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UN TIP RAR DE PUMNAL SICA
Cătălin Borangic*
* Asociația Culturală Enciclopedia Dacica; borangic@enciclopedia-dacica.ro
Abstract. This article brings into discussion the existence of a particular sica-type dagger. The
arguments in favour of including such weapons in the general repertoire of curved daggers specific to the group Padea-Panaghiurski Kolonii consist of an archaeological discovery of a funerary inventory considered as belonging to this group, which contained one dagger of this type,
discovered in Stranata area, in the east of the village Chomakovtsi (Чомаковци), Pleven region,
the mention of other pieces of this type in various Bulgarian publications, as well as the existence of a similar artifact in a private collection (D. Lochhead). It could also be added another
similar dagger proposed for sale on a website specialised in transactions with antiques.
The dagger in the collection D. Lochhead belongs to a series of artifacts, which is impossible to estimate, from the northern Balkan area, which were poached and trafficked, including through appearently honorable auction houses.
Both the dagger, in the collection D. Lochhead and the known analogies, with all their
inaccuracies, build credibly, in my opinion, the hypothesis that we are dealing with a special,
rare kind of sica-type dagger dating from the 4th century BC, probably more restrictively during
this period, considering that they seem manufactured by the same blacksmith or in a certain
armury workshop.
Keywords: Thracians, Padea-Panaghiurski Kolonii group, sica dagger, poaching, private
collections.

În anul 2009 am publicat un articol, intitulat Sica. Funcționalitate și tipologie1,
în care încercam, pentru prima dată, să adun și să analizez datele cunoscute la acel moment despre pumnalele de tip sica. Materialul coagula unul dintre subiectele legate de
armamentul și echipamentele militare specifice epocii Regatului dac, direcție de studiu
înspre care fusesem impulsionat nu doar de pregătirea mea militară anterioară, ci mai
ales de articolele și lucrările de specialitate ale cercetătorului Aurel RUSTOIU, cel care
mi-a oferit, de altfel, și bibliografia mai puțin accesibilă atunci.
Evident, articolul a fost tributar momentului, fără pretenții prea mari, dar, în
esență, am dorit sistematizarea pumnalelor cunoscute atunci și lămurirea unor detalii
conexe privitoare la originea, etimologia, tipologia, numărul, răspândirea, particularitățile, morfologia, sursele istorice și funcționalitatea deja celebrelor pumnale încovoiate.
Pe aceste considerente, am strâns la un loc datele disponibile în 2009, în mod cert cu
mijloacele specifice și capacitățile momentului. Conștient de valoarea afirmației lui
1

Borangic, 2009, passim.
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Zenon WOŹNIAK, care își fundamenta cercetarea pe ideea că fenomenul studiat se
dezvolta într-o vreme în care Dunărea nu era deloc o graniță2, în sensul aplicat de cercetarea modernă, am extins însă repertorierea artefactelor și dincolo de fluviu, în Serbia
și, mai ales, în nord-vestul Bulgariei actuale.
Între pumnalele de pe teritoriul Bulgariei incluse în studiu3 s-a aflat și unul
descoperit într-o zonă numită Stranata, la est de satul Chomakovtsi (Чомаковци)4,
municipiul Cherven Bryag, regiunea Pleven, piesă de la care a pornit și prezentul articol (Fig. 1/1).
Problematica pumnalelor curbe a fost reluată în anul 2016 într-o lucrare mai
amplă și mai bine articulată despre aceste arme, realizată și semnată împreună cu Valeriu SÎRBU5. Volumul s-a dorit o primă parte a tot ceea ce însemna pumnalele de tip
sica din Antichitate. Lucrarea, chiar dacă abordează diverse aspecte comune și generale cu privire la cronologia, distribuția, morfologia, atribuirea sau dispersia pumnalelor, repertoriază doar artefactele din România și Republica Moldova, urmând ca ulterior să fie discutate în aceeași cheie amplă și piesele din sudul Dunării. Fragmentarea
subiectului a fost necesară, conștienți fiind de nevoia de documentare mult mai dificilă, având în vedere arealul considerabil mai mare. Din fericire, am putea zice, demersul nu a mai fost necesar, căci în 2018 cercetătorul bulgar Nartsis TORBOV rezolvă
această parte a problemei publicând o lucrare chiar mai amplă despre pumnalele sica6.
Reputatul specialist nu doar adună la un loc informațiile din istoriografia bulgară, ci
le integrează în volumul pe care-l semnează și pe cele deja publicate de V. Sîrbu și subsemnatul, precum și piesele cunoscute la acea dată din Serbia, Republica Moldova și
Ucraina.
În ciuda amplitudinii și acribiei cu care a fost redactată lucrarea, în ea nu sunt
amintite sau discutate unele pumnale provenind din Croația ori Slovacia și, în mod paradoxal, nici piesa descoperită la Chomakovtsi.
Fără îndoială, omisiunea, chiar dacă stranie, ar fi rămas nesemnificativă dacă,
de curând, nu aș fi primit un e-mail cu câteva imagini ale unui artefact care semăna
izbitor cu piesa de la Chomakovtsi. În respectivul e-mail, D. Lochhead, colecționar
de antichități, mă anunța că a cumpărat (Fig. 3/1) de pe internet trei artefacte (Fig. 3/2),
iar unul dintre ele pare a fi cel de la Chomakovtsi, pe care-l cunoștea din articolul meu
din 2009.
La prima vedere, într-adevăr, părea că este vorba despre aceeași piesă care ar
fi putut să fi fost sustrasă din muzeu și traficată. Din păcate, doar partea infracțională
a poveștii este adevărată, respectiv sustragerea din patrimoniu și traficarea pieselor. Cât
privește similaritatea, la o analiză mai atentă, a reieșit nu doar că sunt două piese diferite, ci și faptul că analogiile morfologice sunt mai multe. Tot din nefericire, analogiile
2

... gdy Dunaj nie stanowił w zasadzie granicy etnicznej (...atunci când Dunărea nu constituia
de fapt o graniță etnică -trad. V. Podhorodechi) (Woźniak, 1974, p. 130).
3
Borangic, 2009, p. 31, Pl. XII/1.
4
Nikolov, 1990, p. 16, fig. 3.
5
Sîrbu, Borangic, 2016, passim.
6
Torbov, 2018, passim.
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apropiate sunt artefacte prezente pe piața internațională ca urmare a braconajului arheologic, un subiect dureros în esență și spectaculos, în sens negativ, despre care am
mai scris7.
În acest context rămân de lămurit motivele omiterii piesei de la Chomakovtsi
din monografia bulgară. Spun piesă și am în vedere doar pumnalul, căci restul inventarului asociat este amintit.
Recapitulând, la Chomakovtsi a fost descoperit un mormânt de incinerație, care
conținea un pumnal ușor curbat, două vârfuri de lance, un cuțit și o seceră (Fig. 1/2),
toate din fier. Lungimea armei este notată ca fiind de 43 cm, iar lățimea maximă de
4 cm8. Întreg complexul a fost datat în secolul IV îHr, cronologie cu care N. Torbov
este de acord9.
Asupra motivelor care au dus la omiterea pumnalului din cuprinsul monografiei nu pot decât specula minim, cel mai plauzibil motiv fiind acela că N. Torbov a considerat arma ca fiind o sabie (mahaira), context în care poate n-a considerat oportună
descrierea. Dar nici măcar nu a menționat piesa. În schimb a dat atenție cuțitului din
inventar (Fig. 1/3), piesă secundară în panoplia războinicului incinerat.
Că arma principală este un pumnal și nu o sabie mi se pare evident, atât datorită dimensiunilor, cât și morfologiei specifice acestui tip de armă, în ciuda particularităților foarte vizibile.
Pentru a contura mai precis aceste particularități, analiza pumnalului aparținând acum colecției D. Lochhead este nu numai necesară, ci chiar esențială, fiind singura din poveste la care avem detalii morfologice semnificative.
Pumnalul în discuție (Fig. 2; Fig. 4/1) este realizat din fier, dintr-o singură
bandă metalică, mânerul, continuat din lamă, fiind doar ajustat, prin decuparea unor
porțiuni. Lungimea totală este de 44,5 cm, din care lama are 32,1 cm, iar lățimea maximă este de 3,2 cm. Plăselele erau ceva mai late decât restul armei, având 4,1 cm în
zona maximă.
Părțile de lemn ale plăselelor erau fixate cu trei nituri, care s-au păstrat. Lungimea lor este, pornind de la cel de la capătul mânerului, de 23,9 mm, 25,3 mm și 22,5
mm, dimensiuni ce arată un mâner real ușor bombat la mijloc. Aceste date, coroborate cu morfologia mânerului, arată că meșterul a pus un accent deosebit pe priză. Diametrele niturilor – având acum între 4,2 mm și 4,5 mm – sunt mai puțin relevante, fiind
parțial afectate de coroziune.
Pumnalul este ușor curbat, cu lama aproape triunghiulară în lungime și terminată cu un vârf ascuțit. Pe ambele părți ale lamei este executat câte un șanț – lat lângă
mâner de 2,1 cm –, care continuă îngustându-se până aproape la vârf. Grosimea muchiei este de 7,5 mm, iar secțiunea lamei este, evident, triunghiulară.
Poziția și dimensiunile șanțului longitudinal au eliminat cumva posibilitatea
ornamentării lamei, element tehnic specific pumnalelor de tip sica. Piesa se află într-o
7

Borangic, 2018, passim.
Se cuvin mulțumiri bunei prietene Biliana KOCHEVA pentru răbdarea cu care mi-a tradus
și verificat textele din literatura bulgară.
9
Nikolov, 1990, p. 16-17, fig. 3/a-d; Torbov, 2018, p. 125.
8
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stare bună de conservare.
Morfologia piesei construiește o armă robustă, proiectată eminamente pentru
înjunghiat și secționat (Fig. 4/1) și, din nou trebuie zis, o definește drept pumnal.
Dacă asupra pumnalului de la Chomakovtsi nu planează niciun fel de suspiciuni asupra autenticității, în ciuda faptului că nu cunoaștem soarta lui ulterioară descoperirii, în cazul piesei din colecția D. Lochhead se pune serios această întrebare.
Fără îndoială că pe piața artefactelor istorice, mai ales în sfera celor traficate
pe internet, falsurile pot substitui originalele, dar în general aceeași piață are proceduri de autentificare a obiectelor propuse spre vânzare. Pentru cazul discutat aici se
adaugă și numărul pieselor de acest tip vehiculate, într-un fel sau altul, prin spațiul
virtual.
În acest registru, am identificat o piesă aproape similară scoasă la vânzare pe
un alt site specializat în comerțul cu antichități (Fig. 4/4), singura diferență fiind lungimea (declarată în descriere) diferită (41 cm). În plus, piesa are și buterolă de teacă,
fapt ce arată clar că este vorba despre un pumnal. În descriere, artefactul este numit
“rhomphaia”, ceea ce este desigur o eroare datorată necunoașterii cu acuratețe a acestui tip de arme.
Revenind pe tărâmul ceva mai sigur al publicațiilor, notăm ilustrarea a nu mai
puțin de trei astfel de piese, prezentate doar sub formă de desene într-o lucrare de popularizare apărută la Sofia în anul 2009 (Fig. 4/3)10. Și în acest caz lipsesc detaliile, singura mențiune fiind aceea că armele prezentate provin din contexte funerare tracice
din nordul Bulgariei datate între secolele V‒II îHr.
Ultimul indiciu ar fi și cele două cuțite intrate pe aceeași cale în colecția D.
Lochhead (Fig. 3/2‒4). Ambele piese prezintă caracteristici morfologice similare cu
ale pumnalelor de acest tip, unul în forma specifică a mânerului, celălalt în forma șanțului de pe lamă.
Toate piesele prezentate par să fie produsul unui singur atelier sau meșter făurar, fapt ce explică numărul relativ redus al pumnalelor de acest tip. Păstrând piesa de
la Chomakovtsi drept reper, se poate spune că și armele din colecția D. Lochhead au
ca loc de origine nordul sau nord-vestul Bulgariei actuale (Fig. 5). Același reper oferă
și o secvență de datare, situată undeva pe parcursul secolului IV îHr, foarte probabil
chiar într-o cheie mai restrânsă, inclusă în acest interval, dacă ținem cont că par a fi
produse doar de un singur meșter sau atelier.

În loc de epilog
Fără îndoială, cele două monografii dedicate pumnalelor încovoiate de tip sica
din arealul grupului Padea-Panaghiurski Kolonii au fost și sunt etape de moment ale
istoriei cunoscute. A devenit aproape cotidian faptul că frecvent apar noi puncte de descoperiri și noi piese, care modifică, practic din mers, cadrul istoric determinat de aceste
pumnale.
Din nefericire, modul de accedere în peisajul istoriografic al artefactelor de epocă antică, între care pumnalele curbe sunt doar o facțiune, este doar în mică măsură cel
agreat de comunitatea științifică. De fapt, filiera științifică este de departe cea mai spo10

Yonovski, 2009, p. 26.
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radică. Sursa arheologică, singura care conține un set de informații adiacente, este și
cea mai puțin contributivă, din multe și variate motive. Alte piese apar ca urmare a
fenomenului detecției metalelor practicat de numeroși amatori, multe ieșind la iveală
datorită comerțului on-line cu artefacte11. Comerț care implică firme de licitații12, siteuri specializate, colecționari de artefacte, piese braconate și recuperate pe cale judiciară
și care a oferit o cantitate de artefacte care deja egalează numărul de piese cunoscute
în mediile științifice.
Pumnalul și cuțitele din colecția D. Lochhead sunt indiscutabil parte a fenomenului militar din Antichitatea Balcanilor de Nord. În mod evident, este imposibil
acum să reconstituim traseul acestor piese, dar ele au fost, în mod cert, braconate și
traficate. Departe de a fi un caz izolat, în realitate astfel de situații sunt atât de numeroase și se întind în timp și spațiu geografic atât de mult încât au deja propria literatură13.
Piesele din colecția D. Lochhead se adaugă celor deja existente, redimensionând tabloul general al panopliei războinicilor de elită traco-celți.
Jefuite la propriu din propriile contexte arheologice, pumnalele risipite prin
lume nu pot să ne spună decât parțial ceva despre amploarea fenomenului cultural și
marțial care le-a generat și în cadrul căruia au fost folosite. Dacă adăugăm și ipoteticul număr ale celor nedescoperite încă, realizăm cât de puțin știm despre forța acestui
fenomen și despre războinicii de elită cărora le-au aparținut pumnalele. Ecoul fenomenului în discuție a reverberat în istorie mult timp și încă mai vibrează cu fiecare artefact care se adaugă acestei, până la urmă, uriașe colecții.
Numărul războinicilor traci, celți și, în final, daci, relevat cumva aproximativ
de emblematicele lor pumnale curbe, trebuie că a fost unul cu adevărat serios și asta
explică, măcar parțial, fulminanta istorie a acestor elite militare, de la pleiada de clanuri și familii împrăștiate prin Balcanii de Nord la puternicul regat dacic din Transilvania14.
Un lucru este sigur. Cu fiecare armă descoperită și publicată, tot ce știam despre
acești războinici și artizani deschide o nouă perspectivă, o nouă pagină care se rescrie,
la rândul ei, permanent. Traseul istoric al armelor din colecția D. Lochhead este unul
dintre indicatorii care ne spun unde ne situăm față de momentul când vom putea creiona mai aproape de realitatea istorică paradigmele elitelor militare specifice grupului
Padea-Panaghiurski Kolonii.

11

Borangic, 2018, p. 378-379.
În unele cazuri, cum este cel al renumitei Herman Historica din München, Germania, fiind
expuse spre vânzare artefacte dovedite ca provenind din braconaje arheologice din teritoriile în
care trăiseră triburile scordiscilor (Filipović, Vasić, 2017, p. 335-347).
13
Marazov, Torbov, Shalganova, 2013, passim; Filipović, Vasić, 2017, p. 335-347; Borangic,
2018, p. 373-386 (cu bibliografia anterioară).
14
Borangic, 2020, p. 67.
12
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Fig. 1. 1. Pumnalul de la Chomakovtsi15; 2. Inventarul funerar de la
Chomakovtsi16; 3. Cuțitul de la Chomakovtsi (desen)17.
15

după Nikolov, 1990.
după Nikolov, 1990.
17
după Torbov, 2018.
16
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Fig. 2. Pumnalul din colecția D. Lochhead
(foto D. Lochhead; desen C. Borangic).
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Fig. 3. 1. Dovada plății achiziției; 2. Pumnalul și cuțitele din colecția
D. Lochhead; 3. Cuțitele colecției D. Lochhead (foto D. Lochhead).
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Fig. 4. 1. Pumnalul din colecția D. Lochhead (față/verso); 2. Detalii piese
colecția D. Lochhead; 3. Pumnale descoperite în contexte funerare din
nordul Bulgariei18; 4. Pumnal aflat spre vânzare pe un site specializat19
(1‒2 foto D. Lochhead).
18
19

după Yonovski, 2009.
https://www.lot-art.com/ (5.10.2020).
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Fig. 5. Dispersia geografică a pumnalelor curbe de tip sica
în spațiul nord-balcanic (cu roșu Chomakovtsi).
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