Fig. 6. Distribuția geografică a zăbalelor de tip tracic41. 

                                                      
41 apud Werner, 1988 (cu completări). 
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Fig. 7. Distribuția geografică a pumnalelor curbe de tip sica în Balcani. 
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Fig. 8. Descoperirea de la Racovița în context zonal. 
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