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A Warrior’s Tomb from the Early Iron Age discovered at Băcăinţi-Obreje
(Şibot Commune, Alba County)
Abstract. This article presents information derived from the discovery of a warrior grave at the
archaeological site of Băcăinţi-Obreje (Şibot Commune, Alba County). Whatever the ethnicalcultural affiliation of the warrior was, his funerary inventory, especially the features of the dagger
and arrows (to which is added connection with Basarabi fine ceramics) suggest the grave dates back
to the archaic period of Scythian culture in Transylvania: more precisely to the latter half of the
sixth century and beginning of the fifth century BCE. The anthropologic analysis revealed that the
fragments of human bones found during the rescue excavations belong to a male who died aged
approximately 50 years old. Regarding his health, one can notice signs of a degenerative condition
and dental pathologies.
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Introducere
În anul 2016, în urma unor cercetări arheologice preventive efectuate
în situl arheologic de la Băcăinţi-Obreje (com. Şibot, jud. Alba)1, a fost
descoperit un mormânt de inhumaţie (M 1)2 aparţinând primei epoci a
fierului, care avea ca inventar, arme, podoabe şi ceramică. Situl arheologic
este amplasat pe prima terasă a râului Mureş, pe partea sa stângă, la limita
dintre judeţele Alba şi Hunedoara, în punctul numit Obreje. Locul era deja
cunoscut în literatura de specialitate prin publicarea în anul 1986 a urnei din

Doctorand, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, România; e-mail:
gabi_baltes@yahoo.com.
** Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, România; e-mail: borangic@enciclopedia-dacica.ro.
*** Masterandă, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, România; e-mail:
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1 Cercetare arheologică preventivă în cadrul contractului „Exploatare agregate minerale (sat
Băcăinţi, com. Şibot, judeţul Alba)”, derulat între 03.01 şi 30.03.2016, având ca responsabil
de şantier pe dr. Radu Ota (raport de cercetare nr. 3178/16.09.2016). Din colectivul de
cercetare au mai făcut parte Ilie Lascu şi Florin Ciulavu, materialul arheologic rezultat fiind
păstrat în colecţiile Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia.
2 Complexul a primit pe şantier codul Cx 19, schimbat ulterior în M 1, cod pe care îl vom
folosi în prezenta lucrare.
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epoca bronzului de la Băcăinţi3 (fig. 1/1). Mai târziu, în anul 2011, noi
materiale arheologice, descoperite în cursul mai multor periegheze realizate
în anii 1996-1997, au fost publicate de către Cristian I. Popa4.
Descrierea mormântului
Complexul (M 1) a fost identificat în caroul 18 D, la adâncimea de
0,44 m faţă de nivelul actual de călcare, într-un strat de pământ de culoare
neagră, a cărui grosime variază în acest punct între 0,40 şi 1,40 m, în prima
terasă a râului Mureş. Groapa sepulcrală se adâncea cu circa 26 cm de la
nivelul de conturare. Complexul funerar nu atinge stratul de pietriş aflat la
baza depunerilor arheologice din sit, motiv pentru care, din cauza culorii
uniforme a solului, a fost identificat doar în momentul în care s-au
descoperit craniul şi fragmentele ceramice care aparţineau inventarului
funerar.
Orientarea mormântului era SE-NV, cu capul îndreptat spre SE.
Înmormântarea s-a făcut într-o groapă simplă, de formă dreptunghiulară şi
cu colţurile rotunjite, a cărei adâncime maximă a atins 0,70 m. Scheletul este
păstrat parţial, lipsindu-i oasele palmelor, tălpilor şi coastele. În această stare,
oasele păstrate ale scheletului nu permit o estimare a înălţimii individului
decedat, dar putem presupune că acesta era relativ robust. Defunctul a fost
aşezat întins pe spate, cu capul uşor aplecat spre humerusul stâng, identificat
la adâncimea de 0,55 m faţă de nivelul actual de călcare. Braţul stâng era
flexat din cot cu palma pe abdomen; braţul drept lipseşte de la cot, ceea ce
ne face necunoscută poziţia lui iniţială (fig. 1/2-3).
Mormântul descoperit la Băcăinţi-Obreje este unul plan, caracteristică
întâlnită la marea majoritate a mormintelor scitice, din perioada târzie a
primei epoci a fierului din Transilvania 5.
Forma simplă a gropii, fără amenajări, este comună grupului de
inhumaţie scitic din Transilvania (Ciumbrud6, Cristeşti7, Târgu Mureş8 etc.),
precum şi mormintelor scitice din zona nord-pontică (Teasmin, Vorska)9,
unde se întâlnesc amenajări funerare în gropi simple, cu inventar sărac,
considerate caracteristice mai ales pentru perioada arhaică a grupului 10.
În privinţa poziţiei defunctului, întins pe spate, aceasta are analogii
solide în cadrul grupului scitic din Transilvania, începând cu faza arhaică,
Andriţoiu 1986, p. 35, fig. 3/5; Andriţoiu, Vasiliev 1990-1993, p. 133, fig. 8/1.
Popa 2011, p. 675, nr. 16.
5 Vasiliev 1980, p. 34.
6 Ferenczi 1966, p. 53.
7 Crişan 1965, p. 58-59.
8 Kovács 1915, p. 256.
9 Vasiliev 1980, p. 35.
10 Vasiliev et alii 1973, p. 28-29.
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situaţie întâlnită în cazul mai multor morminte izolate (Aiud11, Alba Iulia12,
Deleni13, Blaj14, Şoimuş15, Deva16, Orăştie17) sau necropole (Ciumbrud18,
Ozd19, Cristeşti20, Târgu Mureş21).
În legătură cu dispunerea inventarului funerar (fig. 1/3), a fost
surprinsă situaţia următoare. Pe partea dreaptă a defunctului, în zona
umărului, a fost descoperit, la adâncimea de 0,66 m, un fragment din lama
unui de cuţit din fier. Tot în zona umărului drept a fost descoperit, la
adâncimea de 0,60 m, un pumnal din fier de tip akinakes, din care doar
mânerul şi o mică bucată de lamă mai prezentau consistenţă materială în
momentul prelevării, situaţie identică şi în cazul tecii, din care s-au păstrat
mici fragmente. Pe partea stângă, în zona membrelor inferioare, a fost
descoperit un vârf de lance din fier, tot la picioare fiind depuse două vase
ceramice: o strachină cu buza evazată şi un vas de tip sac. Fragmentele
ceramice provenite de la cele două vase erau împrăştiate spre latura stângă a
mormântului, între adâncimile 0,44 şi 0,68 m. În zona pieptului, dispersate,
au fost descoperite 12 mărgele din pastă vitroasă, iar pe partea dreaptă, tot
în dreptul umărului, au fost descoperite cinci vârfuri de săgeată din bronz,
cu trei aripioare, care nu au putut fi documentate (foto sau desen) din cauza
faptului că, la momentul excavării, acestea au apărut pe rând, la diferite
adâncimi, nefiind depuse în mănunchi. Putem presupune că această situaţie
se datorează faptului că săgeţile nu au fost puse într-o tolbă, ci aşezate
individual lângă defunct, cu vârful pe direcţia orientării capului celui
înmormântat.
Descrierea inventarului funerar22
1. Vasele ceramice
1.1. Vasul ceramic de tip sac (nr. inv. 8785a) fost descoperit la
adâncimea de 0,44 m, în poziţie răsturnată, cu gura orientată spre picioarele
defunctului. Deşi spart în mai multe fragmente, a putut fi reîntregit, având
următoarele dimensiuni: diametrul maxim = 27 cm, diametrul la gură = 24
Crişan 1974, p. 107, pct. 2.
Ibidem, p. 107, pct. 3.
13 Crişan 1965, p. 39-46.
14 Vasiliev 1970, p. 42.
15 Floca 1937, p. 60, 62-63, fig. 5-7; vezi şi Floca 1969, p. 17; Crişan 1974, p. 108, pct. 18.
16 Floca 1937, p. 58-60, 63-64, fig. 1-4; vezi şi Floca 1969, p. 16; Pârvan 1926, p. 358.
17 Boroffka 1998, p. 93-95, 97-98.
18 Ferenczi 1965, p. 77-104.
19 Vasiliev 1970, p. 42.
20 Crişan 1965, p. 55-63.
21 Kovács 1915, p. 226-325.
22 Atât vasele ceramice, cât şi piesele de metal au fost restaurate de colegul Dan Anghel
(Muzeul Naţional Unirii Alba Iulia).
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cm, diametrul bazei = 16 cm, înălţimea = 33 cm (fig. 2/2a-c). Vasul a fost
confecţionat dintr-o pastă amestecată cu nisip, având matricea grosieră.
Prezintă culoarea cărămizie, fiind decorat cu patru butoni, dispuşi asimetric
sub buză. Acest tip de vas-sac (după unii de tip borcan23) este o formă
comună şi răspândită pe întreaga perioadă a epocii hallstattiene, însă prin
modul de execuţie (pasta grosieră) şi decor (butoni dispuşi asimetric), se
întâlneşte mai cu seamă în orizontul târziu al primei epoci a fierului din
Transilvania24.
1.2. Vasul ceramic, de tip strachină (nr. inv. 8784), a fost descoperit
spart în mai multe fragmente, la adâncimea de 0,44 m, în poziţie răsturnată,
cu gura în jos, dar a putut fi reîntregit, având următoarele dimensiuni:
diametrul la gură = 38 cm, diametrul bazei = 13 cm, înălţimea = 18 cm (fig.
2/1a-c). Câteva fragmente se aflau poziţionate deasupra vasului de tip sac,
iar altele separat. Strachina are culoarea brun-cenuşie la exterior şi negrucenuşie la interior, fiind confecţionată dintr-o pastă la care s-a folosit ca
degresant un nisip fin; arderea a fost bună şi uniformă, iar întreg vasul a fost
bine finisat pe ambele feţe. Buza este evazată şi decorată cu patru lobi mici,
poziţionaţi simetric. Recipientul are profilul în forma literei S, cu marginea
scurtă (tipul Vulpe I Da2), formă identificată în necropola de la Ferigile 25;
trecerea de la umăr la buza vasului s-a făcut lin (tipul Vulpe I-varianta b), cu
lobi dispuşi şi orientaţi în acelaşi mod, similar cu descoperirile din aşezarea
de tip Basarabi de la Bernadea26. Acest tip de strachină cu buza evazată este
întâlnit în întreg spaţiul culturii Basarabi, fiind prezent până în Hallstattul
târziu27. În cadrul grupului scitic din Transilvania, în mormintele de
inhumaţie cu caracter preponderent arhaic, sunt cunoscute străchinile cu
buza invazată şi decor cu proeminenţe şi caneluri, precum şi cele simple,
fără proeminenţe28. Străchini cu buza evazată mai apar într-un mormânt
scitic de incineraţie din necropola de la Ciumbrud29, precum şi în
necropolele tumulare aparţinând fondului local din Banat (Moldova VecheOstrov, Balta Verde, Berzasca ş.a.)30. Prezenţa acestei variante, cu buza
evazată, trebuie explicată prin influenţa fondului local în sectorul vestic al
Mureşului mijlociu, unde prezenţa scitică pare că se ,,diluează” simţitor31.

Vulpe 1967, p. 52-53, pl. XII/13.
Ciugudean, Dragotă 2000, p. 270-271.
25 Vulpe 1967, p. 41, 52-53, pl. III/9; XII/13.
26 Ursuţiu 2002, p. 44, pl. XXIV/2.
27 Ciugudean 1997, p. 152-154.
28 Vasiliev 1980, p. 67.
29 Ferenczi 1965, p. 104.
30 Gumă 1993, p. 225-226.
31 Popa 2009, p. 45-49.
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Asocierea celor două tipuri de vase, respectiv vasul sac şi strachină, a
mai fost surprinsă în cazul unui complex hallstattian descoperit la
Pâclişa/Alba Iulia (jud. Alba), interpretat drept o ,,amenajare cu destinaţie
funerară” şi încadrat cronologic în faza finală a culturii Basarabi32.
2. Piesele din metal
2.1. Pumnalul akinakes (nr. inv. 8792) se află într-o stare de conservare
precară (fig. 3), afectată fiind mai ales lama, care a fost extrem de corodată
de şederea îndelungată în sol. Din lamă s-a putut preleva mulţumitor doar o
parte din miez, cu lungimea de 19 cm, şi o bucată din vârf, de aproximativ 4
cm, introdusă - şi astfel protejată - în teacă. Lungimea exactă a armei nu
poate fi precizată cu exactitate, dar după urmele oxizilor de fier imprimaţi în
sol, ea măsura circa 42-43 cm. Din teaca de fier s-a păstrat vârful (circa 4,5
cm) şi numeroase fragmente mici de tablă, dispersate, cu excepţia unuia de
aproximativ 4 cm care s-a sudat natural de resturile lamei, în zona ei
mediană. Lama are lăţimea păstrată de aproximativ 3,2 cm şi un profil
lenticular, motiv pentru care putem deduce că arma avea două tăişuri.
Mânerul este din fier masiv şi s-a păstrat mult mai bine. Lungimea lui este
de 11,3 cm, incluzând în această cotă şi dimensiunea manşonului de gardă,
cordiform, care s-a păstrat de ambele părţi. Diametrul tijei mânerului este de
2,1 cm, iar partea finală este terminată în forma literei T, uşor rotunjită la
capete, cu deschiderea braţelor de 4,5 cm. Arma a fost depusă pe partea
dreaptă a defunctului, în zona umărului, pe aceeaşi adâncime cu corpul.
Akinakes-ul cu lama lungă, având două tăişuri şi mânerul cu secţiunea
rotundă, terminat printr-o bară transversală, se întâlneşte mai cu seamă în
perioada târzie a primei epoci a fierului, la est de Carpaţi, cum ar fi de pildă
la Zăiceşti (com. Băluşeni, jud. Botoşani)33, făcând parte din grupa centrală a
Nistrului (bucovineană) şi a celei din estul Carpaţilor (nemţeană)34. Această
variantă a fost încadrată tipologic de Al. Vulpe în categoria pumnalelor de
tip Cozia, cu răspândire în perioada secolelor VI-V a.Chr.35.
2.2. Cuţit de fier (fig. 1/3) din care s-a mai păstrat o bucată de lamă,
conservată extrem de prost, depus tot pe partea dreaptă a scheletului, la
circa 50 cm depărtare. Piesa s-a dezintegrat însă la prelevare.
2.3. Vârf de lance din fier (nr. inv. 8687) (fig. 4/1) descoperit la
adâncimea de 0,68 m, la aproximativ 40 cm de gamba piciorului stâng, fiind
îndreptat cu vârful spre talpă. Exemplarul are lama îngustă şi nervură
mediană. Tipul acesta, cu lama subţire şi lungă, este caracteristic perioadei

Ciugudean, Dragotă 2002, p. 271-272, pl. 2/2-3.
Buzdugan 1976, p. 251, pl. 8/7.
34 Topal 2014, p. 25, pl. 9A/6.
35 Vulpe 1990, p. 43-45, pl. 10/46.
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târzii a orizontului scitic36. Piesa este oxidată, dar întreagă, putându-i fi
precizate bine dimensiunile: lungimea = 48 cm, din care lama are 35 cm.
Manşonul armei este lung, de formă tronconică şi are marginea evazată sub
formă de bordură. Acest tip de manşon se regăseşte şi în mormintele de
inhumaţie din Pannonia (Szilvásvárad, Alsótelekes şi Gyöngyös) din secolul
VI a.Chr.37, însă poate fi întâlnit şi în nordul Dobrogei (necropola de la
Celic-Dere)38 sau în Moldova - unde exemplarul cunoscut din aşezarea
fortificată de la Rudi (r. Soroca, Rep. Moldova) a fost plasat cronologic în
secolul V a.Chr. -, dar care se întâlneşte chiar şi pe parcursul secolului IV
a.Chr. în spaţiul nord-pontic. Astfel de arme au fost luate în discuţie ca
dovezi ale unei posibile coabitări a populaţiei autohtone getice cu cea
scitică39. Poziţia vârfului de lance la picioarele defunctului sugerează că arma
a fost aşezată întreagă, cu coada din lemn lângă umăr şi vârful în jos, într-o
poziţie atipică pentru acest tip de înmormântări.
2.4. Cinci săgeţi depuse alături de războinic, din care s-au păstrat
vârfurile de bronz (fig. 4/2-6a). Acestea sunt de mai multe tipuri şi anume:
unul de tip IId1, cu vârf conic, trei aripioare şi dulia scurtă40 (fig. 4/4-4a),
două vârfuri sunt piramidale cu trei muchii, de tip IIIb41 (fig. 4/2-3a), iar
două vârfuri sunt de tip IIb, ovale, cu trei aripioare şi tub scurt pentru tijă42
(fig. 4/5-6a). Patru dintre ele prezintă diverse defecte de turnare, sub forma
unor mici găuri fie pe dulie, fie pe aripioare. Acestea se pot încadra
cronologic în a doua jumătate a secolului al VI-lea şi începutul celei de-a
doua jumătăţi a secolului al V-lea a.Chr.43. Aceste variante târzii de vârfuri
sunt mai rar întâlnite în Transilvania şi apar aproape întotdeauna în asociere
cu alte categorii de inventar. O bună analogie ne este oferită la Batoş44 (jud.
Mureş), unde în inventarul unui mormânt vârfurile de săgeţi sunt asociate cu
un vârf de lance îngust, datat în perioada finală a epocii scitice arhaice45.
Săgeţi de acest tip sunt caracteristice grupelor scitice Szentes-Vekerzung şi
Chotin, ce-şi fac simţită prezenţa după mijlocul secolului VI a.Chr. în întreg
spaţiul panonic, precum şi în lumea iliră46.

Kemenczei 2009, p. 354, pl. 134/2; Vasiliev 1973, p. 33.
Kemenczei 2009, p. 43-44.
38 Irimia 2005, p. 63-64.
39 Levinschi 2015, p. 111, pl. 15/45.
40 Mototolea, Potârniche 2011, p. 52, pl. IV/1.
41 Ibidem, p. 57, pl. V/28-29.
42 Ibidem, p. 49, pl. II/16-17.
43 Vasiliev 1980, p. 74.
44 Vasiliev 1966, p. 414.
45 Vlassa 1960, p. 553.
46 Vasiliev 1974, p. 48-51.
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3. Mărgele din pastă vitroasă
În zona pieptului au fost descoperite 12 mărgele din pastă vitroasă
(fig. 4/7-18). Acestea au fost descoperite la adâncimea de 0,66 m şi sunt de
mai multe tipuri şi dimensiuni, astfel:
3.1. Mărgele de formă sferică, cu diametrul între 9,4 şi 11 mm,
policrome, cu puncte de culoare albastră şi albă pe fond galben-brun (cu
motivul „ochiului de păun”) (3 exemplare) (fig. 4/10-12);
3.2. Mărgele de formă cilindrică, de culoare albăstruie (3 exemplare)
(fig. 4/13-15);
3.3. Mărgele de formă cilindrică, de culoare gri-argintie (3 exemplare)
(fig. 4/16-18);
3.4. Mărgele de formă cilindrică, de culoare galben-cenuşie (nr. inv.
8793), cu diametrul de circa 7,5 mm (3 exemplare) (fig. 4/7-9).
Aceste tipuri de mărgele din pastă vitroasă sunt cunoscute în diferite
medii cultural-etnice, pe întreaga perioadă a Hallstattului târziu 47. Din acest
motiv ele nu oferă o încadrare cronologică sau culturală precisă, însă sunt
binecunoscute şi în lumea scitică nord-pontică, ceea ce explică prezenţa lor
în cadrul grupului scitic din Transilvania 48.
Discuţii asupra ritului şi ritualului funerar
O analiză pe marginea acestei probleme, în cazul mormântului de la
Băcăinţi, porneşte de la câteva elemente. Un prim aspect al discuţiei îl ridică
ritul de înmormântare. Inhumaţia întâlnită în faza finală a Hallstattului este
caracteristică grupului scitic din întreg spaţiul intracarpatic. Este
binecunoscut faptul că în lumea scitică aflată la nordul Mării Negre această
practică este aproape exclusivă 49, fiind întâlnită, de asemenea, şi în cazul
grupurilor scitice din Câmpia Tisei50. Populaţia getică şi tracii sud-dunăreni
practicau în această perioadă incineraţia51. Există şi cazuri în care în cadrul
grupului scitic din Transilvania atât în mormintele descoperite izolat
(Blandiana52), cât şi în necropole (Băiţa)53, apare în perioada târzie a acestui
grup practica incineraţiei.
Un alt aspect este cel al orientării mormântului, unul SE-NV (cu capul
spre SE). Un mormânt similar a fost descoperit la Teiuş 54. În majoritatea
mormintelor şi necropolelor grupului scitic din Transilvania, dar şi în cazul
Vasiliev 1980, p. 101, cu trimitere la lumea sud-tracică şi iliră, vezi nota 552.
Illinskaia 1968, p. 141-142.
49 Ibidem, p. 86.
50 Párducz 1954, p. 25-89.
51 Vasiliev 2005, p. 40-42.
52 Horedt 1966, p. 261, 282, 285, fig. 16-17, 20, 22.
53 Vasiliev 1976, p. 56.
54 Vasiliev et alii 1973, p. 27.
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celor din nordul Mării Negre, orientarea generală este una NV-SE (cu capul
spre NV). Orientarea neuniformă a mormintelor izolate sau a celor din
necropole (Blaj, Ozd ş.a.) reprezintă o caracteristică a grupei transilvănene,
situaţia fiind surprinsă şi în necropolele nord-pontice, unde nu este
cunoscută o orientare uniformă a înmormântărilor55. O excepţie se poate
observa în cazul cimitirelor de la Blaj şi Ozd, unde se pare că există o
grupare a mormintelor cu aceeaşi orientare. S-a presupus că acest obicei
indică înmormântări familiale sau o diferenţiere pe sexe: la Ozd s-a observat
că pentru femei s-a folosit orientarea NV-SE, iar pentru bărbaţi cea SENV56.
Din punct de vedere al ritualului funerar se observă faptul că poziţia
scheletului, întins pe spate, cu unul sau ambele braţe flexate pe abdomen,
este destul de des întâlnit atât în cadrul grupului de inhumaţie din
Transilvania (Blaj57, Ciumbrud58, Cristeşti59, Ozd60), cât şi în cel al grupelor
scitice din nordul Mării Negre. Ca analogie la acest aspect putem menţiona
necropola de la Aksiutinţi, din grupul de pe râul Sula 61. Elemente de ritual,
precum depunerea de ofrande cu ocazia banchetului funebru sau cele cu
semnificaţie magico-religioasă, precum presărarea de realgar sau cărbune62,
nu au fost surprinse în cazul mormântului de la Băcăinţi-Obreje. Totuşi, cele
două vase surprind în contextul funerar dovada depunerii unor ofrande
alimentare alături de cel decedat. În ceea ce priveşte depunerea de arme,
regăsim un pumnal akinakes, un vârf de lance şi vârfuri de săgeţi, care sunt
întâlnite în mormintele de inhumaţie atât în spaţiul intracarpatic 63, precum şi
în cel nord-pontic64. Poziţia acestora merită discutată, deoarece diferă în
general de situaţiile cunoscute. Pumnalul akinakes este depus în poziţia în
care se purta sau în poziţii apropiate, şi anume în zona bazinului, pe partea
dreaptă sau stângă, ori a femurelor65, situaţia fiind diferită în cazul
mormântului de la Băcăinţi, unde pumnalul a fost aşezat în zona
humerusului drept, cu vârful în jos. De asemenea, în spaţiul intracarpatic,
lăncile se află poziţionate fie pe partea dreaptă, fie pe partea stângă a
humerusului, cu vârful orientat în sus, poziţie care nu se regăseşte în cazul
Ibidem, p. 29.
Vasiliev 1972, p. 21; Vasiliev, Zrinyi 1974, p. 90, 96.
57 Vasiliev 1972, p. 26.
58 Ferenczi 1966, p. 54.
59 Crişan 1965, p. 58-59.
60 Vasiliev, Zrinyi 1974, p. 100.
61 Vasiliev 1980, p. 43.
62 Marinescu 1972, p. 26.
63 Vasiliev 1980, p. 43-55.
64 Illinskaia 1968, p. 83-84.
65 Kovács 1915, p. 312; Ferenczi 1965, p. 91; Horedt 1966, p. 282, p. 285; Vasiliev 1972, p.
22-27; Vasiliev, Zrinyi 1974, p. 122.
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de faţă, unde lancea a fost depusă pe partea stângă a defunctului, cu vârful
orientat în jos66. Săgeţile şi resturile de tolbă sunt aşezate de obicei în partea
stângă, în zona femurului, între genunchi şi bazin 67, situaţie care de
asemenea nu se regăseşte la Băcăinţi, unde săgeţile au fost aşezate pe partea
dreaptă, în zona humerusului, cu vârfurile orientate în sus.
Evident, o bună parte din elementele de rit şi ritual practicate în acest
caz există şi corespund celor întâlnite în majoritatea mormintelor scitice din
Transilvania, însă dispunerea inventarului funerar este mult diferită faţă de
ce se cunoaşte în acest moment.
Inventarul metalic al mormântului corespunde şi el cu cel din
necropolele scitice din Transilvania, însă ceramica îşi găseşte analogii în
descoperirile aparţinând etapei finale a culturii Basarabi.
Analiza osteologică68
Metodologie
Scheletul este reprezentat în proporţie de aproximativ 60%, lipsindu-i
părţi anatomice cu concentraţie mare de os trabecular, precum unele oase
ale mâinilor şi oasele picioarelor, părţi ale vertebrelor şi fragmente din
centura pelviană. Părţile osoase sunt acoperite de un strat consistent de
sediment de culoare gri-închis. Humerusul drept, femurul şi osul iliac sunt
afectate de exfoliere, fenomen datorat proceselor tafonomice (fig. 5).
Din trecerea prin sită a solului adiacent au rezultat numeroase
fragmente osoase umane (părţi ale viscerocraniului, fragmente din coaste,
vertebre) şi non-umane (2 părţi atribuite unui os lung).
Indiciile de stabilire a vârstei la deces şi a sexului au urmărit
standardele propuse de către J. Buikstra şi D. Ubelaker69, utilizând informaţii
adiţionale din volumele lui W. Bass şi M. İşcan 70. Identificarea şi descrierea
leziunilor patologice şi traumatice a fost realizată cu ajutorul lucrărilor lui D.
Ortner71, C. A. Roberts şi K. Manchester72, C. Rodríguez-Martín73, T.
Waldron74 şi C. A. Roberts75. Statura nu a putut fi calculată datorită gradului
de fragmentare al elementelor în cauză (oasele lungi).
Vasiliev 1980, p. 54-55, pl. 2/4.
Ibidem, p. 54-55.
68 Oasele umane aparţinând mormântului M 1 de la Băcăinţi-Obreje au fost analizate din
punct de vedere antropologic în Laboratorul de Antropologie al Universităţii ,,1 Decembrie
1918” din Alba Iulia, cu rezultatele prezentate mai jos.
69 Buikstra, Ubelaker 1994, p. 218.
70 Bass 2005, p. 366; İşcan, Steyn 2013, p. 517.
71 Ortner 2003, p. 662.
72 Roberts, Manchester 2010, p. 339.
73 Rodríguez-Martín 2006, p. 197-221.
74 Waldron 2009, p. 279.
75 Roberts 2009, p. 292.
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Profilul biologic
Pentru determinarea sexului individului notat generic cu M 1 s-au
folosit trăsăturile craniene (apofizele mastoidiene, creasta nucală, forma
glabellei, a marginilor supraorbitale, aspectul arcurilor supraciliare şi al
mentonierei mandibulare) şi pelviene (forma marii incizuri ischiatice,
absenţa sulcusului preauricular)76, care au indicat un individ cu trăsături
preponderent masculine. Totodată, robusticitatea oaselor şi inserţiile
musculare puternice, evidente la nivelul oaselor membrelor superioare şi
inferioare, au indicat de asemenea un individ de sex masculin.
Estimarea vârstei în momentul decesului s-a realizat observând
trăsăturile morfologice ale pelvisului, craniului şi dentiţiei, urmărind
schimbările care apar asupra suprafeţelor acestora. Observarea unor
elemente ale pelvisului (gradul de modificare al suprafeţei iliace sacropelviene77, schimbările apărute la nivelul morfologiei simfizelor pubiene78)
sau craniene (gradul de obliterare al suturilor 79), indică un individ cu vârsta
de aproximativ 50 de ani. Gradul de atriţie dentară, utilizând metodologia
propusă de către Lovejoy80, a indicat un individ cu vârsta la momentul
decesului cuprinsă între 35 şi 55 de ani. Este important de menţionat faptul
că urmărirea gradului de uzură a dentiţiei nu poate da întotdeauna rezultate
concludente, fără corelaţii cu date din scheletul cranian şi postcranian,
deoarece acest indicator poate fi deseori influenţat de obiceiurile alimentare
şi folosirea dentiţiei în activităţi non-masticatorii81.
Trăsături non-metrice
Scheletul din M 1 prezintă două trăsături non-metrice de importanţă
primară82, sub forma unei găuri adiţionale, transversale, la vertebrele
cervicale (C4-C6) cu diviziune completă, şi o crestătură supraorbitală
evidentă la partea dreaptă a orbitei.
Paleopatologie
Traume ante-mortem. Fracturi
Craniul prezintă o fractură vindecată în partea stângă a osului nazal
(fig. 6/1).
Boli degenerative - boli ale articulaţiilor
Bolile artrozice, caracteristice înaintării în vârstă, sunt evidente la nivel
vertebral, prin formaţiuni de os nou, osteofite marginale, la nivelul
vertebrelor toracice (fig. 6/2) şi lombare (fig. 6/3), şi al claviculei drepte
Buikstra, Ubelaker 1994, p. 15-21.
Lovejoy et alii 1985, p. 15-28.
78 Brooks, Suchey 1990, p. 227-238.
79 Meindl, Lovejoy 1985, p. 57-66.
80 Lovejoy 1985, p. 47-56.
81 Roberts, Manchester 2010, p. 78-80.
82 Buikstra, Ubelaker 1994, p. 94.
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(fig. 6/4, extremitatea acromială). Suprafaţa vertebrei lombare L5 prezintă o
anomalie în corpul vertebral, probabil un nodul Schmorl (fig. 6/3).
Patologii dentare
Bolile dentare, alături de cele degenerative sunt cele mai comune
afecţiuni ale scheletului uman 83.
Atât dentiţia maxilarului, cât şi cea a mandibulei prezintă urme de
tartru supragingival, resorbţia osului alveolar cu urme de os nou, porozităţi
şi expunerea rădăcinilor dentare, posibili indicatori al parodontitei. Molarul
1, maxilar, partea stângă, prezintă urmele unui posibil abces dentar. Pe
acelaşi ax, mandibular, molarul 2 prezintă o carie de mari dimensiuni, bucalmediană cu expunerea camerei pulpare. Pierderile dentare intra-vitam sunt
evidente atât la nivelul maxilarului, cât şi al mandibulei, aceasta din urmă
fiind cel mai afectat, manifestându-se prin resorbţia osului (fig. 7/1-4).
În concluzie, fragmentele osoase umane rezultate în urma cercetării
preventive din anul 2016 de la Băcăinţi-Obreje (com. Şibot, jud. Alba),
aparţin unui individ de sex masculin, cu vârsta estimată în momentul
decesului la 50 de ani. Din perspectiva stării de sănătate, se pot observa
indicii ale afecţiunilor degenerative şi patologii dentare, care se încadrează
într-un spectru comun, având în vedere vârsta estimată a individului în
discuţie.
Prezenţa osteofitozei şi a porozităţilor la nivelul segmentelor
anatomice menţionate sunt un indicator al bolilor degenerativ-distrofice care
afectează coloana vertebrală84; cel mai probabil se poate discuta de anomalii
la nivelul discului intervertebral, mai precis de boala discală intervertebrală.
Vertebrele şi discurile intervertebrale deţin rolul major în menţinerea
greutăţii corpului şi protejarea măduvei spinării. Cele din urmă sunt de fapt
ţesuturi cartilaginoase care unesc şi au rol de amortizor între vertebre, fiind
formate dintr-o parte periferică, annulus, fibre care aderă la vertebre şi
asigură stabilitatea coloanei vertebrale, şi dintr-o parte centrală, gelatinoasă
şi elastică, nucleus pulposus, care are capacitatea de a absorbi şocurile85. În
momentul în care aceste discuri încep să se degradeze, corpul compensează
prin crearea de ţesut os nou - osteofitele. Diferiţi factori (genetici,
traumatici, anomaliile de dezvoltare, vârstă şi sex), în diferite combinaţii
determină începutul procesului de degenerare al ţesuturilor afectate86.
Nodulii lui Schmorl sau hernia intravertebrală de disc se formează
datorită degradării articulaţiilor cartilaginoase de la nivelul corpurilor
vertebrale, prin dislocarea nucleului pulpos şi a discului intervertebral, spre
Robert, Manchester 2010, p. 63.
Ibidem, p. 136-137.
85 Waldron 2009, p. 43.
86 Ibidem.
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exterior, în părţile adiacente87. Aceştia pot apărea în cazul oricărui segment
al coloanei vertebrale. Articulaţia acromial-claviculară reprezintă un alt loc
pentru instalarea afecţiunilor de tip artrozic, clavicula prezentând formaţiuni
de os nou.
Prin parodontită se denumeşte un set de boli inflamatorii care
afectează ţesuturile ce înconjoară şi susţin dinţii, provocând pierderea
progresivă a osului alveolar şi, în cele din urmă, dentiţia. Principala cauză
este reprezentată de straturile de placă bacteriană asociate cu o serie de
agenţi patogeni, precum Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythensis,
Treponema denticola, Actonobacillus actinomycetemcomitans sau Candida albicans88.
Formarea bolilor carioase este una progresivă, factorul principal de
dezvoltare fiind bacteriile de la nivelul dentiţiei care produc acizi în relaţie cu
hrana, facilitând distrugerea smalţului dentar89. O serie de bacterii sunt
asociate cu apariţia şi dezvoltarea acestora, ponderea cea mai ridicată
deţinând-o Streptococcus mutans, dar şi alte tipuri de bacterii din categoria
lactobacililor şi actinomicetelor90. În strânsă legătură cu bolile parodontale şi
leziunile carioase se află şi abcesele dentare, care proliferează prin expunerea
cavităţii pulpare şi infiltrarea agenţilor patogeni91.
Concluzii
Mormântul de războinic descoperit la Băcăinţi-Obreje pare, la prima
vedere, a fi unul izolat, aşa cum mai există cazuri pe Valea Mureşului
(Blandiana, Deva, Orăştie, Miraslău, Şoimuş şi Hărău). Trebuie spus, însă, că
poziţia acestuia în cadrul perimetrului cercetat este una periferică, el fiind
amplasat aproape de limita nord-vestică a zonei investigate. În aceste
condiţii, nu putem stabili cert, deocamdată, caracterul izolat al
înmormântării sau dacă el face parte dintr-un cimitir care ar putea exista la
vest de aria cercetată. Desigur, în mod preliminar, susţinem prima ipoteză,
bazată pe realitatea de moment, dată de izolarea acestuia faţă de alte puncte
cu descoperiri din acelaşi spectru etnocultural, caz în care războinicul
înmormântat se putea afla în tranzit pe acest sector al râului Mureş, dominat
în acea perioadă de călăreţii sciţi. Neavând date suplimentare, ne limităm la
expunerea descoperirii.
Din analiza descoperirii este clar că avem de-a face cu un războinic,
calitate evidenţiată de armele depuse în mormânt. Toate armele, pumnalul
akinakes, lancea, săgeţile sunt specifice orizontului scitic întâlnit în centrul
Ibidem, p. 140; Waldron 2009, p. 45.
Waldron 2009, p. 239.
89 Ibidem, p. 237.
90 Ortner 2003, p. 590; Mays 2010, p. 221.
91 Roberts, Manchester 2010, p. 70.
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Transilvaniei între începutul secolului VI a.Chr. şi jumătatea celui următor.
Primul impuls ar fi considerarea războinicului ca fiind scit, dar o serie de
elemente secundare obligă la prudenţă în această atribuire. Asistăm la nuanţe
ale ritualului funerar, dispunerea armelor fiind diferită de ce cunoaştem în
interiorul arcului carpatic: pumnalul, chiar dacă este introdus în teacă, nu
este prins la şold sau la centură/curea, ci este aşezat lângă umăr; lancea este
dispusă cu vârful la picioare, săgeţile nu au fost aşezate grupat şi nu avem
elemente materiale care să convingă că a fost depusă şi tolba. Desigur,
aceasta din urmă putea fi realizată doar din elemente organice, care s-au
descompus, dar în acest caz vârfurile de bronz păstrate ar fi trebuit să fie
oarecum grupate la un loc, fapt ce nu corespunde cu realitatea arheologică.
Apoi atrage atenţia ceramica. În principal, vasul-strachină, atent lucrat,
probează puternicele influenţe ale fondului local pe acest sector al cursului
mijlociu al Mureşului.
Fără îndoială, o parte din artefactele prezentate sunt de factură scitică,
dar nuanţele ritualului arată contactele pe care acest individ le avea cu lumea
din jurul lui. Motiv pentru care asistăm la o influenţă a mediului autohton
asupra lui, şi implicit la o diluare a propriei lui culturi, care oricum va
dispărea la mijlocul secolului V a.Chr., prin absorbirea ei de către cea
autohtonă. Motiv pentru care asistăm la o influenţă a mediului autohton
(Basarabi târzie) asupra lui, şi implicit la o diluare a propriei lui culturi
(scitice), care oricum va dispărea la mijlocul secolului V a.Chr., prin
absorbirea ei de către cea locală.
Oricare ar fi fost apartenenţa etnoculturală a războinicului, inventarul
său funerar, în principal morfologia pumnalului şi a vârfurilor de săgeţi, la
care se adaugă asocierea cu ceramica fină de tip Basarabi, îl plasează în
perioada târzie a orizontului scitic din Transilvania, respectiv în a doua
jumătate a secolului VI a.Chr. şi începutul secolului V a.Chr.
Dincolo de aceste posibile scenarii, mormântul de la Băcăinţi-Obreje
(com. Şibot) contribuie la completarea hărţii Văii Mureşului mijlociu cu
astfel de puncte cu descoperiri, precum şi la creionarea mai nuanţată a
prezenţei şi influenţei scitice în acest sector. În acelaşi registru, descoperirea
se adaugă altora de acest tip şi conturează în tuşe mai vizibile extensia spre
sud-vest, urmând firul râului, a enclavei scitice care se aşezase la intrarea în
bazinul salinifer Ocna Mureş-Turda.
Explanation of Figures
Fig. 1. Location and archaeological site coordinates in Băcăinţi-Obreje (1); warrior tomb
(2-3).
Fig. 2. Băcăinţi-Obreje. Bowl lobed (1a-c) and jar (2a-c) from M 1 inventory (drawings
Călin Adam).
Fig. 3. Băcăinţi-Obreje. Akinakes dagger (1) from M 1 inventory (drawing Călin Adam).
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Fig. 4. Băcăinţi-Obreje. Iron lance (1), bronz arrowheads (2-6a) and beads made of kaolin
(7-18) from M 1 inventory (drawings Călin Adam).
Fig. 5. Băcăinţi-Obreje. M 1 - anatomical position (photo, image processing, Călin Şuteu).
Fig. 6. Băcăinţi-Obreje. M 1 - cured nasal fracture (left side) (1); chest vertebrae with
osteophytes development (2); lumbar vertebrae with osteophytosis and a
Schmorl’s node (3); clavicle bone excursions - lateral (4).
Fig. 7. Băcăinţi-Obreje. M 1 - mandibula, dental intra-vitam loss, bone remodelling (1);
resorption of mandible bone due to dental loss, dental wear (2); dental, buccalmedial caries (3); maxillary, previously, alveolar bone retraction, abscess (left) (4).
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Un mormânt de războinic din Prima Epocă a Fierului descoperit la Băcăinţi

Fig. 1. Localizarea şi coordonatele sitului arheologic Băcăinţi-Obreje (1); mormântul
de războinic (M 1) (2-3)
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Fig. 2. Băcăinţi-Obreje. Castron lobat (1a-c) şi vas de tip sac (2a-c) din inventarul
M 1 (desene realizate de Călin Adam)
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Un mormânt de războinic din Prima Epocă a Fierului descoperit la Băcăinţi

Fig. 3. Băcăinţi-Obreje. Pumnal akinakes din inventarul mormântului M 1
(desen realizat de Călin Adam)
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Fig. 4. Băcăinţi-Obreje. Vârf de lance din fier (1), vârfuri de săgeată din bronz (2) şi
mărgele din pastă vitroasă din inventarul mormântului M 1
(desene realizate de Călin Adam)
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Un mormânt de războinic din Prima Epocă a Fierului descoperit la Băcăinţi

Fig. 5. Băcăinţi-Obreje. M 1 - poziţie anatomică
(foto: Călin Şuteu)
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1

2

3

4
Fig. 6. Băcăinţi-Obreje. M 1 - fractură nazală vindecată (partea stângă) (1), vertebră
toracică cu dezvoltare de osteofite (2), vertebră lombară cu osteofitoză şi nodul
Schmorl (3), claviculă - excrescenţe osoase (lateral) (4)

88

Un mormânt de războinic din Prima Epocă a Fierului descoperit la Băcăinţi

1
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4
Fig. 7. Băcăinţi-Obreje. M 1 - mandibulă, pierderi dentare intra-vitam, remodelare
osoasă (1), resorbţia osului mandibulei datorată pierderilor dentare, uzură dentară
(2), carie dentară, bucal-median (3), maxilar, anterior, retragerea osului alveolar,
abces (partea stângă) (4)
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