Referire la practicarea excarnaţiei în preistoria românească. Privire specială asupra
bronzului timpuriu sud-vest transilvănean.
În cadru unor manifestări culturale din sud-vestul Transilvaniei apare, conform opiniei
cercetătorilor H. Ciugudean, Gh. Lazarovici şi M. Meşter, practicarea de către unele
comunităţile preistorice a descarnării trupurilor celor decedaţi înainte de a fi înmormântate.1
Este vorba despre un ritual funerar despre care s-a vorbit destul de puţin în literatura de
specialitate de la noi, şi care a fost pus în legătură cu o parte din monumentele tumulare cu
manta de piatră răspândite în zona Munţilor Trascăului, Metaliferi şi Zarandului. Aceste
monumente funerare au aparţinut purtătorilor a ceea ce H. Ciugudean numeşte grupul cultural
Livezile, din bronzul timpuriu I2, ridicarea unor astfel de movile fiind preluată ulterior şi de
grupurile culturale Şoimuş şi Copăceni din bronzul timpuriu II, din acelaşi areal geografic3.
Excepţie pentru ritualul funerar al grupului Livezile face un recent descoperit cimitir plan4 iar
ca o caracteristică deosebită de BT I, trebuie menţionată practicarea în BT II, restrâns la
câteva exemple, a incineraţiei 5. Toate aceste date conduc spre concluzia existenţei unei destul
de mari varietăţi de cutume funerare în perioada de timp care ne interesează şi mai ales în
spaţiul circumscris de grupul/grupurile culturale a căror ritual funerar specific era îngroparea
defuncţilor sub movile cu manta din piatră.
H. Ciugudean împarte mormintele de tip Livezile în două grupe principale, în funcţie
de starea scheletelor. Conform acestui cercetător, grupa cu schelete dezarticulate, caracterizate
uneori şi prin lipsa unor fragmente de oase, «ilustrează practica excarnaţiei corpurilor înainte
de înmormântare prin expunerea lor pe platforme sau în «case ale morţilor», urmată de
îngroparea parţială sau completă a oaselor»6. Platformele pot să fie atât construcţii din piatră
cât şi amenajări din lemn, structuri special întocmite pentru susţinerea corpurilor. Dată fiind
perisabilitatea lemnului, cercetătorul exemplifică folosirea acestor platforme doar prin
construcţii din piatră. Cel mai bun exemplu în acest sens este platforma descoperită în tumulul
VI de la Ampoiţa- Peret, jud. Alba7. Pe această platformă, alcătuită din lespezi de calcar, au
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fost găsite scheletele amestecate a patru indivizi. În urma analizei antropologice8 s-a dovedit
că două dintre aceste schelete aparţineau unor femei iar celelalte unor copii9.
Gh. Lazarovici, vorbind despre aceeaşi practică a excarnaţiei, propune chiar o posibilă
reconstituire grafică a sistemului de expunere a defuncţilor10. Acelaşi cercetător atrage atenţia
asupra diferenţei elementelor de ritual funerar în cadrul aceluiaşi aspect cultural, diferenţe
care se pot manifesta chiar şi între morminte11. Dacă avem în vedere cazurile de incineraţie,
de care am pomenit anterior, ca şi existenţa unei necropole plane în grupul cultural Livezile,
caracterizat în general prin cimitire tumulare, observaţia surprinde o realitate cuantificabilă
din punct de vedere arheologic. Excarnaţia este, în schimb, mai greu de demonstrat pentru că
nu se cunosc nişte dovezi clare ale practicării ei, dovezi care nu au fost încă
“instituţionalizate” pentru a putea fi luate drept invariabile sau cunoscute cu care alcătuim o
ecuaţie. În conformitate cu afirmaţia privitoare la diferenţele din ritualul funerar, Gh.
Lazarovici considera cazurile de excarnaţie ca ceva izolat, fenomenul circumscriindu-se doar
următoarelor exemple : Tumulul Mare de la Tureni, jud. Cluj, la Petreştii de Sus- Pă Grădini,
jud. Cluj şi în tumulii de la Sănduleşti- Suliheghi şi Sănduleşti- Căcăniş12 , jud. Cluj. Ipoteza
practicării excarnaţiei porneşte şi la Gh. Lazarovici, ca şi în cazul lui H. Ciugudean, de la
păstrarea dezarticulată şi fragmentară a scheletelor ca şi de la descoperirea unor amenajări din
piatră în interiorul tumulilor, amenajări care ar fi putut să aibă legătură cu această practică
funerară mai puţin obişnuită. Sunt date astfel ca exemplu « masa » de calcar din tumulul de la
Căcăniş13, în prajma căreia au fost descoperite câteva fragmente de schelet uman, şi caseta din
lespezi de calcar din Tumulul Mare de la Tureni14, folosită ca posibilă « casă mortuară »15.
« Masa » de calcar a fost interpretată fie ca loc consacrat depunerii scheletelor fie ca aflânduse dedesuptul unor tărgi pe care se presupune că defuncţii erau lăsaţi la descărnare16. Alături
de această masă, cercetătorul invocă unele aşa-zise altare de piatră descoperite în tumulii din
zona Cheilor Turzii încă de la sfârşitul secolului XIX17.
În toate cele şase morminte din mantaua tumulului de la Sănduleşti- Suliheghi oasele
descoperite se aflau în stare fragmentară. Alte sute de oase se aflau răspândite printre
straturile de pietre , mai ales în cadranul de sud-est18. Unele părţi de schelete au fost aşezate în
conexiune anatomică în groapa sepulcrală (M.1, M.3) iar alteori groapa este evident săpată
rdoar pentru osemintele depuse în ea (M.1, M.2)(deci nu poate să fie vorba de deranjări sau de
fragmentări intenţionate post mortem). La unele dintre fragmentele osoase le-a fost observată
starea de degradare accentuată încă dinainte de depunerea lor în groapă şi faptul că puţine
fisuri s-au mai petrecut după înhumare. Concluzia la care se ajunge, pe seama acestor date,
este aceea că este « foarte clară existenţa unui ritual în care scheletele erau ţinute o anumită
perioadă pentru descărnare, iar apoi, ceea ce rămânea, era înhumat sub unul sau două rânduri
de pietre »19. Instalaţiile de susţinere ale corpurilor, sub forma unor tărgi, erau ridicate
probabil doar într-o anumită zonă a tumulului (dovadă răspândirea doar în zona de sud-est a
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acelor sute de fragmente osoase răzleţe)20. Fragmentele osoase rămase în urma descarnării pe
tărgi sau în apropierea lor erau apoi îngropate21. Această perioadă de expunere este posibil să
fii depins de anumite momente sacre sau de diferite interdicţii de ordin religios sau de altă
natură22.
Referitor la practicarea excarnaţiei la Petreştii de Sus- Pă Grădini, face referire şi M.
Meşter23. Aceasta se presupune a fi fost identificată în tumulul I de aici unde, într-o albiere
naturală a solului, au fost descoperite fragmente de schelet uman şi oase de animale .
Cercetătorul vorbeşte de o dublă înmormântare: în prima fază pe o platformă sau în copaci şi
abia apoi, ceea ce a rămas, sub tumul. Nu este negată nici posibilitatea unei forme de
antropofagie care ar fi implicat o expunere parţială a corpului celui decedat24.
Elementele invariabile din ipotezele celor trei cercetători, singurele dovezi
identificabile arheologic de la care se poate pleca, în stadiul actual al cercetării, în
presupunerea practicării excarnaţiei sunt starea dezarticulată şi/sau fragmentară a scheletelor
şi existanţa unor platforme/amenajări de piatră.
Starea dezarticulată şi fragmentarea unor oase poate să fie determinată, aşa cum
oricine poate obiecta, de o reînhumare sau de o mutilare sau dezmembrare intenţionată a
corpului imediat după moarte sau parţial chiar în timpul vieţii. Mutilarea, ca şi zdrobirea
intenţionată a oaselor, poate să fie semnalată însă de analizele antropologice25. Aceste
intervenţii nu sunt pomenite în cazul celor patru schelete din tumulul de la Ampoiţa, studiate
de M. Perianu, şi cred deci că nici nu existau26. În ceea ce priveşte posibilitatea practicării
reînhumarii, cercetătorii pomeniţi anterior, nu omit nici această ipoteză. Se consideră însă
imposibilă acestei practici într-un strat de bolovani, aşa cum este mantaua tumulului de la
Suliheghi, de exemplu27. Atunci când se referă la reînhumări, H. Ciugudean o face în legătură
cu alte cazuri decâ cel din tumulul VI de la Ampoiţa, în locuri unde această practică este
evidentă28. Deshumarea şi reînhumarea pare să fie negată de păstrarea în conexiune
anatomică aunor părţi de schelet, aşa cum este cazul celor două morminte de la Suliheghi.
Partea inferioară a corpului putea să fi fost acoperită în momentul depunerii la descărnare cu
ceva de natură organică sau cu pietre, tocmai pentru a lăsa partea superioară, din raţiuni
religioase, probabil, cea mai expusă. Astfel, mai bine protejate de intemperii şi de păsările de
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pradă, picioarele puteu să se păstreze în conexiune anatomică şi să fi fost depuse în mormânt
când ligamentele şi muşchii mai ţinau încă legate oasele29.
«Altarele» invocate de Gh. Lazarovici este posibil să fi folosit totuşi la altceva, sau şi
la altceva, decât la excarnaţie. Un astfel de «altar» este cel descoperit în tumulul de la
Izvoarele- La Cruce, jud. Alba30. Pe acest aşa-zis altar se afla multă cenuşă cărbuni, oase de
animale şi seminţe de plante, elemente care caracterizează o jertfă de altă natură decât umană,
şi cu atât mai puţin o dovadă pentru demonstrarea excarnaţiei.
În literatura de specialitate internaţională, fenomenul excarnaţiei este propus tot în
legătură cu cazuri de schelete dezarticulate şi incomplete, descoperite în diferite perioade şi pe
o arie geografică largă, dovadă că nu avem de-a face cu un fenomen izolat din punct de
vedere spaţio-temporal31. Tot în această literatură apare şi termenul de « casă a morţilor »
prin care este denumită o construcţie din lemn sau piatră, plasată în apropierea mormintelor,
în care erau depuse corpurile celor decedaţi, probabil până când dispăreau părţile moi ale
corpului32.
Practică excarnaţiei este presupusă şi pentru nivelul aceramic de la Çatal Hüyük33.
Autorul săpăturilor de aici, susţine ipoteza folosirii unor platforme la înălţime, care ar fi
protejat de prada animalelor sălbatice şi a câinilor trupurile expuse, care deveneau astfel
accesibile doar păsărilor şi insectelor34. Cu toarte că scheletele descoperite aici se aflau în
conexiune anatomică şi aproape întregi, lipsa, totuşi, mai multor fragmente de oase mici la
unele schelete decât la altele, a fost pusă de cercetător pe seama unei diferenţe în ceea ce
priveşte stadiul descompunerii. Alfel spus, morţii nu erau ţinuţi un număr constant de zile la
decărnare ci până la un anumit moment din an când toate corpurile erau îngropate, indiferent
de starea lor de descompunere35. Despre existenţa unui posibil astfel de moment vorbeşte şi
Gh. Lazarovici36.
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Practica excarnaţiei pare să fie chiar mai veche decât neoliticul aceramic, originea ei
paleolitică37 fiind demonstrată de o descoperire din peştera La Quina38.
Referiri la excarnaţie fac, în literatura arheologică romănească, mai mulţi cercetători.
Pe baza studierii situaţiei din necropola de la Decea Mureşului, jud. Alba, I. Kovács
concluziona că defuncţii de aici nu au fost supuşi acestei practici şi că ocrul-roşu de pe oase
provine de la contactul direct dintre oase şi această substanţă39, şi nu de la pictarea lor
intenţionată, după ce ar fi dispărut părţile moi ale corpului. Argumentul cel mai important a
fost acela că oasele se aflau în conexiune anatomică în momentul descoperirii.
Nici triburile Bodrogkeresztúr nu practică excarnaţia, afirmă explicit S. A. Luca40, deşi
Ida Bognar-Kutzián nu omitea posibilitatea unor cazuri izolate41. Purtătorii acestei culturi îşi
îngroapă uneori morţii după o perioadă în care dispărea rigiditatea post-mortem42, cel puţin
aşa se presupune pe baza poziţiei neobişnuite a unor schelete. Este posibil ca această
perioadă de aşteptare să fi fost una prelungită şi nu doar de căteva zile, aşa încăt corpul şă fii
putut intra într-o stare incipientă de descărnare.
Cultura Cucuteni reprezintă în continuare o enigmă pentru eneoliticul românesc, în
ceea ce priveşte ritualul funerar. Mormintele izolate descoperite43 par a reprezenta mai
degrabă excepţia decât regula ritualului funerar al acestei culturi. Au fost propuse diverse
ipoteze pentru explicarea acestei lacune, printre care şi excarnaţia44. Larga generalizare a
incineraţiei pare greu de aceptat dacă ne gândim că acest fapt se petrece mult mai târziu, în
epoca mijlocie a bronzului45. Canibalismul este de obicei practicat izolat şi mai mult cu scop
ritual. Dacă am considerat frescele de la Çatal Hüyük în sensul unor « fotografii de epocă » şi
nu în sens alegoric, cred că o binevenită interpretare a decorului la o parte din statuatele
cucuteniene o face D. Gheorghiu, care vede în ele simple reproduceri ale unor defuncţi
înfăşuraţi în benzi textile, ca într-un giulgiu46. Scopul acestor fâşii este de a oferi protecţie
individului faţă de corpul social şi viceversa. Autorul citeşte obiectul artistic ca text, căutând
în spatele inciziilor şi a formelor plastice o altă semnificaţie decât cea estetică sau religioasă,
decodificându-l până la nivelul funcţional, adică acolo unde poate să ofere informaţii despre
tehnicile funerare. Alfel spus, acolo unde obiectul artistic devine « fotografie de epocă ».
« Protecţia totală a corpului persoanelor decedate, afirmă D. Gheorghiu, precum şi inexistenţa
necropolelor în aria Cucuteni-Tripolie şi Stoicani-Aldeni, cu toate că s-au găsit fragmente de
schelet în aşezări sau cranii umane, pot fii indicii ale existenţei unui ritual de expunere la
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suprafaţa solului a defuncţilor, proces urmat câteodată de un ritual de înhumare al unor
fragmente anatomice »47
O preocupare deosebită pentru excarnaţie a arătat-o V. Sârbu , atunci când a tratat
despre practicile funerare mai puţin obişnuite din prima epocă a fierului48 dar mai ales ale
geto-dacilor din sec. II î.Hr.- I d.Hr.49. Opinia lui V. Sârbu se bazează pe cuplul de invariabile
pe care l-am amintit deja şi care ar putea susţine, din punct de vedere arheologic, practicarea
excarnaţiei, respectiv starea dezarticulată a unor schelete şi existenţa unor platforme.
Exemplele etnografice care dau informaţii despre această neobişnuită practică
funerară, provin dintr-un spaţiu larg, de la triburile australiene50 la altele din Madagascar şi
Insulele Caraibe51 şi din Brazilia52 în sudul Indiei53. Anumite popoare ale Asiei Centrale
reprobau în antichitate, « profanarea pământului » prin înmormântarea cadavrelor54. O sursă
în acest sens este Avesta, cartea sacră a vechilor iranieni55.
Aceste ultime date au scopul de a sugera faptul că excarnaţia este practicată în locuri
diferite, izolate unele de celelalte, şi de comunităţi a căror tradiţie culturală nu implică nici o
legătură, decăt vagi similitudini. Stabilirea unor conexiuni între aceste informaţii cunoscute şi
cele furnizate de bronzul timpuriu din Transilvania, ar implica o discuţie largă despre
pertinenţa folosirii datelor etnografice în arheologie. Teoriile postprocesualiste pretind o
relaţie apropiată între fenomenele etnografice şi cele arheologice, relaţie istorică, etnică sau
lingvistică56. Or aici, nu avem aşa ceva. Pot doar să remarc că în majoritatea exemplelor date
mai sus, ca şi în cazul celor din preistoria de la noi, inclusiv în bronzul timpuriu, scheletele
sunt dezarticulate şi fragmentare, fie datorită condiţiilor meteorologice la care sunt supuse, fie
datorită animalelor sau păsărilor de pradă. O altă posibilă dovadă a practicării acestui ritual
funerar în preistorie este perpetuarea motivului excarnaţiei, sub forme camuflate, în legende
sau mituri cunoscute. Asupra unei astfel de interpretări atrage atenţia A. Poruciuc, atunci
când, printr-o abordare comparativă, analizează mitul lui Prometeu sau povestirea
românească « Prâslea cel voinic şi merele de aur »57. Motivul hrănirii zgipţorului cu carne
umană, pare să reproducă o realitate anterioară mitului, realitate surprinsă parţial atât de
frescele de la Çatal Hüyük cât şi de statuetele cucuteniene, dacă acceptăm lectura lui D.
Gheorghe privitor la acestea din urmă.
Trebuie să recunoaştem că în ciuda presupunerilor unor cercetători, practicarea
excarnaţiei în preistorie rămâne încă o enigmă. Trebuie ca noi date să fie luate în considerare
şi aici antropologia are un serios cuvânt de spus. Cred totuşi că omul avea în preistorie, o mai
mare raportare la corp decât o bănuim acum. O bună dovadă sunt trepanaţiile care implică o
bună cunoaştere, empirică evident, a ritmurilor biologice. Tot aşa însă cum specialiştii în
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această problemă proto-medicală58, nu pot decât să presupună că intervenţiile chirurgicale nu
s-au limitat numai la craniu ci au fost făcute şi pe părţile moi ale corpului59, într-o la fel de
mare măsură practicarea excarnaţiei nu poate să fie încă decât obiectul unor exprimări
euristice. Problema unor manifestări funerare insolite cred că trebuie luată serios în
considerare, cu atât mai mult cu cât descoperirile arheologice ne oferă de multe ori aspecte
diverse ale ritului şi ritualului funerar, pe care riscăm să le interpretăm simplist. Este clar însă
că fenomenul descarnării trupurilor nu este unul generalizat (poate cu excepţia culturii
Cucuteni) şi că poate să fie vorba de impunerea, în cadrul aceleiaşi comunităţi, a unor ritualuri
funerare diferenţiate, în funcţie de anumite interdicţii sau privilegii pe care le are o anumită
parte a grupului social. Privit din perspectia identităţii şi alterităţii, este posibil ca fenomenul
excarnaţiei să fi fost atribuit doar unei părţi din comunitatea respectivă.
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