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Cu privire la comportamentul funerar al culturii Sabatinovka.
ObservaÛii şi completări pe marginea studiului
E. Sava, S. Agulnikov, ContribuÛii noi la definirea ritului funerar de tip Sabatinovka.
de
Ion Motzoi-Chicideanu
Descoperirilor mortuare Sabatinovka le-a fost acordat| din nou atenÛie, foarte recent, într-o
contribuÛie semnat| de E. Sava Õi S. Agulnikov, care au încercat o examinare pentru o porÛiune din arealul
culturii, constituit| din sudul Basarabiei, întregul Bugeac Õi din dou| fâÕii înguste de pe malurile drept Õi
stâng ale Nistrului inferior1, folosind un destul de consistent stoc constituit din 662 de morminte. În bun|
m|sur| demersul autorilor a reuÕit s| împrejmuiasc| oarecum problemele comportamentului/standardului
funerar Sabatinovka, deÕi chiar din capul locului îl confund|, cu totul inadmisibil, cu noÛiunea strict| de
rit funerar2, aÕa cum limpede se vede chiar din titlu! Îns| cu aceasta încercarea celor doi specialiÕti de la
ChiÕin|u de abia începe s| calce cu stângul, metodologic vorbind. Necunoscând conÛinutul exact al
termenului, ca Õi al procedurilor statistico-combinatorii în sine3, le confund| Õi le înlocuiesc cu o statistic|
primar|, de hambar, combinat| cu o tipologie excesiv de ierarhizat| a ceramicii descoperite în mormintele
Sabatinovka. O alt| lips| este rezultatul dificult|Ûii de a deosebi - în lipsa unor elemente de inventar tipice
- în destule cazuri, între mormintele Mnogovalikovaja Õi cele Sabatinovka, fapt ce i-a obligat pe autorii
citaÛi s| includ| în analiza lor Õi complexe funerare ce ar putea aparÛine grupei Mnogovalikovaja Õi pe care
le consider| ca fiind Acomplexe cu elemente eclectice@, fapt care îndeseÕte ceaÛa ce le învăluie concluziile.
O surpriz| nepl|cut| o constituie micul capitol intitulat ALocalizarea geografic|@. Sava Õi
Agulnikov se rezum| la o numerotare general| a acestor complexe mortuare provenind din Acirca 80 de
tumuli care erau amplasaÛi în împrejurimile a circa 55 de localit|Ûi din zona de step| a Republicii
Moldova Õi a Ucrainei@, dup| care urmeaz| o list| comprimat| a localit|Ûilor cu menÛionarea rapoartelor
de s|p|tur|, în locul unor discuÛii aÕteptate firesc privind raportul faÛ| de mediul înconjur|tor sau faÛ| de
1

E. Sava, S. Agulnikov, ContribuÛii noi la definirea ritului funerar de tip Sabatinovka, în vol. E. Sava
(red.), InterferenÛe cultural-cronologice în spaÛiul nord-pontic, ChiÕin|u 2003, p. 113-138. De remarcat un
istoric al cercet|rilor concis Õi precis. Dar o grav| sc|dere a studiului o constituie lipsa unui catalog al
mormintelor discutate, cu totul necesar pentru verificarea observaÛiilor.
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Pentru limpezirea situaÛiei le recomand autorilor, din vasta literatur| privind obiceiurile mortuare,
câteva lucr|ri: A. Van Gennep, Les rites de passage, Paris 1909; U. Fischer, Die Gräber der Steinzeit im
Saalegebiet, Berlin 1956; L. R. Binford, An Archaeological Perspective, New York-London 1972; A. J. Tainter,
Wolrd Archaeology, 7.1, 1975, p. 1-15; M. Primas, BerRGK, 58.1, 1977, p. 1-160; G. Bergonzi, Arheologia
Materiali i problemi, 5, 1981, p. 419-438; R. Chapmann, I. Kinnes, K. Randsborg (eds.), The Archaeology of
Death, Cambridge-London-New York-La Rochelle- Melbourne-Sydney 1981; V. A. Alekshin, CurrAnth, 24.2,
1983, p. 137-150; J. O=Shea, Mortuary variability. An Archaeological Investigation, Orlando-San Diego-San
Francisco-New York-Montreal-Sydney-Tokyo-Sao Paulo 1984; F. Horst, H. Keiling (Hrsg.), Bestattungswessen
und Totenkult in ur- und frühgeschichtlicher Zeit, Berlin 1991; J.-P. Mohen, Les rites de l=au delá, Paris 1995;
M. Pearson, The archaeology of death and burial, Glouchestershire 2001;
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MenÛionez aici doar câteva din contribuÛiile mai vechi privind metodele statistico-combinatorii, cum ar
fi D. Kendall, Bulletin of Int. Statistical Institute (Ottawa) 34, 1963, p. 657-680 cu comentarii Õi ad|ugiri la
secvenÛele statistice mai vechi ale lui Flinders Petrie; K. Eggert, S. Kurz, H.-P. Wotzak, PZ 55.1, 1980, p. 110145, care definesc metoda în termenii mai noi; K. Goldmann, Die Seriation chronologischer Leitfunde der
Bronzezeit Europas, Berliner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 1, Berlin 1979; B. Hrouda, Typologische
(Kombinationsstatistische) Methode, în vol. Methoden der Archäologie. Grundlagen und Methoden, München
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eventualele staÛiuni corespunz|toare pentru cele 80 de movile, ceea ce dovedeÕte c| autorilor nu le este
deosebit de familiar| nici noÛiunea de localizare geografic|. Calitatea cercet|rilor arheologice, modul în
care procedeele folosite sunt sau nu susceptibile s| ofere cât mai multe informaÛii pentru fiecare mormânt
Sabatinovka, nu este discutat. Un asemenea demers de tip Quellenkritik ar fi fost deosebit de necesar
Õtiind c| majoritatea mormintelor tumulare din spaÛiul ex-sovietic au fost scoase la lumin| cu mijloace
grele de tipul bulldozerelor sau scraperelor, cei doi autori fiind deseori conduc|torii unor asemenea
desf|Õur|ri de forÛe.
De mai mult| vreme era limpede c| Apurt|torii@ grupei Sabatinovka îÕi depuneau defuncÛii în
p|mânt4. PreponderenÛa inhumaÛiei ca rit funerar principal, element de structur| Õi definitoriu al
standardului funerar Sabatinovka, nu poate fi pus| la îndoial| chiar dac| pe ansamblul arealului s|u se mai
întâlnesc morminte de incineraÛie5. În ce m|sur| incineraÛia, cu apariÛii în mediul Sabatinovka mai
degrab| de excepÛie poate fi socotit| ritul funerar secundar Õi adiacent Õi, pe cale de consecinÛ|, întreaga
grup| considerat| ca biritual| este greu de spus. Cred c| mai curând ar putea fi vorba de prezenÛe str|ine
în interiorul uneia sau alteia dintre comunit|Ûile în discuÛie Õi, ca atare, uniformitatea ritului mortuar
Sabatinovka ar r|mâne neafectat|. Pentru partea vestic| a arealului Sabatinovka ne putem gândi la o
Ap|trundere@ dinspre mediul biritual Noua sau chiar Trzciniec6, ca rezultat al contactelor reciproce. Un
examen chorologic ar fi fost mai mult decât binevenit spre a putea vedea cât mai exact cu putinÛ| unde
sunt plasate aceste morminte de incineraÛie pe ansamblul ariei Sabatinovka Õi, de aici, dac| poate fi
susÛinut| din aceast| perspectiv| aserÛiunea Šarafutdinovei pentru mormintele de incineraÛie din partea
r|s|ritean| a arealului.
Nu exist| informaÛii disponibile pentru a aprecia exact raportul dintre aÕez|rile Õi zonele funerare
Sabatinovka. În mare, se poate lua în consideraÛie probabilitatea ca între cele dou| spaÛii s| fi existat cel
puÛin o relaÛie imediat| în sensul unor locaÛii apropiate. Dac| zona funerar| a fost sau nu marcat| în teren
nu mai avem cum Õti. Un amendament la probabilitatea ca spaÛiul funerar s| se situeze în vecin|tatea
imediat| a staÛiunilor este adus, firesc, de obiceiul de a folosi movile funerare mai vechi pentru depunerea
defuncÛilor, c|ci ar fi însemnat, dat fiind c| movilele preexistau, c| aÕez|rile erau plasate dup| aceste
ridic|turi de p|mânt ceea ce nu poate fi acceptat. Dar cum observaÛii exacte nu avem la dispoziÛie discuÛia
r|mâne f|r| obiect. Autorii citaÛi nu au atacat problema.
Cel mai adesea înmormânt|rile Sabatinovka au fost descoperite în tumuli mai vechi, num|rul
mormintelor nefiind niciodat| prea mare. La Kislica, de pild|, s-au identificat Õapte înmormânt|ri
Sabatinovka - K. 2/M. 1, 6; K. 4/M. 3a-b, 14a-b; K. 8/M. 2 -7. Un num|r mare de complexe mortuare ale
aceleiaÕi grupe s-a mai descoperit la Kur…i unde este vorba de 12 înmormânt|ri- K. 1/M. 1, 4; K. 3/M. 3;
K. 8/M. 1, 7; K. 9/M. 5; K. 20/M. 2, 8, 9; K. 21/M. 1; Kur…i I K. 1/M. 5; K. 2/M. 3 -8, apoi alte 14
înmormânt|ri în câmpul de tumuli de la Nagornoe - K. 10/M. 3; K. 13/M. 1; K. 14/M. 3, 4a-b; K. 15/M. 2,
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Šarafutdinova, Stepnoe Podneprov=e v epohu pozdnej bronzy, Kiev 1982, p. 65-75.

5

Ibidem, p. 72-73, care le consider| ca p|trunse din medii Srubnaja sau Andronovo. Un mormânt de
incineraÛie în mediul Sabatinovka este Õi cel cu inventar aparte de la Borisovka K. 3/M. 2, cf. V. A. Derga…ev,
Die äneolitischen und bronzezeitlichen Metallfunde aus Moldavien, PBF XX.9, Stuttgart 2002, p. 124.
6

M. Florek, H. Taras, Möglichkeiten der interpretation von bestattungsbrauchen und
gesellschaftlichen Fragen in der Trzciniec-Kultur. Am Beispiel des Hügelgrabs in Dacharzów, în vol. W.
Blajer (red.), Beiträge zur Deutung der bronzezeitlichen Hort- und Grabfunde in Mitteleuropa, Kraków 1997,
p. 65-89.
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Gudkova A. V., Toš…ev G. N., „ebotarenko G. F., Kurgany u sel Kislica i Ozernoe Odesskoj oblasti,
în vol. Toš…ev G. N. (Ed.), Drevnosti stepnogo Pri…ernomor'ja i Kryma , Zaporoñe, 1995, p. 94-103.
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Toš…ev G. N., Kurgany epohi bronzy meñozer'ja Ialpuga i Kagula, Zaporoñ=e 1992, p. 18-40..
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5, 9 Õi 12; K. 17/M. 1-2, 4; K. 18/M. 1-2, 4 -9. În alte localit|Ûi, din spaÛiul discutat, num|rul mormintelor
Sabatinovka este mai mic. Cel puÛin la prima vedere, zonele funerare par a fi de mic| întindere,
corespunzând destul de probabil unor comunit|Ûi restrânse, dar este necesar| o examinare chorologic| pe
întreg arealul Sabatinovka Õi din aceast| perspectiv| pentru a vedea în ce m|sur| este vorba de un obicei
uniform r|spândit sau este vorba de o caracteristic| regional| specific| periferiei apusene.
În ceea ce priveÕte elementele structurilor funerare, amenajarea exterioar| predilect| este f|r|
îndoial| movila funerar|. Dar aceasta este în primul rând locaÛia complexelor funerare, c|ci cel mai adesea
este vorba de morminte secundare10. Dar cum exist| Õi câteva morminte Sabatinovka Aprincipale/primare@
în anume kurgane, este de luat în consideraÛie propensiunea acelor comunit|Ûi pentru amenaj|ri de genul
movilelor, fie c| le foloseau pe unele vechi fie, neavând la îndemân| astfel de situaÛii, ridicau movile
peste morminte. O situaÛie aparte pare s| fie la Taraclia, unde opt morminte Sabatinovka se g|seau
dincolo de perimetrul kurganului11. SituaÛia pare s| fie de excepÛie Õi nu foarte clar|, astfel c| aprecierea
conform c|reia pe aceast| baz| am putea admite AexistenÛa necropolelor mixte, formate din morminte
tumulare Õi plane@12 este cu totul pripit|.
La fel de pripit| este Õi comparaÛia cu cimitirele Noua de la Burl|neÕti, Chirileni Õi Pererîta13,
unde majoritatea mormintelor sunt plasate dincolo de perimetrele movilelor funerare pe care le-au
suprapus. De altfel este binecunoscut c| cea mai mare parte a cimitirelor Noua sunt plane, cele trei cazuri
constituind eventual excepÛiile care confirm| regula. O observaÛie important| f|cut| de cei doi autori este
aceea conform c|rora înmormânt|rile Sabatinovka au fost plasate cu predilecÛie în sectorul sudic al
movilelor14. În lipsa unor date precise privind relaÛia topografic| cu aÕezarea ca Õi asupra relaÛiilor dintre
staÛiune-zon| funerar|-mediul imediat înconjur|tor, este cu totul dificil de a încerca o explicaÛie privind
semnificaÛia obiceiului. AÕez|rile Sabatinovka, sunt departe de a fi superficiale. În staÛiunea de pe
Donetsul de Nord de la Usovo Ozero s-a putut pune în evidenÛ| o structur| complex| de habitat, în cadrul
c|reia, al|turi de locuinÛe de suprafaÛ| spaÛioase s-au mai descoperit complexe de cult Õi, foarte
semnificativ, numeroase tipare v|dind o activitate metalurgic| susÛinut|15. O situaÛie cu totul
asem|n|toare se cunoaÕte Õi pentru aÕezarea de la Mosolovki16. Firesc ar fi fost ca unor astfel de aÕez|ri s|
le corespund| zone funerare întinse, cu înmormânt|ri numeroase17, corespunzând pe de-o parte structurii
9

Ibidem, p. 5-17.

10

Expresia Amormânt subtumular@, des folosit| de autorii citaÛi, este cu totul pretenÛioas| Õi lipsit| de
sens. Ce ne facem în cazul unor morminte vechi peste care, evident f|r| leg|tur| cu ele, s-a ridicat apoi o
movil|, cum este cazul înmormânt|rilor Baden de la Tiszavasvári suprapuse de un tumul cu morminte Jamnaja ?
(cf. N. Kalicz, Praehistorica, 15, 1989, 121-132).
11

Sava, Agulnikov, op.cit., p. 120.

12

Ibidem, loc.cit.
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E. Sava, Die Bestattungen der Noua-Kultur. Ein Beitrag zur Erforschung spätbronzezeitlicher
Bestattungsriten zwischen Dnestr und Westkarpaten, PAS 19, Kiel 2002, p. 53-57 pentru Burl|neÕti, p. 57-60
pentru Chirileni Õi p. 61-70 pentru Pererîta.
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Ibidem, p. 118 Õi graficul de la fig. 2/1.
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S. S. Berezanskaja, op.cit.
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A. D. Prjahin, Mosolovskij poselok epohi pozdnej bronzy, Kniga pervaja, Voronej 1993, Kniga
vtoraja, Voronej 1996.
17

Cum este cazul pentru grupele/culturile Monteoru sau Noua, ca s| dau doar dou| dintre cele mai
binecunoscute exemple.
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demografice interne a comunit|Ûii respective, iar pe de alt| parte duratei de existenÛ| corespunz|toare. Ori,
nic|ieri nu au fost semnalate pân| acum cimitire, ci doar grupuri de morminte, nu foarte mari, mai mult
sau mai puÛin r|sfirate pe movile funerare mai vechi. Este posibil ca aceast| realitate s| reflecte
fragmentarea unit|Ûilor sociale/comunit|Ûilor în subunit|Ûi, fiecare dintre acestea având o zon| funerar|
distinct| ca locaÛie. Lipsesc cercet|ri sistematice de amploare care s| aib| ca preocupare studiul asociat al
aÕez|rii Õi al zonelor funerare adiacente în acelaÕi timp, astfel c| mai trebuie aÕteptat pentru a c|p|ta
confirmarea sau infirmarea acestei presupuneri.
Din perspectiva metodologic| a lui Sava Õi Agulnikov amenaj|rile interioare - construcÛii
funerare, cum le numesc cei doi -, în fapt gropile sepulcrale, par foarte variate. Dup| ce atrag atenÛia, cu
totul corect, c| din 662 de morminte analizate doar pentru abia cu puÛin peste o treime - 222 cazuri
respectiv 33.5% - s-a putut stabili forma acestora, cei doi autori enumer| formele de construcÛii funerare@:
gropi ovale, gropi ovale cu cotlon, gropi ovale cu treapt|, gropi dreptunghiulare, gropi dreptunghiulare cu
treapt|, ciste. Satistic, aceste forme sunt reprezentate prin incidenÛe cazuistice, fie substanÛiale cum este
cazul gropilor ovale - 134 cazuri, respectiv circa 20% - Õi a celor rectangulare - 77 cazuri, respectiv
11.6% -, fie cu totul nesemnificative cum e cazul pentru celelalte Aforme@18, adic| inexistente statistic, sau,
cu alte cuvinte, apariÛii singulare care nu afecteaz| unitatea ansamblului dup| zicala cunoscut|: ExcepÛia
confirm| regula! AÕa este Õi cazul mormântului primar K. 6/M. 2 de la Borisovka, care a a avut groapa
s|pat| de la nivelul antic de c|lcare, al|turi de groap| fiind observat p|mântul scos de la s|pat, iar apoi în
groap| a fost alc|tuit|, din lespezi de piatr|, o cist| rectangular| acoperit| cu o alt| lespede Õi lemne.
Deasupra a fost ridicat| o movil| din pietre - kuppelförmige, runde Steinlage - cu un diametru de 6 m.
Totul era acoperit de mantaua tumulului, dup| cum reiese din profilul publicat. Pe fundul cistei se g|sea o
rogojin|, probabil din papur|, iar deasupra ei un schelet de adult chircit pe stânga Õi orientat S-N.
Inventarul era constituit dintr-un vas globular cu dou| torÛi trase din buz| Õi supraîn|lÛate, f|r| decor,
aÕezat pe o mic| lespede din piatr| Õi o m|ciuc| din lemn cu vârf din silex - hölzener Schlaggegenstand 19
. În tumulii din Bugeac, Õi nu numai, se mai cunosc morminte în cist|, dar mai vechi. PoziÛia stratigrafic|
a mormântului K. 6/2 de la Borisovka, pledeaz| pentru o datare mai târzie îns|, iar vasul este tipic
Sabatinovka cu o bun| paralel| la Cârn|Ûeni în mormântul, tot primar, K. 1/M. 320. Morminte în ciste din
piatr| în zon| se mai cunosc, e drept doar câteva, din mediul anterior Mnogovalikovaja21, de unde este
foarte posibil s| se fi preluat obiceiul. Dar nu poate fi l|sat| la o parte nici posibilitatea ca aceast| practic|
s| aib| unele leg|turi Õi cu mediile Kîzîl-Koba ale bronzului târziu din Crimeea, unde tradiÛia cistelor din
lespezi de piatr| are un trecut impresionant22.
L|sând la o parte tipurile de gropi cu incidenÛ| statistic| sc|zut|, reiese cu claritate c| în cadrul
standardului funerar Sabatinovka au existat preponderent dou| tipuri de gropi: ovale Õi rectangulare,
prima categorie fiind mai bine reprezentat| numeric. Autorii nu au f|cut o examinare din punct de vedere
chorologic spre a putea pune în evidenÛ| r|spândirea uniform| sau nu a celor dou| tipuri de gropi. De
asemena a fost l|sat| de-o parte examinarea sincron| a celor dou| feluri de gropi.
Tot în cadrul amenaj|rilor interioare mai pot fi menÛionate prezenÛa ocrului, a rogojinilor din
material vegetal sau a prafului de cret|23, toate reprezentând , în cazul unor apartenenÛe sigure la grupa
18

Ibidem, p. 120 Õi graficul de la fig. 2/3, extrem de gr|itor!

19

A. Häusler, Die Gräber der älteren Ockergrabkultur zwischen Dnepr und Karpaten, Berlin 1976, p.
105, pl. 28/1. Dup| Sava, Agulnikov, op.cit., p. 120 este vorba de K. 6/M. 1.
20

Levitskij, op.cit., fig. 1/5.

21

E. Savva, Kul=tura mnogovalikovoj keramiki Dnestrovsko-Prutskogo meñdure…=ja, Kišinev 1992, p.
85, care le incorporeaz| în al s|u tip VII.
22

V. A. Kolotuhin, SA 3, 1990, p. 93-112.

23

Sava, Agulnikov, op.cit., p. 131-133.
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Sabatinovka, continuarea incidental| a unor tradiÛii mai vechi.
Mormântul de la Cârn|Ûeni24 merit| Õi el o atenÛie aparte. Cu groapa s|pat| de la nivelul antic de
c|lcare, p|mântul scos fiind depus de-o parte Õi de alta a gropii, mormântul este evident primar în tumul.
Groapa a avut în plan o form| rectangular|, dar la fiecare din cele patru colÛuri s-au observat câte o groap|
mai mic|, destul de probabil pentru niÕte pari, ceea ce sugereaz| existenÛa unei structuri din lemn mai
complexe. Mormântul a fost acoperit cu bârne din lemn, ale c|ror resturi au fost descoperite. Scheletul,
chircit pe stânga Õi orientat E-W, cum reiese din planul publicat Õi nu SE-NW cum se afirm| în descriere,
a aparÛinut, dup| dimensiuni unui adult, diagnoza antropologic| lipsind. Întreaga structur| a mormântului
aminteÕte bine pe cele specifice grupei Srubnaja25, de unde, destul de posibil, vor fi fost preluate unele
obiceiuri.
Atribuit grupei Sabatinovka sau Srubnaja este Õi M. 19 din tumulul II-1943 de la PloieÕti-Triaj.
Tumulul dela PloieÕti-Triaj, deÕi aflat la bun| distanÛ| de aria Sabatinovka propriu zis|, a fost Õi mai este
considerat de unii specialiÕti ca reprezentând dovada unei p|trunderi Sabatinovka în Câmpia român|. Din
aceste motive el trebuie examinat spre a vedea în ce m|sur| aserÛiunile respective au sau nu temei..
Mormântul de la PloieÕti-Triaj nu a fost discutat, pe bun| drepate dup| opinia mea, de cei doi autori.
Cu o groap|, probabil rectangular|, mormântul a avut o structur| din lemn reprezentat| prin
scânduri care c|ptuÕeau pereÛii gropii, acoperit| apoi cu un capac din bârne din lemn dispuse longitudinal.
În interior s-au g|sit osemintele r|v|Õite a doi indivizi adulÛi. Inventarul este constituit din 10 dinÛi
perforaÛi de animal Õi un defensor de suin| de asemeni perforat, care au f|cut parte, dup| toate
probabilit|Ûile dintr-un colier, ca Õi un corn de cervid . Mormântul a fost suprapus de M. 6, cu un schelet
în decubit dorsal cu genunchii c|zuÛi pe dreapta Õi orientat ENE 70E26. Atribuirea cultural| s-a bazat pe
structura din lemn, dar poziÛia stratigrafic| a mormântului ne oblig| la rezerve. Structuri asem|n|toare se
mai întâlnesc Õi în alte morminte Jamnaja, iar inventarul nu este în m|sur| s| aduc| preciz|ri, atât
pandantivele din dinÛi perforaÛi de animal ca Õi defensorii de suine fiind folosiÛi mult| vreme de-a lungul
epocii bronzului. Din aceste motive nu consider c| M. 19 de la PloieÕti-Triaj aparÛine grupei Sabatinovka,
mai ales c|, aÕa cum am amintiti deja, Õi poziÛia sa chorologic| îl situeaz| mult dincolo de arealul grupei
în discuÛie.
Discutând cu privire la modalit|Ûile de dispunere a cadavrelor în cadrul complexelor funerare
Sabatinovka, cei doi autori se opresc cu oarece insistenÛ|, fireasc| de altfel, asupra poziÛiei Õi orient|rii.
ConÕtienÛi de riscul unei ierarhiz|ri excesive a informaÛiei27, se mulÛumesc cu stabilirea doar a trei poziÛii
principale ale cadavrelor, dar, în flagrant| contradicÛie cu propria acribie, ajung tocmai în situaÛia nedorit|
de a stabili iar|Õi categorii cu incidenÛ| cazuistic| f|r| valoare statistic|: scheletele chircite accentuat sunt
24

Levitskij, op.cit., loc. cit.

25

N. K. Ka…alova, Pamjatniki srubnoj kul=tury volgo-ural=skoe meñdure…=e, Arheologija Rossii v. 110, tom I, Saratov, 1993; Ju. P. Matveev, Srubno-Abaševskie pogrebenija perexodnogo tipa Volgo-Donskogo
meñdure…ja, în vol. A. D. Prjahin (red.), Evrazijskaja lesostep= v epohy metalla, seria Arheologija
vosto…noevropejskoj lesostepi, v. 13, Voronej 1999, p. 60-71.
26

E. ComÕa, Thraco-Dacica 10.1-2, 1989, p. 182-185, fig. 4 Õi 5.

27

Ibidem, p. 121, Õi mai ales nota 5, deosebit de savuroas| Õi important| pentru propria contradicÛie a
autorilor: AÎn procesul de stabilire a principaleor tipuri de poziÛie a scheletelor s-a Ûinut cont de faptul c| pân|
la momentul cercet|rii arheologice mormântul Õi inclusiv poziÛia scheletului au suferit diferite schimb|ri, faÛ| de
situaÛia iniÛial|, legate în primul rând de procesul descompunerii biologice, Õi totodat| de alÛi factori pr|buÕirea parÛial| a solului, activitatea roz|toarelor etc. De aceea în determinarea poziÛiei scheletului în
general, sau a braÛelor, în particular, nu s-a Ûinut cont de devierile puÛin însemnate (de exemplu diferenÛa de
câÛiva centimetri în poziÛia braÛelor sau zecimi de grade (sic) în unghiul de chircire sau de orientare a
scheletelor, deoarece în caz contrar ar fi posibil de evidenÛiat în poziÛia scheletelor zeci de tipuri Õi sute de
variante sau subvariante, ceea ce este tipologic incorect Õi inutil@.
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reprezentate prin 638 morminte (95.5%), cele chircite moderat prin doar 19 cazuri (2.7%), iar chircirea
lax|, neaccentuat|, printr-un singur caz (0.1%)! Cu o tenacitate demn| de o cauz| mai bun|, autorii fac
aceiaÕi num|r|toare Õi pentru poziÛia braÛelor, cu aceleaÕi rezultate rizibile28. În ceea ce priveÕte depunerea
pe o parte sau alta a cadavrelor, predomin| scheletele chircite pe stânga (453 cazuri, 67.8%) faÛ| de cele
chircite pe dreapta (172 cazuri, 25.7%). Este binecunoscut c|, pentru marea majoritate a mormintelor din
epoca bronzului descoperite mai de mult în spaÛiile exsovietice, lipsesc determin|rile antropologice Õi
aceasta este situaÛia Õi pentru înmormânt|rile Sabatinovka. Din aceast| cauz| nu se poate stabili care a fost
relaÛia dintre poziÛiile cadavrelor Õi grupele de sex/vârst|.
Orientarea cadavrelor, un alt element important al standardului funerar, a fost stabilit| de cei doi
autori doar pentru opt sectoare: N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Aceast| opÛiune a fost, în bun| m|sur|,
determinat| Õi de m|sur|torile superficiale f|cute în cursul s|p|turilor, orient|rile scheletelor fiind
apreciate grosso modo. În mare, se poate observa, pe baza celor studiate de Sava Õi Agulnikov, c|
depunerea predilect| a scheletelor, aparent indiferent de poziÛie, se f|cea cu craniile c|tre E29. Din nou,
lipsa determin|rilor antropologice, limiteaz| drastic posibilitatea preciz|rii regulilor de dispunere a
defuncÛilor în funcÛie de grupele de sex/vârst|. În aceast| situaÛie - f|r| diferenÛieri bazate pe diagnoze
antropologice - comparaÛiile cu regulile de orientare specifice grupelor Monteoru sau Noua sunt cu totul
neavenite30, c|ci în ambele cazuri s-au putut nuanÛa diferenÛele de poziÛie Õi orientare în relaÛie cu grupele
de sex/vârst|31.
O alt| caracteristic| a standardului funerar Sabatinovka o constituie frecvenÛa sc|zut| a
mobilierului din complexele mortuare. Pentru stocul de 662 morminte pe care l-au examinat, Sava Õi
Agulnikov au constatat c| doar 200 de morminte (circa 30%) au avut inventare funerare, în cele mai multe
cazuri (169, adic| 84.5%, din mormintele cu mobilier) fiind vorba de ceramic|. Repertoriul ol|riei din
înmormânt|rile Sabatinovka este redus la 4 forme principale: vasele cu dou| torÛi, aÕa ziÕii kantharoi,
ceÕtile cu o toart|, vasele borcan Õi vasele scunde tronconice. Cele mai frecvente sunt vasele borcan c|rora
le urmeaz| ceÕtile Õi vasele cu dou| torÛi, ultimele dou| evident legate funcÛional de alimente lichide32. Nu
exist| o evidenÛ| pentru poziÛiile în care au fost g|site vasele, dar din cele publicate se poate deduce c| au
fost amplasate de obicei în apropierea craniului. Ôi iar|si nu se pot face diferenÛieri dup| grupele de
sex/vârst|.
Piesele de port sunt reprezentate prin pandantive din dinÛi perforaÛi de animale Õi, în două cazuri la Borisovka K. 6/M. 2 şi Ko…kovatoe K. 25/M. 3 – print câte un defensor perforat de suin|. Asemenea
piese de port, componente ale unor coliere, sunt fecvent întâlnite, dup| cum bine subliniaz| Õi cei doi
28

Ibidem, loc. cit. Õi graficul de la fig. 2/4.

29

Ibidem, loc.cit Õi diagrama de la fig. 3/2.

30

Ibidem, p. 121-122, autorii apreciiind Õi c| Asistemul de orientare a scheletelor în morminte de tip
Noua, în comparaÛie cu mormintele de tip Sabatinovka era foarte divers, ceea ce se poate explica prin prezenÛa
elementelor de tip Wietenberg Õi mai ales Monteoru@, uitând pur Õi simplu c| în cadrul standardului funerar
Wietenberg ritul funerar predominant era incineraÛia, inhumaÛia fiind ritul secundar Õi adiacent, aÕa cum se poate
vedea din puÛinele cazuri de inhumaÛie descoperite în aria Wietenberg, cf. N. Boroffka, Die Wietenberg-Kultur.
Ein Beitrag zur Erforschung der Bronzezeit in Südosteuropa, UPA 19, Bonn 1994, p. 106-114; I. Paul,
Vorgeschichtliche Untersuchungen in Siebenbürgen, Alba Iulia 1995, p. 164-197, pentru cimitirul biritual
Wietenberg de la SibiÕeni..
31

Într-un cadru mai larg Õi înc| inedit, m-am ocupat cu obiceiurile mortuare ale culturilor Monteoru Õi
Noua, aici folosind numai câteva din încheierile la care am ajuns.
32

Din nou autorii citaÛi au recurs la o tipologie excesiv|, obÛinând Atipuri@ cu incidenÛe statistice
derizorii cum ar fi tipurile VIÕi VII, reprezentate prin 2.3%, respectiv 1.7% de cazuri, cf. Ibidem, p. 124-127,
fig. 5, 7-8 Õi graficul de la fig. 3/3.
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autori, pe o arie larg| în diferite medii ale epocii bronzului începând chiar de la Cultura Amforelor
Sferice. PrezenÛa unor piese de port din metal poate fi b|nuit| pe baza unor resturi descoperite în câteva
morminte, dar proba arheologic| clar| lipseÕte. Armele sunt reprezentate prin cinci vârfuri de s|geÛi din
silex- Nikolskoe K. 8/M. 19 Õi K. 13/M. 2; Purcari K. 5/M. 3-4 Õi R|sc|ieÛii Noi K. 1/M. 15 -.
O situaÛie de excepÛie o reprezint| inventarul mormântului de incineraÛie K. 3/2 de la Borisovka,
nu numai prin rit Õi structura funerar|, dar mai cu seam| prin inventarul cu totul aparte. În groapa
mormântului au fost descoperite o spad| scurt|/Kurzschwert de tip Krasnyi Majak, o plac| circular| din
bronz decorat| - F8D,B:,>>Z6 4 J8D"T,>>Z6 $D@>2@&Z<4 2"8:,B8"<4 -, un vas din lut Õi altul din
lemn, precum Õi oase de animale33. Spada scurt| este foarte probabil o producÛie local|, tipare pentru
piese asem|n|toare fiind cunoscute în Basarabia în medii Noua sau Sabatinovka. Placa din bronz,decorat|
probabil în tehnica au repoussé, prezint| un motiv ce îÕi poate g|si unele paralele într-un mormânt
Srubnaja din Baškirija de la Novye Jabalakly - K. 2/M. 3 -, în care s-au g|sit, printre altele, un set de piese
de port din care face parte Õi o podoab| complicat| constituit| din Õaibe din bronz decorate au repoussé cu
motive spiralice Õi cruciforme34.
Instrumentele, reprezentate îndeobÕte prin str|pung|toare din oase de animale, sunt ceva mai
frecvente35. În ceea ce priveÕte prezenÛa lor, ca instrumente propriu zise sau ca accesorii de port este greu
s| ne pronunÛ|m în lipsa unui stoc corespunz|tor Õi a diagnozelor antropologice, personal înclin îns|
pentru cea de a doua posibilitate.
Dintr-un anume punct de vedere surprinde puÛin|tatea mormintelor Sabatinovka cu oase de
animale în interior - 19 cazuri, respectiv 2.9%, citate de cei doi autori, dar f|r| a se preciza speciile36 -,
Õtiut fiind c| în mediile Srubnaja oasele de animale sunt frecvente37 ca, de altfel Õi în cel
Mnogovalikovaja. În toate cazurile resturile osteologice animale trebuiesc v|zute ca atestând obiceiul de a
depune hran| al|turi de defuncÛi, în cazul în care oasele sunt g|site în contextul unei înmormânt|ri
individuale, sau ca dovezi ale unor episoade ceremoniale, exterioare mormintelor, dar componente ale
practicilor funerare.
Astragalele, cel mai probabil de la ovicaprine, prin funcÛionalitatea lor presupus|, nu pot fi
incluse în categoria de inventar a Aoaselor de animale@. Ele sunt prezente în 9 morminte, fiind depuse
al|turi de cranii, ceea ce subliniaz| semnificaÛia lor aparte.
Ansamblul inventarelor funerare Sabatinovka se arat| ca s|r|c|cios Õi monoton. O dife renÛiere a
categoriilor de piese de inventar în relaÛie cu grupele de sex sau vârst| nu se poate face aÕa cum mai spus.
Exprimarea în ceremonialul funerar a statutului social nu este reflectat| în inventare, cu excepÛia
mormântului de la Borisovka K. 3/2, la care spada scurt| Õi discul din metal decorat, ulterior interpretat ca
parte de la un scut din lemn38, constituie împreun| elementele materiale ale exprim|rii prestigiului social
al defunctului. Statutul social al defunctului de la Borisovka mai este subliniat Õi de discul din metal,
pies|, dup| toate probabilit|Ûile de import, prezenÛa lui sugerând anumite privilegii în cadrul schimbului la
distanÛ|. În unele cazuri, cum destul de probabil este vorba la Cârn|Ûeni sau pentru mormântul cu cist| din
33

Derga…ev, op.cit., p. 124, p. 203, nr. A 422, pl. 69/A 422. Întregul inventar al mormântului ca Õi o
schiÛ| a acestuia la idem, Moldavija i sosednie territorii v epohu bronzy, p. 180 Õi fig. 53/13-17.
34

V. S. Gorbunov, SA 1, 1977, p. 155-160 Õi fig. 4/3; 6/1-34; 7/1-7. O discuÛie pe tema decorului
Amicenian@ din mediile Srubnaja Õi Abaševo la V. I. Besedin, în vol. Prjahin, op.cit., p. 45-59.
35

Sava, Agulnikov, op.cit., p. 131.

36

Ibidem, p. 131-132.

37

Vezi supra nota 36.

38

Derga…ev, Die äneolitischen und bronzezeitlichen Metallfunde..., p. 124 unde se spune c| spada
scurt| a fost g|sit| Azusammen mit de Resten eines Holzschildes@.
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piatr| de la Borisovka K. 6/2, structura complex| a întregii înmormânt|ri, relevând un consum apreciabil
de energie social|, reflect| din nou un statut social ridicat.
Dar asemenea complexe funerare sunt rare în grupa Sabatinovka. Mai mult, nu avem o imagine
complet| pentru grupurile de morminte Sabatinovka pentru a putea vedea prin studiu planimetric
dispoziÛia în plan, cu alte cuvinte structura, întregii zone funerare. Din ceea ce Õtim, se pare c| zonele
funerare erau fragmentate corespunz|tor componentelor majore ale unit|Ûii sociale - clanuri, familii ? -,
uneori fiind posibil s| fie decelate înmormânt|rile liderilor respectivi Õi a celor apropiaÛi lor dup| diferite
criterii. O asemenea structur| a spaÛiului funerar a corespuns destul de probabil unui habitat bazat pe o
tehnologie de subzistenÛ| impus| de mediul de step|, în cadrul c|ruia p|storitul turmelor de clan/familie
ocupa un loc principal. AÕ atrage atenÛia asupra faptului c| movila/kurganul este o structur| funerar|
colectiv| cât se poate de distinct|, corespunzând unei subunităţi sociale. Prin consumul cu totul
remarcabil de energie social| - exprimat| prin munca depus| la ridicarea movilei, ca Õi pentru organizarea
muncii pentru respectarea cutumelor -, o asemenea structur| era destinat| exprim|rii unui statut social
colectiv, repectiv al subunit|Ûii sociale c|reia i-a aparÛinut Õi care a folosit-o uneori destul de mult timp,
precum Õi pentru a sublinia introspectiv nevoia solidarit|Ûi chiar c|tre membrii unui asemenea segment
social, regul| sine qua non pentru supravieÛuirea sa, a tuturor.
CompetiÛia social|, de prestigiu, între indivizi este foarte rar reflectat| în standardul funerar al
grupei Sabatinovka ce poate fi considerat excesiv de sobru. În rarele cazuri când au putut fi surprinse
arheologic asemenea expresii - vezi mormintele de la Borisovka sau Cârn|Ûeni - trebuie admis c| asist|m,
peste veacuri Õi pe aceast| cale, la un dialog tot intercomunitar, Õeful/liderul de grup fiind reprezentantul
întregii sale comunit|Ûi. În acelaÕi timp, structurile individuale - mormintele propriu zise - sunt
incorporate celei colective - kurganul -, în acest fel fiind pus| în lumin| structura de ierarhie social|
intern| din viaÛa de zi cu zi. PrezenÛa armelor în mormintele epocii bronzului nu este deosebit de
frecvent|. Element specific atributului social masculin, armele au avut o cu totul alt| dinamic| în cadrul
sistemelor de expresie cultic|, ele fiind desosebit de frecvente în depunerile singulare sau depozitele
vremii. În acest fel s-ar putea explica, m|car parÛial, sobrietatea unor înmormânt|ri masculine pentru
unele grupe ale epocii bronzului din zona Dun|rii de Jos. Ôi în cazul grupei Sabatinovka prezenÛa armelor
este sensibil mai mare în în depozitele sau depunerile singulare de piese de metal ce-i corespund
cronologic Õi chorologic39 care, din acest punct de vedere, par s| concureaze cu succes înmormânt|rile.
Am încercat în cele de mai sus s| schiÛez doar principalele elemente ale standardului funerar al
culturii Sabatinovka, aÕa cum poate fi el decelat din descoperirile situate în colÛul sud-vestic al arealului
s|u, desigur mult mai larg. F|r| îndoial|, un examen am|nunÛit din aceast| perspectiv| pe întreaga arie a
culturii ar amenda multe dintre încheierile la care am ajuns acum.

39

Ibidem, p. 113-135; V. S. Bo…karev, A. M. Leskov, Jung- und spätbronzezeitliche Gußformen im
nördlichen Schwarzmeergebiet, PBF XIX.1, München 1980.
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About the funerary customs of the Sabatinovka culture
Annotation to the paper
E. Sava, S. Agulnikov, ContribuÛii noi la definirea ritului funerar de tip Sabatinovka.
Abstract
In this recent paper, two authors from Bessarabia tried to discuss about the Sabatinovka mortuary
practice as it appears from several funerary discoveries belonging to the south-western corner – the
Bugeac steppe - of a much more large area which includes the steppes from Ukraine in the neighbor of
Black Sea shore and extends till the Lower Volga basin. They use a stock of 662 burials the majority of
these being discovered in recent years in 80 barrows from 55 localities.
Unfortunately the authors have begun their paper with a sad confusion between funerary
standard/customs and funerary rite which affects the whole work. Also they seem to have a narrow
knowledge about the statistic procedures confusing these with the simple numbering. An other lack from
the point of view of methodology is the excessive typology of the vessels which offers in this manner a lot
of types and variants occurring in one or two cases, so without statistical and chorological significance.
Also is missing a critical overview of the archaeological data and papers discussing the problem of
mortuary practices of the culture. A difficulty in analyze is due to impossibility to make a difference
between real Sabatinovka tombs and these belonging to Mnogovalikovaja for the burials without
inventory. Very serious is the lack of anthropological diagnoses which inflict a limit to the whole analyze.
The first characteristic of the Sabatinovka mortuary standard can be defined by the custom to use
old barrows for burials which appears as secondary, in only few cases being built new kurgans with real
primary Sabatinovka graves. The predominant funerary rite is defined by the huge number of skeleton
graves, the custom to burn the dead persons occurring scarcely over the whole area of the culture and
seems to be of external origin. Usually in a barrow were just a few burials, corresponding to small
communities, clans or families, using such funeral structures. However, at Kislica were discovered 7
Sabatinovka graves in three kurgans, at Kur…I 12 graves in eight kurgans and at Nagornoe 14 graves in six
kurgans but these cases are exceptions.
It’s hard enough to examine the relation between the funerary space – designed by kurgans – and
the settlements due to the missing proper archaeological data, but it is possible that the dwelling area to be
not too far from the mortuary one.
Albeit Sava and Agulnikov tried to use several types of pit graves for the Sabatinovka burials i.e. oval with or without step, oblong with or without step, catacomb – is easy to observe that there are
only two principal types oval and oblong, for the rest statistical occurrence being drastic reduced. Only
for 222 Sabatinovka tombs discussed here the pits were observed, the oval forms occurring in 134 cases
(about 20%) and the oblong ones in 77 cases (11.6%). I think that is necessary to underline just now the
improper habit to use in archaeological diggings heavy machines like bulldozers and scrapers, the two
authors being often the commanders in chief of such super technical excavations! Due to these procedures
a lot of archaeological data are destroyed, including the pit’s form, as was already mentioned. The lack of
anthropological diagnoses impede to say if a pit type or another is related or not to the sex/age groups.
Also we have not at all relevant information about the real diffusion of these types of grave pit for the
whole Sabatinovka area. A special case is offered by the grave 2 from kurgan 6 from Borisovka. The
grave is a primary one, the pit being digged into the virgin soil. In the pit was built a cist made of
limestone slabs and, after the interment of the body, all was covered by an assemblage of stones and
finally by an earth barrow. As the tomb itself is characterized by a special inventory – including a wood
mace with a flint point and a two handled vessel – we can consider the whole burial as belonging to a
deceased persona with a high social status. An other special case is the grave from Cârn|Ûeni, with a wood
structure inside as could be deduced after the four pole-holes observed on the bottom of the grave pit and
it’s wood deck, the whole structure remembering Srubnaja like tradition.
Sometimes in Sabatinovka graves were discovered on the bottom of the pits red ochre, limestone
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powder and rush mats as an expression of ancient traditions. From long time in the Romanian
archaeological literature is mentioned a Sabatinovka grave discovered in a barrow near Ploieşti-Triaj – i.e.
Grave 19, tumulus II-1943 -. Inside the tomb was discovered a wood structure and under it two disturbed
adult skeletons. As funeral inventory were founded 10 animal teeth and a boar tusk, all together belonging
to a kind of necklace. The Grave 19 is superposed by another one. I think that the wood structure from the
grave is not a sufficient argument to consider this grave as being a Sabatinovka one. The stratigraphical
context and its chorological position far outside the Sabatinovka area converges to the conclusion that this
grave belong to the pit-grave/Yamnaja burials from the same barrow.
A very important criterion for a prehistoric funerary standard is the disposal of the bodies, i.e. the
position and orientation of the skeletons -. For the Sabatinovka interments here discussed, always with
flexed skeletons, there are two basic positions: on the left side – 453 cases or 67.8% - and on the right side
– 172 cases or 25.7% -. To find variants of flexed position, such as strong, medium or lax, as Sava and
Agulnikov are trying is absolutely insignificant from the statistical point of view. As I already mentioned
above, the lack of anthropological data impede in establishing a relation between the position of the
skeletons and the sex/age groups. The orientations for the skeletons were registered in a grosso modo
manner, only for eight cardinal points, so some nuances could not be any more distinguished. However, is
easy to observe that is a strong tendency toward an eastern orientation as a characteristic for the
Sabatinovka burials. The same lack of anthropological diagnoses impede again a further analyze and also
a comparison with Monteoru or Noua interments, for most of which such determinations are available.
As concerns the mortuary inventory from the very beginning is clear that the most part of the
burials in discussion - 422, i.e. circa 80% - haven’t any objects inside. Out of the rest of 200 graves with
grave goods for a number of 169, i.e. 84.5%, the inventory is represented by vessels. Again an excessive
typology made by the authors has as result the disappearance of information. In fact for Sabatinovka
graves there are four principal forms such as the two handled cups, of so-called kantharos type, the one
handled cups, the jars and the small vessels in the shape of a truncated cone. The jars have the highest
frequency followed by the cups with two or one handle. The garments are represented by some necklaces
made of animal teeth and, in two cases, together with a boar tusk, the both types of garments being
insignificantly from all points of view. The weaponry is represented by five graves each with a flint arrow
head. Again is necessary to underline some exceptions such as another tomb from Borisovka – i.e. K.
3/Grave 2 – There were founded a short bronze sword of Krasnyj Majak type, a decorated bronze disc, a
clay pot and another of wood. There is no doubt that the person buried was an important person, the
sword and the disc, about which some say that is a part of a wooden shield, underlining his social prestige.
It seems to me enough significant that for the decoration of the bronze disc, made in the so-called au
repoussé technique, one can find good parallels in an other Srubnaja grave from Novye Jabalakly, in
Baškirija. Somehow surprisingly is the small number of burials with animal bones as proves for
depositing “food” for dead persons. It is well known that for precedent groups such as Monogovalikovaja
or Srubnaja, such discoveries are quite frequently and, in the same time is also well known, from
settlements like Usovo Ozero or Mosolovki, that the hard core of the subsistence of Sabatinovka
communities was represented by the cattle breeding.
Of course for the both tombs from Borisovka with weapons is quite clear that we are dealing with
masculine burials but for the rest of Sabatinovka interments, as we are already accustomed to the lack of
anthropological data, the relation between the sex/age groups and the funerary inventories could not be
précised.
The whole assembly of the Sabatinovka funerary discoveries from its western periphery could be
seen as characterized by inexpressive traits, with minor possible differences between sex/age groups. The
earth mounds with some burials represented small social subunits, sometimes some of their chiefs having
expensive burials - as structure or inventory -, as reflecting the competition between communities. But
these conclusions are based only on a small stock of peripheral discoveries, much more precisions being
expected after a larger study on the whole Sabatinovka area.
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