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Abstract: This article proposes an ordering of the information regarding funerary practices in the Eastern European steppe in the Early Iron Age (10th–
8th centuries BC), as well as a study of their territorial distribution. Traditionally, this area has been considered as a whole. The archaeological finds,
almost entirely funerary, are attributed to a unitary culture (“Cimmerian culture” / “Černogorovka culture”) and to a homogeneous ethnic group
(“Cimmerians”) respectively. Apart from some general funeral practices (the treatment of the deceased, the graves structures), some habits (especially
of deposition) are more clearly bounded geographically, sometimes partially overlapped, as in the case of the Dnieper basin. However, there are no
compartments that would allow us to define narrower archaeological cultures. Moreover, such an approach would once again strengthen the culture
history paradigm, which is dominant in the studying of “early nomads” of the Eastern European steppes. Reconstructions based on this paradigm are
actually caught in a vicious circle: starting from Herodotus' information an archaeological culture has been defined, and the study of this archaeological
culture inevitably confirms the written information. More promising could instead be the study of contexts in which different items were used in
funerary ceremonies. This approach would have the advantage of highlighting the ways in which different communities from steppe or forest steppe
area behaved, without levelling them under the name of one or another archaeological culture.
Cuvinte‐cheie: stepa est‐europeană, epoca timpurie a fierului, obiceiuri funerare, nomazi timpurii, „cimmerieni”, „cultură cimmeriană”, grupul
Černogorovka, grupul Novočerkassk
Rezumat: În acest articol este propusă o ordonare a informației privind practicile funerare din stepa est‐europeană în epoca timpurie a fierului (sec.
X–VIII î.Hr.), precum și un studiu al distribuției teritoriale a acestora. Tradițional, această zonă a fost tratată global, descoperirile arheologice, aproape
în totalitate funerare, fiind atribuite unei culturi unitare („cultura cimmeriană” / „cultura Černogorovka”) și, respectiv, unui grup etnic omogen
(„cimmerienii”). Dincolo de unele practici funerare general răspândite (tratamentul defuncților, amenajări funerare), se pot constata și obiceiuri (în
special de depunere) ceva mai clar delimitate geografic, uneori parțial suprapuse, ca de exemplu în bazinul Niprului. Nu se observă, însă,
compartimentări care ne‐ar permite definirea unor culturi arheologice mai restrânse teritorial. De altfel, un asemenea demers ar întări o dată în plus
paradigma cultural‐istorică, dominantă în studierea „nomazilor timpurii” din stepa est‐europeană. Reconstituirile bazate pe această paradigmă sunt
prinse, de fapt, într‐un cerc vicios: plecând de la informațiile lui Herodot, s‐a definit o cultură arheologică, iar studierea acestei culturi arheologice
confirmă inevitabil informațiile scrise. Mai promițătoare ar putea fi, în schimb, studierea contextelor în care s‐au utilizat diferite elemente de cultură
materială în ceremoniile funerare. Această abordare ar avea avantajul de a pune în lumină modurile în care s‐au comportat diferite comunități din
stepă sau silvostepă, fără a le uniformiza sub denumirea unei sau altei culturi arheologice.

DATE GENERALE
Din punct de vedere geografic, descoperirile studiate
se localizează în partea europeană a aşa‐numitului „culoar
euro‐asiatic”. Caracteristica principală a zonei studiate, pe
lângă relieful predominant de câmpie, a constituit‐o, mai
ales în trecut, regimul de vegetaţie stepică. În linii
generale, acest teritoriu este delimitat, la vest şi sud‐vest,
de cursurile inferioare ale Prutului şi Dunării. Limita sudică
este trasată de cursurile râurilor Kuban’ şi Kuma, primul
vărsându‐se în Marea Azov, iar cel de‐al doilea în Marea
Caspică. Spre răsărit, zona studiată este delimitată de
cursul inferior al Volgăi.
Intervalul cronologic în care se situează seria de
înmormântări analizate se plasează între sfârşitul culturii

Belozerka şi începutul perioadei „arhaice scitice”,
corespunzând, în linii mari, perioadelor Hallstatt B‐C (sec.
X–VIII î.Hr.) din sistemul cronologic central‐european.
Termenul cel mai frecvent utilizat pentru a desemna
această perioadă este acela de „epocă prescitică târzie”,
tradiţional toate descoperirile din epoca şi zona cercetate
fiind atribuite aşa‐numitei „culturi cimmeriene”, împărţite
în două etape cronologice, Černogorovka şi Novočerkassk1.
În zona și perioada cercetate nu sunt cunoscute,
până în prezent, așezări, singurele descoperiri, cu excepţia
pieselor izolate, fiind cele funerare2. O altă caracteristică
a zonei şi perioadei studiate este aceea a lipsei unor
necropole propriu‐zise. Toate mormintele, de altfel în
majoritatea lor amenajate în tumuli mai vechi, au fost
descoperite câte două‐trei în cadrul câmpurilor de tumuli

1

2

Pentru definiţia clasică a „culturii cimmeriene”, vezi Terenožkin 1976,
Meljukova 1989. Puțin mai recent, a fost introdusă şi noţiunea de
„cultură Černogorovka” (Dubovskaja 1997).

Am folosit informaţii mai mult sau mai puţin complete pentru un
număr de 301 de complexe funerare, la care se adaugă şi cinci
complexe publicate ca „depozite” de bronzuri, dar dintre care patru au
fost găsite în mantalele unor tumuli.
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cercetaţi. Această situaţie, comparată cu prezenţa destul
de frecventă a oaselor de ovicaprine în morminte, poate
susţine ideea că stepa est‐europeană a fost locuită în
perioada studiată de populaţii cu o economie
predominant, dacă nu total, pastorală şi caracterizate de
un grad destul de ridicat de mobilitate.

DESCRIEREA PRACTICILOR FUNERARE
1. Tratamentul defuncţilor
1.1. Ritul funerar
Regula generală în cazul zonei şi perioadei studiate o
constituie practicarea inhumaţiei. Singura excepţie
cunoscută de la aceasta ar putea‐o constitui mormântul
plan de incineraţie de la Butenki (reg. Poltava, Ukr.). Acest
mormânt se remarcă, de asemenea, şi prin apartenenţa sa
la un grup nu foarte numeros de complexe, a căror
trăsătură definitorie o reprezintă prezenţa în inventarele lor
a unor garnituri de harnaşament, ce pot fi interpretate ca
fiind, destul de probabil, de tracţiune3. În cazul descoperirii
funerare de la Butenki, există şi unele probleme legate de
interpretarea sa, deşi Terenožkin şi alţii care l‐au urmat au
considerat acest mormânt a fi definitoriu pentru etapa
Novočerkassk a „culturii cimmeriene”4.
1.2. Modul de aşezare a defuncţilor în morminte
(poziţia şi orientarea scheletelor)
O idee devenită aproape un loc comun în literatura
de specialitate este cea a existenţei, în cadrul
înmormântărilor „prescitice târzii”, a două grupe
principale de orientare, respectiv în sector estic şi în sector
vestic, fiecare asociată cu o anumită poziţie în care era
depus defunctul. Grupele respective au fost considerate,
începând cu schema definită de A. I. Terenožkin în 1976
pentru „cultura cimmeriană”, ca fiind caracteristice câte
unei faze cronologice: înmormântările cu schelete în
poziţie chircită, orientate în sector estic, au fost, în
general, datate într‐o etapă mai timpurie, denumită
Černogorovka; cele cu schelete în decubitus dorsal /
lateral, orientate cu capul spre vest, au fost atribuite
etapei mai târzii, Novočerkassk5.
Reconsiderarea grupelor de orientare – ţinând
seama de orientarea în grade a scheletelor, acolo unde a
fost posibil – arată o situaţie în unele privinţe diferită6.
La o considerare generală a orientării scheletelor par
3
4

Kovpanenko 1962, p. 66–67, fig. 1 şi 2.
Terenožkin 1976, p. 201. Descoperirea de la Butenki se datorează
întâmplării, fiind un mormânt distrus de localnici, din care s‐a
recuperat inventarul metalic. Nu se ştie însă, dacă şi ce fel de inventar
ceramic a avut. La fel cum s‐a bănuit, de fapt, că este vorba de un
mormânt de incineraţie, pe baza informaţiei recuperate de la aceiași
localnici, precum că inventarul metalic a fost găsit împreună cu o
„grămadă de oase arse”. Din aceste motive, cred că trebuie avute în
vedere rezerve serioase atât în privinţa atribuirii culturale, cât şi a
caracterului complexului de la Butenki.

să rezulte într‐adevăr, la prima vedere, două grupe
principale de orientare, una în sector NE–SE şi alta în
sector vestic, fără să lipsească şi orientări în sectoarele N
sau SSV–SSE, mai puţin numeroase (Fig. 1).
De asemenea, se confirmă şi observaţia mai veche,
privind orientarea predominantă în sector vestic a
indivizilor în poziţie întins pe spate (Fig. 2).
Diferenţe semnificative faţă de aceste constatări
apar, însă, la luarea în consideraţie a relaţiei dintre poziţia
chircit pe stânga / dreapta, poziţia în decubitus lateral pe
stânga / pe dreapta şi grupele lor de orientare.
Regula orientării spre est pare să fie semnificativă mai
ales pentru chirciţii pe stânga, cei mai numeroşi de altfel.
Există, însă, şi o grupă mai mică, de schelete chircite pe
dreapta, pentru care nu mai apare deloc clară aceeaşi regulă
(Fig. 3/a). Scheletele în decubitus lateral reprezintă o grupă
redusă numeric, în care se manifestă o tendinţă de orientare
spre V a indivizilor aşezaţi pe partea dreaptă (Fig. 3/b).
La prima vedere, ar putea părea tentantă ideea
existenţei unei anumite bipolarităţi de orientare între
grupa mai numeroasă de chirciţi pe stânga şi grupa mai
mică, a scheletelor întinse pe dreapta. Lucrurile sunt, însă,
ceva mai complicate, deoarece pentru seria scheletelor
aflate în poziţie întins pe o parte se poate pune sub
semnul întrebării chiar existenţa ca atare a acestei grupe.
În destule cazuri, deşi în textele publicaţiilor este
menţionată poziţia în decubitus lateral, comparaţia cu
planurile publicate indică, mai degrabă, o poziţie uşor
chircită. Alteori este doar menţionată poziţia, fără a se
publica planul mormântului. Această situaţie m‐a
determinat să consider cele două grupe – chirciţi şi
„întinşi” pe o parte – ca reprezentând, de fapt, un singur
mod de aşezare a defunctului, culcat pe stânga / pe
dreapta, mai mult sau mai puţin chircit. Diagrama
orientărilor acestora din urmă indică şi tendinţa unui
raport ceva mai echilibrat între indivizii orientaţi spre est
şi cei orientaţi spre vest (Fig. 4).
Aparent, avem şi aici de a face cu două grupe,
indivizii culcaţi pe stânga fiind orientaţi predilect către est,
iar cei culcaţi pe dreapta mai ales către vest. Luarea, însă,
în consideraţie a criteriului orientării privirii pare să indice
o tendinţă mult mai clară de aşezare în mormânt a
indivizilor culcaţi pe o parte (Fig. 5).
Tendinţa foarte clară, din acest punct de vedere, este
cea a grupării în sectorul SE–SSV, cu maxima către sud,
existând şi o grupă mai mică, cu tendinţa către nord7.

5

6

7

Terenožkin 1976, p. 94 şi 98; relativ recent, spre deosebire de
Terenožkin, Mahortyh 2005 interpretează aceleaşi două grupe de
ritual drept două grupe culturale contemporane.
La această analiză, am dispus de informaţii complete privind poziţia şi
orientarea pentru un număr de 238 de schelete. În cazul altor 25 de
schelete cunoscute din înmormântările analizate, dintr‐un motiv sau
altul, nu li se cunoaşte fie poziţia, fie orientarea.
Această constatare va trebui, desigur, completată pe viitor de
raportarea grupelor de orientare la o analiză minuțioasă a inventarelor
funerare. Din păcate, nu dispunem de prea multe determinări
antropologice credibile.
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Figura 1. Orientarea generală a scheletelor / General orientation of
skeletons.

Figura 2. Orientarea scheletelor aflate în poziția întins pe spate /
Orientation of skeletons lying on the back.
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Figura 3. Orientarea defalcată a scheletelor chircite (a) şi în decubitus lateral (b) / Orientation of the crouched skeletons (a) and skeletons in lateral decubitus (b).
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Figura 4. Orientarea scheletelor culcate pe stânga sau pe dreapta /
Orientation of skeletons lying on the left or right side.

Figura 5. Orientarea privirii scheletelor culcate pe stânga sau pe dreapta
/ Orientation of the eyes of skeletons lying on the left or right side.
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Într‐un număr mic de cazuri, au fost documentate şi
alte poziţii ale scheletelor decât cele discutate mai sus.
Trei schelete au fost descoperite în poziţia decubitus
ventral, toate orientate cu capul la vest, iar alte şase
schelete erau aşezate în poziţie chircită pe burtă, fără să
aibă, însă, vreo regulă de orientare (Fig. 6).

3
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cazuri, mormintele au fost amenajate ori pe nivelul vechi
de călcare, ori în gropi puţin adâncite, întotdeauna fiind
vorba despre construcţii de lemn elaborate, peste acestea
ridicându‐se movile de pământ.
3.1. Morminte în groapă
3.1.1. Printre amenajările cercetate, ponderea cea mai
însemnată o au gropile simple, aproximativ rectangulare sau
ovale în plan. Relativ frecvent au fost documentate şi resturi
de elemente constructive care închideau mormântul. Este
vorba mai ales despre acoperişuri simple de lemn (bârne sau
scânduri), cel mai probabil sprijinite pe marginea gropii (Fig.
7/a). În unele cazuri, au fost descoperite şi structuri mai
complicate, în care pe pari se sprijinea un acoperiş de lemn
aflat în interiorul gropii şi peste care se afla o umplutură
compactă de bolovani (Fig. 7/b).

DV
ch. pe burtă
Figura 6. Orientarea scheletelor în poziţie ventrală / Orientation of
skeletons in ventral position.

2. Determinări de vârstă şi sex
Din totalul de 263 de schelete avute în vedere, în
publicaţii este menţionat sexul pentru 34 de schelete, un
singur individ – din mormântul 2 de la Balki – beneficiind
de determinarea unui antropolog, aşa cum rezultă din
textul publicaţiei8. Ceva mai frecvente sunt menţionările
vârstei, în 126 de cazuri. Dintre acestea, marea majoritate
se constituie în grupa adulţilor şi maturilor (110 indivizi),
urmând apoi ca pondere copiii (zece indivizi), adolescenţii
(trei indivizi) şi senilis (trei indivizi). Practic, în toate aceste
cazuri există dubii serioase privind caracterul
determinării. În lipsa unor buletine de expertiză
antropologică publicate sau măcar a citării unui specialist,
poate exista bănuiala că determinările de vârstă au fost
efectuate vizual de către autorii săpăturilor, iar cele de sex
în funcţie de componenţa inventarelor. În această situaţie,
singurele aprecieri credibile rămân, eventual, doar cele
privind încadrarea în grupa de vârstă infans.

a

b

Figura 7. Modalități de închidere a gropilor simple / Methods of closing
the simple pits.

Cele mai multe dintre mormintele analizate au fost
amenajate fie în gropi de formă simplă, fie în gropi cu nişă,
fie, mai rar, în gropi cu treaptă. Într‐un număr redus de

Un caz izolat îl reprezintă descoperirea de la Zolotaja
Balka T.14‐M.3, unde sunt menţionate două acoperişuri,
unul pe care se sprijinea umplutura de piatră şi un altul
aflat imediat deasupra scheletului10.
În alte câteva morminte în groapă, au fost
descoperite „camere mortuare” de lemn cu acoperiş plat,
astfel de amenajări fiind doar semnalate în tumulii de la
Konstantinovka T.375, T.376 şi T.377 şi la Nosačevo
T/1962, primii trei cercetaţi încă în secolul al XIX‐lea, iar
ultimul fiind o descoperire fortuită11. De o documentare
mai bună dispun, totuşi, alte câteva descoperiri. La Balki,
în tumulul Vysokaja Mogila, în mormintele 2 şi 5, s‐a
descoperit câte o construcţie de lemn, de dimensiuni mai
mici decât cele ale gropilor, ambele realizate din bârne

8

10

3. Amenajările funerare9

9

Terenožkin 1976, p. 29.
Din totalul de 301 de morminte discutate, am dispus de informaţii mai
mult sau mai puţin complete privind structura mormântului într‐un
număr de 176 de cazuri.

11

Ševčenko 1987, p. 141.
Terenožkin 1976, p. 75 şi 77; Kovpanenko 1966, p. 174.
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aşezate orizontal, având şi acoperişuri, de asemenea, din
bârne (Fig. 8/a). În cazul mormântului 5 de la Balki, pereţii
aşa‐zisului „srub” erau tencuiţi în interior cu un lut alb, pe
care erau trasate linii oblice, adâncite, şi era acoperit cu
un pigment roşu. De asemenea, în spaţiul dintre pereţii
gropii şi cei ai „srub”‐ului se aflau resturi de materie
vegetală, autorii săpăturii presupunând că acestea
proveneau de la o umplutură cu stuf. Pe bârnele ambelor
construcţii funerare de la Balki au fost semnalate şi urme
de ardere, fără a se preciza însă dacă acestea se datorau,
eventual, unei incendieri în cursul ceremoniei funerare12.
În alte trei morminte – la Alitub T.3‐M.22, Beriozchi
T/1970 şi Novopetrovka T/1895 –, au fost găsite structuri
de lemn realizate prin căptuşirea pereţilor cu bârne, cu
acoperişuri plate de lemn, în ultimele două cazuri având şi
stâlpi de susţinere13 (Fig. 8/b). O structură asemănătoare
ar putea fi bănuită şi pentru mormântul 10 din tumulul
T/1950 de la Zol’noe, unde s‐au găsit pari de susţinere
amplasaţi pe lângă pereţii gropii şi resturile tasate ale unui
acoperiş de lemn14. Aceluiaşi tip de amenajare îi aparţine
şi descoperirea de la Căuşeni T.1‐M.2, dar ca material de
construcţie fiind menţionate „nuielele”15.
O descoperire deocamdată izolată este cea din
necropola de la Suvorovo (în sudul Basarabiei), tumulii 4 şi
6, ambii cu morminte centrale. În acestea s‐au construit
„camere mortuare” dintr‐o zidărie de bolovani ce căptușea
pereţii gropii, ambele prevăzute cu acoperişuri de bârne, în
al doilea caz în colţuri fiind găsite şi gropi de pari de
susţinere16. Doar într‐o anumită măsură, asemănător este
tipul de amenajare funerară de la Kirovsk T.1‐M.3 (bazinul
Donului), unde s‐a descoperit o cistă rectangulară, realizată
din lespezi masive, acoperită cu lespezi mai mici şi
bolovani17, şi acesta singular în aria cercetată.
3.1.2. Un alt tip de amenajare funerară întâlnit printre
înmormântările Černogorovka–Novočerkassk, dar cu o
pondere în general redusă, îl constituie gropile cu treaptă.
Aproape întotdeauna acestea erau închise cu acoperişuri de
lemn, sprijinite pe treaptă (Fig. 9/a). În două cazuri – la
Golovkovka T.6‐M.1318 şi Vasil’evka T.1‐M.819 – au fost
semnalate pietre în umplutura gropii, peste acoperiş, de
fiecare dată acesta fiind sprijinit şi de pari.
3.1.3. Destul de frecvente în arealul Černogorovka–
Novočerkassk sunt mormintele în gropi cu nişă (Fig. 9/b).
Nișa era, cel mai adesea, adâncită faţă de fundul gropii de
acces, uneori fiind lăsate şi una‐două trepte. În destule
cazuri, intrarea în nişă era astupată fie cu lespezi masive,
fie cu capace de lemn, groapa de acces fiind şi ea destul
de des umplută compact cu bolovani.

3.2. Morminte amenajate pe nivelul vechi de călcare
sau în gropi puţin adâncite
O categorie distinctă de morminte Černogorovka–
Novočerkassk o reprezintă cele amenajate fie pe nivelul
vechi de călcare, fie în gropi doar puţin adâncite. Un tip cu
totul special printre acestea îl constituie construcţiile
funerare descoperite la Kvitky T/1979 şi Slobozia T.3‐M.3.
În primul caz, este vorba despre un mormânt tumular
central, din nefericire în mare parte distrus de lucrări de
construcţie. Săpăturile de salvare efectuate la Kvitki au
putut, totuşi, stabili că mormântul a fost amenajat pe
nivelul antic de călcare, fiind descoperite resturi de bârne,
cu un capăt îngropat în humusul antic, provenind de la o
construcţie cu structură radială, cel mai probabil un fel de
„colibă”. Aceasta acoperea o zonă uşor alungită, orientată
cu axul lung pe direcţia E–V, cu dimensiunile de 15 × 22 m.
Întreaga zonă funerară era delimitată de un şanţ circular, cu
diametrul de 38 m. În zona de NE a şanţului s‐au găsit
urmele, cel mai probabil, ale unui banchet funerar sau ale
unei ceremonii de ofrandă, constând din fragmente
ceramice şi oase de animal (bovină şi cal). Se poate
presupune că peste întreaga construcţie funerară fusese
iniţial înălţată o movilă de pământ de mari dimensiuni, dar
a cărei înălţime în momentul afectării tumulului nu mai era
decât de 2–2,50 m, având un diametru de circa 40 m20. O
structură asemănătoare avea şi mormântul amintit de la
Slobozia, amenajat într‐o groapă adâncă de doar 0,60 m, cu
dimensiunile de 2,70 × 1,90 m. În jurul gropii se afla un „val”
de pământ lutos, cu diametrul exterior de 9–9,50 m, peste
care se aflau resturile de lemn ale unei construcţii cu
structură radială, aceasta din urmă susţinută probabil şi de
pari, ale căror urme s‐au găsit în colţurile gropii. Întreaga
construcţie funerară era puternic arsă, urme de ardere
purtând atât pereţii gropii, cât şi oasele defunctului21. O
structură diferită avea, în schimb, construcţia funerară de la
Ol’šany din T.1‐M.1, amplasată într‐o groapă uşor adâncită
(0,27 m), săpată în vârful unui tumul mai vechi. Groapa avea
o formă rectangulară şi dimensiunile de 4,80 × 3,90 m, fiind
orientată pe direcţia NNV–SSE. Pereții erau construiţi pe o
structură din 49 de pari de lemn de stejar amplasaţi vertical
(cu diametrele între 12 şi 20 cm) şi erau, judecând după
resturile păstrate pe alocuri, căptuşiţi cu scânduri dispuse
orizontal. Construcţia era prevăzută cu o intrare în partea
de SSE, iar pe axul central al acesteia au fost descoperite
resturile a doi stâlpi de susţinere a acoperişului22. Alte două
construcţii de lemn amenajate pe solul antic şi acoperite de
tumuli sunt doar menţionate la Ryžanovka T.V şi Saratov
T/1907, ultimul cu un „acoperiş în mai multe ape”23.

12

18

13

19

Bidzilja, Jakovenko 1974, p. 148, 151–152, fig. 2 şi 6.
Terenožkin 1976, p. 28, 68; Lapušnjan 1977, p. 37.
14
Ščepinskij 1962, p. 57–58, fig. 1.
15
Čebotarenko et alii 1989, p. 72–73.
16
Černjakov 1977, p. 30, 33, fig. 3/5.
17
Dubovskaja 1997, fig. 4/26.
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Polin, Tupčienko 1994, p. 159.
Ševčenko 1987, p. 145, fig. 2/5.
20
Kovpanenko, Gupalo 1984, p. 39, 42, fig. 1–3; Skoryj 1999, p. 80.
21
Jarovoj et alii 2002, p. 292–293.
22
Skoryj 1999, p. 86, fig. 9 şi 15.
23
Terenožkin 1976, p. 58–59 şi 81.
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a

b

Figura 8. Reconstituiri de morminte cu „cameră” de lemn / Reconstructions of wooden “chamber” graves.

a

b

Figura 9. Reconstituiri de morminte în gropi cu treaptă (a) și în gropi cu nișă (b) / Reconstructions of graves in pits with step (a) and niche (b).
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3.3. Alte amenajări în interiorul mormintelor
În cazul mai multor morminte Černogorovka‐
Novočerkassk, a fost semnalat obiceiul amenajării unui
„aşternut” vegetal pe fundul gropii, peste care era aşezat
defunctul. Asemenea practici se cunosc, de exemplu, la
Căuşeni T.1‐M.2 (în bazinul Nistrului)24, Kostyči T.1‐M.8 (în
bazinul Bugului)25, Balky T. Vysokaja Mogila‐M.2 (în
bazinul Niprului)26 sau la Zimogor’e T.2‐M.5 (în bazinul
Donului)27, fiind un obicei destul de răspândit în stepa est‐
europeană la vremea respectivă, dar nu întotdeauna
identificabil în teren. În unele cazuri, „aşternutul” vegetal
era acoperit cu un strat de cretă pisată aşa cum s‐a
întâmplat la Čečelievka T.2‐M.4 sau la Dimitrovo T.1‐
M.128. Situaţii mai rar întâlnite sunt cele ca la Vasil’evka
T.1‐M.8, unde s‐au găsit resturile unui sarcofag / sicriu de
lemn29. La Sofievka, în T.40‐M.5, defunctul era aşezat într‐
un sarcofag făcut din scânduri fixate pe patru pari (1,95 ×
0,85 m), închis cu alte scânduri dispuse în lung. Pereţii
acestuia purtau la exterior un decor geometric incizat şi
erau acoperiţi cu vopsea roşie30. În doar trei cazuri a fost
documentată cu certitudine practica acoperirii corpului
defunctului cu ocru, şi anume la Crasnoe T.1‐M.731,
Velikodolinskoe T.1‐M.1132 şi Krivaja Luka IX/T.2‐M.1633.
3.4. Movilele funerare
Dintre cele 12 morminte centrale cunoscute în
arealul Černogorovka‐Novočerkassk, există informaţii
privind structura movilelor doar în trei cazuri. Mantaua
tumulului deja menţionat de la Kvitki, puternic afectată
până la momentul săpăturii, era probabil compusă doar
din pământ34, în timp ce construcţia funerară centrală din
tumulul 3 de la Slobozia era acoperită de o movilă de
cernoziom amestecat cu pământ ars35. Movila ridicată
deasupra mormântului din T.2 de la Petrodolinskoe avea
o structură ceva mai complicată, fiind compusă dintr‐un
strat de pământ, peste care era aşezat un strat de lespezi
de gresie, totul fiind acoperit, la momentul începerii
săpăturii, de stratul vegetal36. Amenajări în mantalele
tumulilor au fost semnalate şi în cazul unor morminte
secundare. Uneori sunt menţionate în literatură
amenajări de piatră deasupra mormântului secundar, de
care se leagă stratigrafic. Acestea sunt fie mantale de
piatră, ca la Holmskoe T.2‐M.337, fie „ringuri”, ca la
Sofievka T.40‐M.238 şi Velikaja Aleksandrovka T.1‐M.139.
Alteori, după efectuarea înmormântării, era adăugată
peste movila deja existentă doar o manta adiacentă de
pământ, aşa cum s‐a întâmplat, de exemplu, la Zvoneckoe

T.15‐M.2, în acest caz mantaua secundară conţinând şi
pământ ars40.
3.5. Distribuţia geografică a amenajărilor funerare
Din urmărirea distribuţiei teritoriale a amenajărilor
funerare, se pot formula următoarele concluzii:
a. Mormintele în gropi de formă simplă sunt
răspândite în întreaga zonă cercetată, fiind, în general, tipul
de amenajare funerară cel mai frecvent; se poate observa
doar o relativă tendinţă spre prezenţa mai semnificativă a
gropilor cu acoperişuri de lemn sau lemn şi piatră în bazinul
Niprului şi mai la vest (Harta 1).
b. Construcţii mai complicate de lemn – precum
„camerele mortuare” amenajate în gropi sau „casele
mortuare” – sunt cunoscute mai ales în bazinul Niprului,
cu o concentrare mai semnificativă pe cursul său mijlociu;
respectivele morminte sunt cele care, de fapt, se
localizează în aria grupului ceramic Žabotin, dar au fost
atribuite unei populaţii intruzive (Harta 2).
c. Gropile cu treaptă – având şi ele structuri adiacente
de lemn, uneori şi piatră – au o prezenţă în general limitată,
ceva mai evidentă în bazinul Niprului (Harta 3).
d. În ceea ce priveşte mormintele amenajate în
nişe, ele sunt destul de mult răspândite în bazinele
Bugului şi Niprului Inferior şi ceva mai slab reprezentate
la vest şi la est de acestea. De asemenea, se remarcă
relativa preferinţă pentru acest tip de mormânt în
bazinul inferior al Bugului, comparativ cu alte tipuri de
amenajări (Harta 4).
4. Inventarul funerar
Din inventarul funerar al înmormântărilor
Černogorovka‐Novočerkassk, pot face parte diverse piese
de podoabă / port, instrumente, arme, piese de
harnaşament, recipiente din ceramică sau lemn, precum
şi oase de animale. Prezenţa acestora nu este, însă,
obligatorie în fiecare mormânt, ponderea lor, de
asemenea, variind de la o zonă geografică la alta.
4.1. Piese de port
Printre podoabele şi piesele de port prezente în
mormintele analizate, se numără relativ frecvent aşa‐
zisele „diademe”, prezenţa lor fiind bănuită, de fapt, după
resturile plăcuţelor de bronz găsite pe craniile defuncţilor,
acestea fiind iniţial fixate, cel mai adesea, pe cureluşe din
piele. O asemenea piesă, mai bine conservată, a fost
descoperită, de exemplu, pe craniul scheletului de la

24

33

25

34

Čebotarenko et alii 1989, p. 72–73.
Grebennikov et alii 1984, p. 39.
26
Bidzilja, Jakovenko 1974, p. 149.
27
Dubovskaja 1985, p. 166.
28
Bokij et alii 1991, p. 173.
29
Ševčenko 1987, p. 145.
30
Terenožkin 1976, p. 61, fig. 29–30.
31
Serova, Jarovoj 1987, p. 15.
32
Subbotin et alii 1976.
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Dvorničenko 1981, p. 59.
Kovpanenko, Gupalo 1984, p. 39.
35
Jarovoj et alii 2002, p. 292.
36
Vančugov, Ostroverhov 1984.
37
Černjakov et alii 1986, p. 65.
38
Terenožkin 1976, p. 60.
39
Kubyšev et alii 1985, p. 144.
40
Romaško 1991, p. 102–103.
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Zolotaja Balka T.14‐M.341. Doar la Balki T. Vysokaja
Mogila‐M.5 a fost descoperită o diademă realizată în
întregime dintr‐o bandă de bronz42.
Frecvent descoperite în morminte sunt şi inelele de
buclă, fie de bronz, fie de bronz placat cu aur şi, mai rar,
doar de aur. Piese de aur, în afară de mormântul cu
„diademă” de la Balki amintit mai sus, au mai fost
descoperite, de exemplu, la Dimitrovo T.1‐M.1 sau la
Slobozia T.3‐M.3, în ultimul caz, inelul de buclă de aur fiind
ataşat de un altul, de bronz43. Relativ rare în mormintele
studiate sunt diversele piese publicate ca saltaleoni, de
obicei de bronz, dar remarcându‐se exemplarul de aur de
la Bol’šaja Belozerka T‐M/1868 şi cel de la Sofievka T.40‐
M.1, din sârmuliţă de argint44. Cu o apariţie cu totul redusă
numeric sunt brăţările, acestea fiind în general de bronz
şi, doar un singur exemplar, cel de la Novopetrovka
T/1895, dintr‐o sârmuliţă de aur45.
Referitor la răspândirea teritorială a pieselor de port
– de fapt, a obiceiurilor legate de costumul funerar al
decedatului –, se poate constata o prezenţă relativ
echilibrată a „diademelor” între bazinul Niprului şi zonele
mai estice, precum şi o tendinţă ceva mai clară de
concentrare a inelelor de buclă în zona Niprului şi în
Crimeea (Hărţile 5–6). În schimb, brăţările, în general rar
întâlnite, apar în morminte Černogorovka‐Novočerkassk
doar în zona Niprului şi mai la vest (Harta 7).

4.3. Arme
Din repertoriul armelor cunoscute în inventarele
funerare Černogorovka–Novočerkassk, fac parte lăncile,
săgeţile, pumnalele şi spadele, precum şi, mai rar,
topoarele.
Vârfurile de lance, de bronz sau fier apar mai bine
reprezentate în morminte în bazinul mijlociu al Niprului
(Harta 11), mai la sud ele fiind cunoscute în depunerile de
bronzuri din mantalele tumulilor de la Purcari, Kamenka‐
Dneprovskaja şi Aksai47.
Dintre arme, prezenţa cea mai frecventă în
morminte o au vârfurile de săgeată de bronz sau os, mai
rar de fier, ele fiind relativ uniform răspândite din Bugeac
şi până pe Volga (Harta 12). Uneori acestea au fost găsite
în morminte în număr de câteva, alteori în număr de
câteva zeci, aşa cum este cazul la Balki M.5, Kisličevatoe
T.4‐M.7 sau Ol’šany T.1‐M.148. La Zimogor’e T.2‐M.5
săgeţile, împreună cu resturile unui arc, se aflau depuse
într‐o tolbă sau un gorythos de lemn, alături de defunct,
în dreptul toracelui49.
În cazul spadelor şi pumnalelor, se constată obiceiul
ca acestea să fie depuse în morminte mai ales în zona
Niprului şi în sudul Basarabiei (Harta 13), iar în cel al
topoarelor, destul de rare, nu se observă vreo zonă în care
acestea ar fi mai semnificative în contextul ceremoniilor
funerare (Harta 14).

4.2. Instrumente
Printre instrumentele depuse în mormintele
discutate, se numără constant cuţitaşele curbe de bronz
sau fier, cutele de piatră (cel mai adesea perforate la un
capăt) şi aşchiile de silex. Atunci când este menţionată
poziţia acestora în mormânt, ele apar, de regulă, în zona
dintre torace şi bazin, altfel zis la brâu. Din acest motiv se
poate aprecia că şi acestea făceau parte cel puţin din
costumul ceremonial, mai exact cel de înmormântare,
fiind prinse de o centură care, de cele mai multe ori, nu s‐
a păstrat. Astfel de situaţii au fost surprinse, de exemplu,
la Balki M.5 (cu un cuţitaş, o cute şi un instrument de
silex), la Kalinovka T.1‐M.2 (cute perforată şi cuţitaş) sau
la Čograj T.10‐M.5 (cu un cuţit şi o aşchie de silex)46.
Referitor la distribuţia teritorială a instrumentelor din
morminte, se poate observa o prezenţă oarecum
echilibrată a cuţitaşelor în întreaga zonă discutată (Harta
8), o concentrare mai mare de descoperiri de cute
perforate în zonele Niprului, Crimeei, Bugului şi Nistrului
(Harta 9), precum şi o răspândire mai semnificativă a
instrumentelor de silex în bazinele Niprului şi Donului
(Harta 10).

4.4. Piese de harnaşament
Piesele
de
harnaşament
descoperite
în
înmormântările
Černogorovka–Novočerkassk
sunt
reprezentate prin muştiuce de zăbală de bronz cu capetele
triunghiulare sau cu inele duble la capete, diferite forme de
psalii de os sau bronz, prevăzute cu trei orificii, psalii de
bronz cu trei verigi, prin garnituri de curea, reprezentate de
diverse forme de aplici şi prin verigi masive cu opritoare
mobile. În ceea ce priveşte funcţionalitatea acestora, se
poate aprecia că, în majoritatea cazurilor mai bine
documentate, este vorba de harnaşamente de călărie, fiind
descoperit un singur muştiuc de zăbală, cu cele două psalii
aferente. În alte cazuri, însă, în unele complexe erau depuse
câte patru sau şase zăbale, de regulă însoţite de câte două
verigi masive cu opritoare. Un astfel de complex este
cunoscut, de exemplu, de mai multă vreme în tumulul de la
Aksaj – Gireeva Mogila, autorul săpăturii presupunând
funcţionalitatea unei astfel de garnituri de harnaşament ca
fiind aceea de înhămare a cailor la un car50. Destinaţia
pentru tracţiune a acestui tip de harnaşament a devenit mai
clară după descoperirea din tumulul Uašhitu (în bazinul
Kubanului), unde asemenea piese au fost găsite în poziţie

41

47

Ševčenko 1987, p. 141.
Bidzilja, Jakovenko 1974, p. 152, fig. 6/4.
43
Bokij et alii 1991, p. 173–174, fig. 2/2–3; Jarovoj et alii 2002, p. 295,
fig. 6/2–3.
44
Terenožkin 1976, p. 51, 60.
45
Terenožkin 1976, p. 69.
46
Bidzilja, Jakovenko 1974, p. 153–154; Grebennikov et alii 1984, p. 42;
Korenjako 1981, p. 67.
42

Jarovoj, Brujako 2000, p. 159, fig. 1/19; Erlih 1997, p. 22, fig. 3;
Melent’ev 1967, p. 44.
48
Bidzilja, Jakovenko 1974, p. 155, fig. 9; Romaško 1991, p. 100, fig. 1/3–
29; Skoryj 1999, p. 88, fig. 10–12.
49
Dubovskaja 1985, p. 166–167.
50
Melent’ev 1967, p. 44, fig. 7.
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funcţională la cei patru cai sacrificaţi51.
Alte asemenea descoperiri se cunosc în stepa şi
silvostepa est‐europeană în mormintele deja amintite de
la Butenki, Nosačevo, Kvitki, Ol’šana şi Slobozia, toate cu
amenajări complexe de lemn, primele patru localizate în
bazinul mijlociu al Niprului, iar ultimul pe Nistrul inferior52.
În alte cazuri, asemenea piese au fost găsite depuse, la fel
ca la Aksaj, fără urmele unei înmormântări în tumulii de la
Preobražennoe, Kamenka‐Dneprovskaja şi Purcari53. De
această grupă de descoperiri se leagă, posibil, şi depozitul
de la Novočerkassk, în care au fost, de asemenea, găsite
patru muştiuce de zăbale54.
Astfel, din cartarea obiceiului de depunere a
harnaşamentelor se poate observa o prezenţă comparativ
egală a harnaşamentelor de călărie în morminte, atât în
bazinul Niprului, cât şi în cel al Donului. În ceea ce priveşte,
însă, harnaşamentele de tracţiune, ele erau în zona de
stepă est‐europeană mai curând depuse în mantale de
tumuli, fără indicii de înmormântări propriu‐zise, în timp
ce depunerea acestora în inventarele unor morminte
tinde către bazinul mijlociu al Niprului (Harta 15).
Mai trebuie remarcată şi ponderea în general redusă
a harnaşamentelor în inventarele funerare Černogorovka–
Novočerkassk, ceea ce ar putea pune sub semnul îndoielii
părerea larg răspândită, conform căreia stepa est‐
europeană ar fi constituit în vechime un veritabil rezervor
de „călăreţi războinici”, de unde aceştia efectuau incursiuni
militare în mai toate direcţiile (Fig. 10; Harta 16).
D; 7; 2%

E; 13; 4%

C; 9; 3%
B; 1; 1%

A; 277; 90%
Figura 10. Diagrama ponderii complexelor cu harnaşament.
A – complexe fără harnaşament, B – harnaşament de tracţiune (fără
arme), C – harnaşament de tracţiune (cu arme), D – harnaşament de
călărie (cu arme), E – harnaşament de călărie fără arme / Diagram of the
weight of complexes with harness. A – features without harness,
B – traction harness (without weapons), C – traction harness (with
weapons), D – riding harness (with weapons), E – riding harness (without
weapons).

4.5. Depuneri de vase
Categoria de inventar cu prezenţa cea mai
importantă în mormintele studiate o reprezintă
recipientele, fie ceramice, fie de lemn, acestea din urmă
purtând frecvent aplicaţii de bronz sau metal preţios (aur
sau argint). Pentru cele 301 morminte analizate acum,
există informaţii privind depunerea de vase în 182 de
cazuri. Printre formele ceramice prezente în mormintele
Černogorovka‐Novočerkassk, se numără cel mai adesea
mici vase globulare (cu profilul arcuit în „S” sau cu un gât
cilindric scurt), vase de dimensiuni ceva mai mari (oale cu
profilul în „S” sau aproape bitronconic), ceştile, borcanele
şi, mai rar, străchinile sau castroanele. În majoritatea
cazurilor, vasele ceramice au fost depuse în mormânt,
alături de schelet. Într‐un caz, la Kvitki – Savčin Vetrjak,
fragmente de vase au fost descoperite în şanţul ce
delimita zona în care era amenajată, pe nivelul vechi de
călcare, construcţia funerară de lemn55. Referitor la
poziţia vaselor în mormânt, se poate observa tendinţa
destul de clară pentru depunerea acestora de preferinţă
în zona capului defunctului, ele fiind găsite mult mai rar în
zona toracelui sau la picioare (Fig. 11).
Din motive cât se poate de fireşti, fiind dintr‐un material
perisabil, vase de lemn nu au fost descoperite în morminte
decât într‐un număr destul de redus de cazuri. Chiar şi aşa,
aceeaşi preferinţă pentru depunerea în zona capului se
constată şi pentru această din urmă categorie (Fig. 12).
În ceea ce priveşte răspândirea spaţială a obiceiului
depunerii de vase în morminte, nu se pot stabili diferenţe
semnificative de la un bazin hidrografic la altul, în întreaga
zonă studiată. Totuşi, dacă, pe de o parte, depunerea doar
a unu sau două vase (ceramică sau ceramică + recipient de
lemn) constituie un obicei generalizat în zona studiată, pe
de altă parte însă, alta este situaţia mormintelor atribuite
„cimmerienilor”, care aveau inventare ceramice relativ
bogate (Harta 17). Singurele astfel de cazuri, localizate
propriu‐zis în zona de stepă, practic excepţiile de la regulă,
sunt cele de la Suvorovo T.4 (reg. Odessa, Ukr.) şi Velikaja
Aleksandrovka T.1‐M.1 (reg. Herson, Ukr.). În primul caz,
au fost depuse două castroane şi o cupă, iar în cel de‐al
doilea, cu un inventar ceva mai bogat, trei vase
bitronconice şi o cupă. Descoperirea de la Velikaja
Aleksandrovka se remarcă şi prin prezenţa celui de‐al
cincilea vas, de lemn, cu plăcuţe de bronz gravate56.
Aproape toate celelalte morminte „cimmeriene” cu
depuneri ceramice bogate se localizează în bazinul
mijlociu al Niprului, de fapt în aria grupului Žabotin.
Situaţia prezentată mai sus este în măsură să pună
sub semnul îndoielii unele consideraţii, destul de recente,
privind utilizarea – rituală sau cotidiană – a vaselor
ceramice de către „nomazi”. Într‐un număr relativ mare

51

54

52

55

Érlih 1994, p. 24–25, fig. 3 şi 5.
Kovpanenko 1962, p. 66‐67, fig. 1–2; Kovpanenko 1966, p. 174, fig. 1–
2; Skoryj 1999, p. 80, 87, fig. 14; Jarovoj et alii 2002, 293, fig. 6–8.
53
Dubovskaja 1989, p. 66, fig. 2; Bokij et alii 1991, p. 177; Jarovoj,
Brujako 2000, p. 157.

109

Jessen 1953, p. 108, fig. 29.
Kovpanenko, Gupalo 1984, p. 42.
56
Černjakov 1977, p. 31, fig. 1/9–10; Kubyšev et alii 1985, p. 144–147,
fig. 2; 3/1–4, 19–20; 4.
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de cazuri, în mormintele din stepa nord‐pontică este
prezentă o ceramică lustruită, cu o ornamentaţie
geometrică bogată, ale cărei analogii se îndreaptă fie spre
olăria grupului Saharna‐Solonceni, fie spre cea a grupului
Žabotin57. Această prezenţă constituie chiar trăsătura
distinctivă a bazinelor hidrografice ale Nistrului, Bugului şi
Niprului, în raport cu zonele mai estice. Cu toate acestea,
S.A. Skoryj a afirmat următoarele: „cimmerienii din arealul
de stepă nu au utilizat ceramică silvostepică nici cotidian,
nici în ceremoniile de cult, inclusiv cele funerare”58.
Totodată, acelaşi autor operează cumva o triere artificială
a inventarului, atunci când analizează grupul „cimmerian”
din bazinul mijlociu al Niprului. În opinia acestuia, armele
şi harnaşamentul din mormintele de la Konstantinovka,
Kvitki, Nosačevo, Ol’šana sau Ryžanovka reprezintă
adevărate indicatoare etnice ale „cimmerienilor” instalaţi
în silvostepă, în timp ce vasele ceramice din aceleaşi
complexe ar reflecta „contactele stepicilor veniţi cu

populaţia locală”. Premisa unei astfel de concluzii o
constituie, de fapt, următoarea consideraţie: „olăria era
uşor preluată de către nomazii diferitelor epoci de la
populaţia sedentară”59.
Aşa cum rezultă din cartarea obiceiului de depunere
a ceramicii în morminte, olăria nu a fost câtuşi de puţin
neglijată în ceremoniile funerare organizate de diferitele
comunităţi din zona de stepă dintre Dunăre şi Volga (Harta
17). Totuşi, mormintele bănuite a aparţine unor „nomazi”
pătrunşi în silvostepă se disting de celelalte atât prin
componenţa inventarului ceramic, cât şi prin apartenenţa
categorică a acestuia la grupa ceramică Žabotin.
Excluderea lor din această grupă ar însemna, de fapt, atât
o modalitate de forţare a informaţiei arheologice pentru a
corespunde unor scheme istoricizante, cât şi o ignorare a
posibilităţii existenţei la populaţiile „sedentare” din zona
de silvostepă a unui comportament funerar mult mai
elaborat decât cel bănuit.

C; 19; 11%

D; 49; 22%

C; 2; 1%

D; 16; 10%

B; 23; 14%

B; 1; 1%

A; 168;
76%

A; 110;
65%

a

b

Figura 11. Diagramele poziţiei vaselor ceramice în morminte. a. A – alături de defunct; B – în şanţul tumulului; C – în umplutura gropii; D – poziţie
neprecizată; b. A – în zona craniului; B – în zona toracelui / torace‐bazin; C – în zona picioarelor; D – la schelet, fără alte precizări / Diagrams of the
position of ceramic vessels in graves. a. A – near the deceased; B – in the ditch of the burial mound; C – in the filling of the pit; D – position not indicated;
b. A / in the skull area; B – in the chest / chest‐basin area; C – in the feet area; D – near the skeleton, without other mentions.
C; 1; 5%
D; 4; 21%

B; 2; 11%

A; 12; 63%
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Gavriljuk 1979, fig. 6–9; pentru o analiză mai recentă a ceramicii cu
decor geometric din mormintele Černogorovka–Novočerkassk, vezi
Daragan, Podobed 2013.

Figura 12. Diagrama poziţiei vaselor de lemn în morminte. A – la craniu;
B – la picioare; C – la bazin; D – poziţie neprecizată/ Diagram of the
position of wooden vessels in graves. A – at the skull; B – at the feet;
C – at the basin; D – position not indicated.
58
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Skoryj 1999, p. 47 (traducere D. Sârbu).
Skoryj 1999, p. 48 (traducere D. Sârbu).
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3.6. Oase de animal
O practică larg răspândită în zona de stepă est‐
europeană este cea a depunerii ofrandelor de carne în
morminte, documentate prin oase de animale (Harta 18).
Din cazurile în care este menţionată specia animalului,
ponderea cea mai mare o deţin ovicaprinele, urmând apoi
într‐o proporţie redusă caii şi bovinele (Fig. 13).
C; 2; 3%

B; 8; 10%

F; 26; 31%

E; 4; 5%

A; 41; 49%

D; 2; 2%

Figura 13. Diagrama ponderii oaselor de animale în mormintele
Černogorovka‐Novočerkassk: A – ovicaprină; B – cal; C – cal +
harnaşament; D – bovină; E – de talie mare; F – fără precizări / Diagram
of the weight of animal bones in the Černogorovka‐Novočerkassk graves.

Referitor la prezenţa cailor în morminte, se poate
constata că în opt cazuri au fost cel mai probabil sacrificaţi
şi depuşi ca ofrandă de carne, doar în două cazuri aceştia
fiind depuşi împreună cu piese de harnaşament, aşa cum
s‐a întâmplat la Birjukovo şi Nosačevo60.

CONSIDERAŢII FINALE
Nu am schiţat aici decât un tablou general al
obiceiurilor funerare din primele trei secole ale mileniului
I î.Hr. din teritoriul dintre gurile Dunării şi Volga. Chiar şi
aşa, dincolo de unele practici larg răspândite, se poate
observa şi o anumită variabilitate geografică a
comportamentului funerar, în contrast cu tendinţele către
generalizare. Explicarea acestei variabilităţi necesită, cred,
o abordare în cel puţin două direcţii.
O dată, în sensul posibilităţii existenţei la începutul
mileniului I î. Hr. a mai multor tradiţii, circumscrise unor
zone mai largi sau mai restrânse din aria generală a stepei
est‐europene. Cu siguranţă, ar trebui stabilite şi eventualele
relaţii ale respectivelor tradiţii funerare cu alte expresii
culturale, cum ar fi răspândirea stilurilor ceramice sau a
60
61

Pioro 1990; Kovpanenko 1966, p. 174.
Jarovoj et alii 2002, p. 295–299.
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stilurilor de podoabe. În acest sens, diferenţele de practică
funerară – ce ar „opune” destul de clar măcar teritoriul
cuprinzând bazinele Niprului, Bugului şi Nistrului, în raport
cu bazinul hidrografic al Donului – par să fie destul de bine
susţinute, de pildă, de prezenţa cel mai spre est doar până
în sistemul hidrografic al Niprului a ceramicii fine lustruite,
cu un bogat decor geometric incizat. Această ceramică este
nu similară, ci în multe privinţe asemănătoare, stilistic
vorbind, cu cea a grupelor mai nordice, Saharna‐Solonceni,
Şoldăneşti şi Žabotin sau a celor mai vestice, precum Cozia
şi Basarabi. Sau, un alt exemplu, inelele de buclă de aur /
bronz placat cu aur (aşa numite în formă de „corn de
berbec”, cu un buton discoidal) apar asupra defuncţilor
doar în bazinul Niprului (Harta 6).
Cealaltă cale de abordare ar fi în sensul unor expresii
distincte a diferitelor identităţi sociale ale defuncţilor, în
cadrul diverselor grupe de populaţie, poate chiar
comunităţi propriu‐zise, dar nu neapărat în sens etnic.
Rămâne de văzut în ce măsură cultura materială – în cazul
de faţă, manipularea ei prin ceremoniile funerare – a
putut conţine sau nu şi un discurs identitar colectiv, măcar
tribal, dacă nu etnic. La fel cum rămâne de văzut şi în ce
măsură încărcătura simbolică a uneia sau a alteia dintre
categoriile de obiecte – de exemplu, a armelor sau a
pieselor de harnaşament de tip Černogorovka şi
Novočerkassk – era una şi aceeaşi în întreaga ei arie de
răspândire. Voi încerca să exemplific îndoiala exprimată
prin câteva situaţii. De pildă, am amintit mai devreme
tendinţa de depunere în morminte a lăncilor în bazinul
mijlociu al Niprului (Harta 11) şi a spadelor sau pumnalelor
în bazinele Nistrului şi Niprului (Harta 13). Descoperiri de
piese de harnaşament sunt cu totul necunoscute în
mormintele din bazinul inferior al Bugului de Sud.
Asemenea piese apar în bazinul inferior al Nistrului o
singură dată într‐un mormânt, la Slobozia T.3‐M.361, şi o
singură dată depuse în mantaua unui tumul, la Purcari
T.162. Piesele de harnaşament sunt, în schimb, comparativ
mai frecvente în bazinele Niprului şi Donului. Dar, chiar în
interiorul acestei din urmă arii, se pot observa unele
diferenţe interesante. Printre descoperirile localizate în
bazinul hidrografic al Donului, cele mai multe
harnaşamente sunt de călărie, ele fiind mai degrabă
disociate de „statutul de luptător” (Harta 16). Doar în
două morminte astfel de harnaşamente sunt asociate cu
săgeţi, acestea din urmă destul de bine totuşi
reprezentate în zona respectivă (Harta 12). Bazinul
Niprului prezintă un tablou ceva mai complicat.
Deopotrivă harnaşamentele de călărie şi cele de tracţiune
se pot asocia în morminte cu vârfurile de săgeată. Dar
vârfurile de lance apar asociate aici, cu o singură excepţie,
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Jarovoj, Brujako 2000, p. 157–159, fig. 1–2.
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la Konstantinovka T.376, cu seturi de harnaşament de
tracţiune. În interiorul acestei grupe de asociere, singurele
două descoperiri sigure de lănci în complexe
Černogorovka‐Novočerkassk din zona de stepă sunt cele
de la Kamenka‐Dneprovskaja şi Purcari, ambele fiind
depuneri în mantalele unor tumuli63. Apariţia în morminte
a lăncilor pare să fie, însă, specifică bazinului mijlociu al
Niprului, de fapt, ariei grupului Žabotin.
Cred că în ceea ce priveşte dinamica inventarelor
funerare, o bună premisă de interpretare ar fi aceea că
prezenţa uneia sau a alteia dintre categoriile de obiecte în
mormânt exprimă o opţiune deliberată a oficianţilor
ceremoniei funerare, în scopul de a exprima simbolic ceva
anume din identitatea socială a defunctului, fie din cea
imaginată (poate chiar construită prin ceremonia funerară),
fie din cea reală. Oricum ar fi, şi într‐un caz, şi în celălalt,
dinamica teritorială diferită a prezenţei în morminte a
diverselor categorii de arme, harnaşamente, podoabe sau
unelte ar putea foarte bine indica arii în care un anumit
obiect material avea o relevanţă simbolică, precum şi arii în
care putea să nu aibă – în contextul practicilor funerare –
nicio importanţă. Privită astfel, zona de stepă dintre gurile
Dunării şi Volga nu mai apare deloc unitară din punct de
vedere cultural. Totuşi, această lipsă de unitate nu
comportă şi divizări clare sau compartimentări categorice
între diferite zone. Mai curând, diferite practici de utilizare
a unor bunuri materiale în ceremoniile funerare apar în
zone mai mult sau mai puțin clar delimitate, uneori parţial
suprapuse, cum se întâmplă frecvent în bazinul Niprului,
sau pot deveni aproape generale.
Oarecum în legătură cu această din urmă
posibilitate, referitor la armele şi harnaşamentele de tip
Novočerkassk, s‐a formulat ideea că acest repertoriu de
forme ar constitui un „stil supracultural” de auto‐
reprezentare a „elitelor”, fiind considerate nerelevante
din punct de vedere cultural64. Această idee ar putea, însă,
duce şi ea la o generalizare excesivă, deoarece, aşa cum
am încercat să sugerez mai sus, discutând harnaşamentele
şi asocierea lor cu tipuri de arme, acestea se comportă
diferit de la o zonă la alta. Ele se află în legătură cu
modalităţi diferite de exprimare a unor statute sociale, iar
ignorarea lor nu este îndreptăţită.
În opoziţie cu ideea „stilului supracultural”, există şi o
altă manieră de interpretare a bronzurilor Novočerkassk, cu
o popularitate încă destul de mare şi care pune accentul, în

primul rând, pe calitatea de indicator etnic al respectivului
repertoriu de forme. Discutând depunerile ceramice din
mormintele „cimmeriene” din silvostepa ucraineană, am
amintit deja interpretarea acestor descoperiri funerare în
sensul că ele reprezintă un grup străin, de „nomazi stepici”.
Respectiva interpretare pleacă, de fapt, de la o metodă care
poate fi numită istoricizantă. Directa consecinţă a acesteia
este punerea în prim plan, ca valoare documentară, în
detrimentul datelor arheologice, a informaţiilor oferite de
Herodot, privitoare la istoria teritoriului nord‐pontic.
Într‐una din amplele sale digresiuni, plecând de la
cauzele campaniei lui Darius împotriva sciţilor, Herodot
prezintă câteva versiuni ale originii acestora. O versiune îi
prezintă pe sciţi ca originari din teritoriul nord‐pontic65.
După o altă versiune – „răspândită deopotrivă şi la eleni şi
la barbari” – şi căreia Herodot înclină să‐i acorde cea mai
mare credibilitate, teritoriul locuit în vremea sa de sciţi „ar
fi fost înainte vreme al cimmerienilor”. Împinşi fie de
massageţi, fie de issedoni, sciţii au invadat teritoriul
cimmerienilor, urmând episodul sinuciderii într‐o luptă
fratricidă a regilor acestora, apoi cel al fugii poporului,
urmărit de sciţi până în Asia66.
Veridicitatea acestei înlănţuiri de evenimente este o
problemă în sine, care ţine strict de critica textului
herodoteic şi pe care nu intenţionez să o abordez. O astfel
de critică, făcută deja în contextul mai larg al surselor
scrise despre cimmerieni şi sciţi, a dus la formularea ideii
că, spre deosebire de informaţiile din sursele assiriene,
cele referitoare la teritoriile de la Nord de Marea Neagră
şi de Caucaz se plasează fie în universul faptelor legendare
sau mitologice, fie în cel al unei istorii construite67.
Oricum ar sta lucrurile, important mi se pare faptul
că anume versiunea care îi prezintă pe sciţi ca pe un grup
intruziv în teritoriile nord‐pontice, datorită aparentelor
sale valenţe ştiinţifice, a generat un model extrem de
comod de ordonare şi interpretare a descoperirilor
arheologice:
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de „elenii care locuiesc în Pont”, în care regii sciţi apar ca urmaşi ai lui
Heracles (Hdt., IV, 8–10).
66
Hdt., IV, 11–12, 13.
67
Alekseev et alii 1993; despre caracterul artificial al informaţiilor
herodoteice referitoare la cimmerienii din stepele nord‐pontice, vezi
şi Vulpe 2001–2002, p. 142: „Pentru a face legătura între episodul
nord‐pontic şi cel microasiatic, Herodot a recurs la povestea izgonirii şi
urmăririi cimmerienilor de către sciţi.”

Érlih 1997, p. 22, fig. 3; Jarovoj, Brujako 2000, p. 159, fig. 1/19.
Dubovskaja 1989, p. 67–68; aceeaşi idee a servit ca argument pentru
eliminarea bronzurilor Novočerkassk dintre elementele culturale
definitorii şi, totodată, pentru definirea unei „culturi Černogorovka”
(Dubovskaja 1997); vezi și Kossack 1998 pentru ideea unei „caste de
războinici” cu comportamente similare în teritoriul dintre Nipru și Terek.
65
Aceasta are două variante: prima, în care sciţii s‐ar fi prezentat pe ei
înşişi, după spusele lui Herodot, ca urmaşi ai lui Targitaos, fiul lui Zeus
şi al unei fiice a fluviului Borysthenes (Hdt., IV, 5–7); a doua, povestită
64

Model etnic‐istoric
(după Herodot)
Cimmerienii – locuitori ai
zonelor de la Nord de Marea
Neagră

Reconstituire etnică‐arheologică
pentru stepa nord‐pontică

Momentul invaziei scitice
Sciţii – locuitori ai zonelor de
la Nord de Marea Neagră

Cezură culturală

„Cultura cimmeriană”

„Cultura scitică”
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Un element important al modelului este ideea unei
cezuri produse în evoluţia culturală odată cu invadarea
teritoriilor de la Nord de Marea Neagră de către sciţi.
Această idee părea să fie susţinută într‐o anumită etapă a
cercetării şi de aparentul contrast dintre „cultura
cimmeriană” şi „cultura scitică”. Acest model de
interpretare şi‐a căpătat expresia sa clasică la A.I.
Terenožkin, în prima monografie consacrată „culturii
cimmeriene”68.
Extinderea acestui model de interpretare la o scară
geografică mai largă decât stepa nord‐pontică a dus
inevitabil la ipoteza, prezentată de altfel ca o certitudine,
că prezenţa unor elemente de „cultură cimmeriană” sau
„cultură scitică” în alte zone decât cele considerate
Reconstituire etnică‐arheologică
pentru stepa nord‐pontică
„Cultura cimmeriană”

113

originar cimmeriană sau scitică indică prezenţa acolo a
respectivelor popoare, rezultată în urma unor migraţii.
Mie mi se pare evident că, în asemenea construcţii, tocmai
ceea ce ar trebui mai întâi argumentat – de exemplu, că
piesele de tip Novočerkassk, din indiferent care zonă
geografică, pot reprezenta realmente o etnie sau un
popor – se utilizează, dimpotrivă, ca argument pentru
ipoteza menţionată mai sus. Adică, pentru a valida
reconstituiri ce se doresc deopotrivă istorice şi
arheologice, dar şi pentru atribuiri etnice. De fapt, se
ajunge la un cerc închis de argumentare: după ce o
categorie de informaţie arheologică a fost atribuită etnic
prin raportare la sursele literare, aceeaşi categorie
serveşte ca argument arheologic pentru a reconstitui
migraţia unei „etnii” cunoscute din sursele literare:

Situaţie arheologică în zone limitrofe
stepei
Prezenţa unor elemente atribuite
„culturii cimmeriene” în bazinul mijlociu
al Niprului şi în zona caucaziană

Interpretare istorică şi etnică a situaţiei
din zonele limitrofe stepei

Prezenţa unor elemente atribuite
„culturii scitice” în bazinul mijlociu al
Niprului şi în zona caucaziană

Prezenţa sciţilor în arealul grupului
Černoles final ‐ Žabotin şi arealul culturii
Koban

Prezenţa cimmerienilor în arealele
culturilor Černoles şi Koban

Cezură
„Cultura scitică”

Pentru zona Niprului, interpretarea a fost dusă şi mai
departe, încercându‐se, între altele, reconstituirea
evoluţiei raporturilor dintre purtătorii culturii Černoles şi
„grupurile agresive” venite din sud. Astfel, aşezările
fortificate din bazinul Tjasminului (afluent de dreapta al
Niprului Mijlociu), situate aproximativ la limita actuală
dintre stepă şi silvostepă, au fost în general explicate prin
pericolul pe care îl reprezentau cimmerienii în perioada
Černogorovka – Černoles II. Pentru etapa imediat
următoare (Žabotin), s‐a constatat prezenţa chiar în zona
aşezărilor amintite, dar şi mai la nord, a unor
înmormântări cu arme şi harnaşament de tip
Novočerkassk. Situaţia dată a fost interpretată în sensul că
„lanţul de fortificaţii” de pe Tjasmin îşi pierde eficienţa ca
sistem defensiv, nereuşind de această dată să împiedice
instalarea cimmerienilor în silvostepă69. O posibilă
obiecţie ţine de faptul că această cronică aproape militară
nu este susţinută de mărturii scrise. Apoi, simpla
desemnare a unui grup de bronzuri – şi, prin extensie, a
grupului complexelor funerare în care apar ele – ca fiind
„cimmerian” nu este suficientă pentru validarea
reconstituirii rezumate mai sus.
Ţinând cont de situaţia arheologică din bazinul
mijlociu al Niprului, se poate formula întrebarea dacă

ambele fenomene – prezenţa mormintelor amintite, cu
amenajări fastuoase (expresie a importanţei indivizilor
înmormântaţi acolo), şi fortificarea unor aşezări (poate
expresia prestigiului unei comunităţi, mai degrabă decât a
unui pericol militar) – nu ar putea reflecta situaţii de
rivalitate sau competiţie dintre diverse comunităţi şi
diverşi „şefi” locali.
Pe de altă parte, bazinul inferior al Niprului apare ca
o zonă în care se suprapun unele practici funerare şi
elemente de cultură materială mai „vestice” (morminte cu
amenajări elaborate, ceramica cu decor geometric incizat,
inele de buclă, brăţări, cute, pumnale/spade), cât şi altele,
cu tendinţa de răspândire mai spre est (diademe,
instrumente de silex, săgeţi, piese de harnaşament). Nu aş
vedea însă Niprul ca pe un eventual hotar dintre „lumi” /
„culturi” distincte, ci mai degrabă bazinul Niprului ar
putea fi o zonă unde s‐a manifestat poate mai evident
concurenţa dintre diferite comunităţi stepice. Totodată,
nu cred că putem stabili în acest stadiu al cercetării dacă
aceste comunităţi şi‐au asumat şi anumite identităţi
etnice.

68

Novočerkassk – sunt echivalate cu perioada finală a culturii locale
srubnaja, fără a se nega şi o importantă componentă externă, de
origine siberiană (bronzurile Karasuk şi cele cu analogii printre
descoperirile etapei Aržan, din bazinul superior al râului Enisej)
(Terenožkin 1976, p. 132, 160 şi 208).
69
Romaško 1987, p. 62–63; Skoryj 1999, p. 71, 74.

Terenožkin 1976 p. 209: „… cultura scitică este adusă din exterior într‐
o formă pe deplin constituită şi înlocuieşte oarecum mecanic vechea
cultură locală din sudul zonei europene a URSS” şi ceva mai departe
„Elementele principale ale culturii scitice nu au rădăcini genetice în
cultura materială a perioadei Novčerkassk” (traducere D. Sârbu). Pe de
altă parte, etapele „culturii cimmeriene” – Černogorovka şi
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Harta 1. Morminte în gropi simple / Pit graves:

‐ simple pits;

‐ wooden cover;

‐ wooden cover and stone filling.

Despre obiceiurile funerare ale nomazilor timpurii din stepele est‐europene (sec. X–VIII î.Hr.)
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Harta 2. Morminte cu amenajări de lemn / Graves with wooden structures:

‐ “mortuary house”;

‐ wooden chamber (“srub”).
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Harta 3. Morminte în gropi cu treaptă / Graves in stepped pits:

‐ simple stepped pits;

‐ wooden cover;

‐ wooden cover and stone filling.

Despre obiceiurile funerare ale nomazilor timpurii din stepele est‐europene (sec. X–VIII î.Hr.)

117

Harta 4. Morminte în gropi cu nișă / Graves in pits with niche:

‐ access pit with earth filling;

‐ access pit with stone filling.
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Harta 5. Descoperiri de „diademe” în morminte Černogorovka‐Novočerkassk / “Diadems” in Černogorovka‐Novočerkassk graves ( ).

Despre obiceiurile funerare ale nomazilor timpurii din stepele est‐europene (sec. X–VIII î.Hr.)

119

Harta 6. Descoperiri de inele de buclă în morminte Černogorovka‐Novočerkassk / Hair rings in Černogorovka‐Novočerkassk graves:

‐ gold;

‐ bronze.
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Harta 7. Descoperiri de brățări în morminte Černogorovka‐Novočerkassk / Bracelets in Černogorovka‐Novočerkassk graves ( ).

Despre obiceiurile funerare ale nomazilor timpurii din stepele est‐europene (sec. X–VIII î.Hr.)

121

Harta 8. Descoperiri de cuțitașe în morminte Černogorovka‐Novočerkassk / Small knives in Černogorovka‐Novočerkassk graves ( ).
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Harta 9. Descoperiri de cute în morminte Černogorovka‐Novočerkassk / Whetstones in Černogorovka‐Novočerkassk graves ( ).

Despre obiceiurile funerare ale nomazilor timpurii din stepele est‐europene (sec. X–VIII î.Hr.)
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Harta 10. Descoperiri de instrumente de silex în morminte Černogorovka‐Novočerkassk / Flint tools in Černogorovka‐Novočerkassk graves ( ).
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Harta 11. Descoperiri de vârfuri de lance / Spearheads:

‐ in graves;

‐ depositions in tumuli.

Despre obiceiurile funerare ale nomazilor timpurii din stepele est‐europene (sec. X–VIII î.Hr.)

Harta 12. Descoperiri de săgeți în morminte Černogorovka‐Novočerkassk / Arrowheads in Černogorovka‐Novočerkassk graves ( ).
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Harta 13. Descoperiri de pumnale sau spade în morminte Černogorovka‐Novočerkassk / Daggers or swords in Černogorovka‐Novočerkassk graves ( ).

Despre obiceiurile funerare ale nomazilor timpurii din stepele est‐europene (sec. X–VIII î.Hr.)
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Harta 14. Descoperiri de topoare / Axes:

‐ in Černogorovka‐Novočerkassk graves;

‐ depositions in tumuli;

‐ without context.
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Harta 15. Descoperiri de harnașament / Harness:

‐ horse riding harness in graves;

‐ harness for traction horses in tumular depositions;

‐ harness for traction horses in graves;

‐ without context.

Despre obiceiurile funerare ale nomazilor timpurii din stepele est‐europene (sec. X–VIII î.Hr.)

129

Harta 16. Descoperiri de arme și harnașament / Discoveries of weapons and harness: ‐ horse riding harness and arrowheads; ‐ horse riding harness and spearhead / daggers;
spearhead; ‐ traction harness and spearhead / daggers; ‐ traction harness (without weapons); ‐ horse riding harness (without weapons).

‐ traction harness and
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Harta 17. Depuneri de vase în morminte Černogorovka‐Novočerkassk / Pots in Černogorovka‐Novočerkassk graves:
pots; ‐ 1 or 2 wooden pots; ‐ ceramic pot and wooden pot.

‐ 1 or 2 ceramic pots;

‐ between 3 and 6 ceramic pots;

‐ more than 8 ceramic

Despre obiceiurile funerare ale nomazilor timpurii din stepele est‐europene (sec. X–VIII î.Hr.)
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Harta 18. Oase de animale în morminte Černogorovka‐Novočerkassk / Animal bones in Černogorovka‐Novočerkassk graves:
‐ species not specified.

‐ sheep or goat;

‐ bovine or big animal;

‐ horse (and harness);

‐ horse;
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