UN NOU AKINAKES DESCOPERIT LA COZIA (JUD. IAŞI)
C. ICONOMU

In to m n a anului 1 !J74, Muzeul de istorje a Moldovei din Ia.7 i a
primlit ca donaţie nn pumnal de fier de tip scitic găsit la Co21ia, comuna
CostUileni, j udeţul Iaşi, in vfua CAP-ului, in arătură. Aşa cum reieşea
din relatările donatorului, la locul descoperi1:1i i n u se vedeau n ici frag
mente cera:rrllice şi niciÎ: resturi de oase 1•
Piesa de fier, deşi este puter.nic cordată şi minerali:?Ja:tă 2, păstrează
toate elementele caracteristice care permit incadrarea ei in seria pum
nalelor scitice de lbip "akdnakes", cu garda cordiformă şi cu antene.

La o analiză amănunţită constatăm următoarele :
Lama face corp comun cu minerul, are două tăişuni şi o nervură
medi ană, i a r î n secţ.iune se înfăţişează sub forma unui romb foar·te plat,
cu tăişur:iJe acc�ntuate pe una din feţe. Mai lată I a ba ză şi îngustă l a
Yîrf, lama, relattrlv lungă
26,6 c m . - capătă forma unui triunghi
foame alungit, cu tăJ.işurti aproape paralele, pie�1a de la Co2Jia făcînd
parte datorită acestei particula1:1ită\ i din oategoria săbiillor pumnal.
Min eru:l, terminat printr-un cep in care sint fixate antenele, are
-

formă de bară dreptunghdulară, cu marg1iniile m ul t ridi cate ce for
mează o bordură proeminentă. Văzută din proti l , bordura, lată de
0,7 cm.
1 , 1 cm . este ornamentată cu grupe de cîte patru şi cind
l iniuţe paralele, in relief, separate de :intervale conice realimte prin
ciocănoire.
Garda cordiformă este ovală, cu umeiiii rotunjiţi, puţlln proemi
nenţi şi prlinsă de lamă prin oiocănire la cald. Antenele, dii n care se
păstrează întreagă doar un a. sînlt confecţiona/te dintr-o bară de metal
plată , dreptunghiul ară în secţiune, ale cărei capete au fost îndoite
in formă de valute inchiise, subţiate la \'ÎrfUiii .
O o bservaţ i e 'atentă :ne arată că, după confecţionare, pumna:lui a
fost supus unui proces d-:! ardere, ceea ce a dus la formarea unei
-

1 Piesa a fost donată de către Iacob 1 . Ion din comuna Prisăcani, jud. Iaşi.
2 Pumnalul a fost restaurat de către D. Vlicoveanu, şeful Laborn.tOl"lll hui de
restaurare din cadrul Complexului muzeistic, Iaşi.
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cruste sub care, ulterior, a avut loc un intens p roces de corodare . De
asemenea pe lamă şi pe mîner, se observă urme de pete roşii a căror
natură ar putea fi de termina tă numai în urma unor an aLi ze chimice.

Dimensiunile piesei sînlt : următoarele : lungtimea totală 4 1 , 2 cm.
lamei pînă sub gardă 27, 1 cm ; lăţim�a lamei sub g ardă
3,4 cm ; lungimea mînerulu:i cu tlija de pnlndere a antenelor 8,5 cm
lăţimea mînerului fără bordură 1 , 8 cm ; Jăţimea min erului cu cele
două borduri 2,7 cm ; înălţimea antenelor 3 . 5 cm ; lă ţime a an te n e lor,
considerind-o şi pe cea care llipse-şte, măsurată l a extel'ior 5,8 cm ;
lăţimea antenelor Ia: bază 0,8 cm . şi grosi m ea 0.3 cm. Ar , mai ·fi de
adă u ga t gro s imea gă·rzii cordiforme de 0 ,6--0 , 7 cm . şi gl"'osimea ma
ximă a lamei dP 0, 5 -- 0 , 7 cm .
Pumnalul de :fiier de la Coz,i a (fig. 1--6) eSite a troia piesă de
aoest fe l găsită aici 3, a
26-a desooperirt:ă ]n Moldova 4 şi al şas elea
akinakes cu antene provenit din această regiune 5•
lungim ea

3 Primele două pumnale de la Cozia, inedite, vor fi publicate de A. Laszl6.
Al. Vulpe, Archaologische Forschungen und historisch Betrachtungen ilber
das 7 bis 5 Jh. im Donaukarpatenraum, Memoria antiquitatis, II, 1970, p . 59,
nota 16. In continuare se va cita Forschungen. De asemenea, informaţii de la
A . Laszl6.
Cf.

4 După lista întocmită de noi sint 24 de bucăţi : 1. Boureni, comuna Moţca,
jud. Iaşi (Gh. 1. Brătianu, Dacia, Il, 1925, p. 417-419, fig. 1). 2. Comarna, comuna
Comarna, jud. Iaşi (A. Niţu, Materiale, 1, 1953, P. 6, fig. 3). 3. Bîcu, comuna !pa
tele, jud. Iaşi (A. Niţu, op. cit., p. 6-7, fig. 2). 4. Birseşti, comuna Birseşti, jud.
Vrancea, patru exemplare, (S. Morintz, Materiale, III, 1957, p. 219 ; 222-223 ;
V, 1959, p . 358-359 ; VI, 1959, p. 234, fig. 3 ; VII , 1961, p. 201-203 şi fig. 2 ;
idem, Dacia, n.s., I, 1957, p. 127, fig. 4/1). 5. Măcişeni, comuna Corni, jud. Galaţi,
(V. Palade, Arh. Mold., II-III, 1964, p . 488, fig. 1, 2). 6. Zăiceşti, comuna Bălu
şeni, jud. Botoşani , două bucăţi, (S. Raţă, SCIV, XVI, 1965, 3, p. 575, fig. 1. 2).
7. Văratec, comuna Agapia, jud. Neamţ, (V. Mihăilescu-Bîrliba, SCIV, 2 0 , 2, 1969,
p. 329-335). 8. Ghindăoani, comuilla Bălţăteşti, jud. Neamţ (I. Mitrea, SCIV, 20,
3, 1969, p. 453-456). 9. Cristineşti, comuna Clr'istlineşti, jud. Botof?ani , două bucăţi
(V. Pe:rian, Rev. Muz., 1, 1969, p. 83). 10. Hilişeu, ·comuna Hilişeu-Hoda, jud. Boto
şani (ldem). 1 1 . Petri cani, comuna Pettr"icani , j ud. Neamţ, (C. Buzdugarn, Descoperirea
de la Petricani şi relaţia ei cu cttltura trago-getică, SCIVA, 1. 26, 1975, p . 69-77 ;
cf. şi Al. Vulpe, Forschungen, p. 1 59, nota 160). 12. Rădeni, comuna DTagomireş.ti,
jud. Vaslui, (1. Mitrea, Studii şi cercetări ştiinţifice, Inst. ped. Ba cău , 1970, p. 2 1 1217). 13. Agapia, comuna Agarpia, jud. Neamţ, (V. Mihăiksou-BJ.rliba şi I. Untaru,
Memoria antiquitatis, 3, 197 1 , p . 441-454). 14. Năneşti, comuna Parincea, jud. Bacău,
(I. MHrea , SCIV, 3, 22, 1971, p . 491-494). 1 5 . Minzăteşti, comlllilla Mălu.şteni, jud.
Vaslui, (V. Palade şi N. Ciucă, SCIV, 2, 23, 1972, p. 285-290). 16. Suseni, comuna Bă
cani, jud. Vaslui (ldem, p. 290-292). 1 7 . Bucium.eni, comuna Buciumeni, jud. Galaţi
(i n edit, va fi publioaJt de D. Vicoveam.u ; cf. Al. Vulpe, Forschungen, p. 159, nota
1M). 18. Cozia, comuna CostJuleni, jud. Iaşi, trei exemplare (ptr"imele două inedite,
vor fi publicate de A. Laszl6). 19. Găiceana, jud. Bacău, akinakes cu antene, inledit,
va fi pubLicat de V. MdhăiJ.escu Birll.ba. La cele 26 de pumnale · enumerate de
nOi s-ar putea adăug$ -în mod probabil alte două piese, din nefericire foarte de
teriora te şi lipsite de garda cordiformă, provenite din mormintele de inhumaţie
de la Huşi, recent descoperite (inedite, vor fi publicate de Gh . Melinte).
5 In Moldova se cunosc două akinakes-uri cu antene la Bîrseşti şi cite unul
la Mînzăteşti, Nă.neşti, Găiceana şi Co�ia ; cl. nota 4.
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Condiţiile în care a a!)ărut noul pumnal de la Co:?Jia ne obligă
să-1 datăm în exclustivitate cu ajutorul pieselor asemănătoare. Aşa cum
se prezinJtă, akinakes-ul de la Cozia se în cadrează în seria pumnalelor
cu antene, el nefiind fundamental deosebit de piesele similare docu
mentate pe tel'itol"iul ţării noastre sau în alte părţi. El îşi găseşte nume
roase analogii, atît în privinţa formei generale, cit şi il unor particu
larităţi, ceea ce permite obţinerea unei datări acceptabile a yi.esei.
Referindu-ne la unele trăsături care-I indiv,idua�izează
în mod
strict, cum ar fi forma rotunjrită a gărZJ.ii cordiforme ce nu depăşeşte cu
muLt marginile lamei, el se apropie de pumnalele de la Frata 6, Cris
0
teşhl 7 şi Bîrseştbi. 8 ·iar din U.R.S.S. de piesele de la Sm<:!la 9, Sahnovka 1
1•
o: i Ivanovsk 1
Altă caracteristică, cum ar :fii margJnea lăţită a minerul ui, îşi gă
seşte analogii, ce-i drept nu prti.nrtre pumnalele cu antene ci printre
piesele cu măoiulia dreaptă, cum sînt cele de la Suseni 12, Ghindăoani 1 3,
1
Boureni 4. toate provenind din Moldova şi printre pumnalele cu antene
d-:! la Sahnovka 1 5, Ivanovsk 1 6 şi Smela 1 7 chln U.R.S.S. Ceea ce indivi
dualizează noua descoperire de la Cozia este motJ�vul ornamental de
grupe de liniuţe şi ieşituri con:ice executate pe marg,inea lăţită a mi
nerului oare nu se întîlneşte la pumnalele descoperite la noi în ţn-ră
20•
ci numai în U.R.S.S. la Smela 18, Varvarino 19 şi Pilikovka Eleţk
Luînd, in general, în considerare pumnal-:le cu antene, constatăm
că pdesele din Moldova descoperri'te la Bîrseşti 2\ Mînzăteşti 22 şi Nă
neşti 23 se datează în secolele Vl-V î.e.n. ca şi piesele similare din
Muntenia descoperite la Ferigile 2 4 şi Curtea de Argeş 25•
6 N. Vlassa. Omaqiu 1Hi C. Daicot:iciu, p. 551, fig. 1 .
,\ . Zriny, I nsc m n ă r i arheologice pe marginea a douli morminte găsite în
cimitirul scitic d i n Cristeşti. Studii şi materiale, I, Tirgu Mureş, 1965, p. 36, pl .

7

.

31.
X I , f i g.
pl.
6 b �i
e Cf. nota 4 .
9 W. Ginters, Das Sdnvert der Skythen und Sarmaten in SUdrussland, Ber
lin , 1928, p. 41,. şi pl. 19/a ; i\. I . Meliukovn, B oopymeaHe CKH-flos, apxeonoru'leCKHX

V 1 1 , f1g.

HCTO'IHHKOB Apxeonorn11 GCGP, CBOA 1�4. 1\Ioscova,
tip I, datat în sec. V-IV i.e.n., p. 53-54, pl. 20/5.
1o A. I . Melinkova, op. cit.,
p. 53-54, pl. 20/4.

1964,

pumnal din seria a II-a,

1 1 I bidem pl. 20/7.
12 , 1 3, 14 cf. nota 4.
,

15

16
17
18
19

Cf. nota 10.
Cf. nota 1 1 .
Cf. nota 9 .

Idem.

M. R. Po lesk ih ,
apxeonorHJI, 1, 1961, p.

Haxop,Ka CHH-flcKoro Me'la B neaaencHoil:

257, fig. 1 .

ounacTH,

CoBeTcKaR

2o N . I . Merperl, AKHHaK c KOI'TeBHP,HLIM naneprnHeM, HpaTHHe coo6�ei!HJI XXII,

1948,

p.

77,

fig.

22/2.

21, 22 , 23 cf nota 4.
2 4 Al. Vulpe, Necropola Hallstattiană de la Ferigile, p. 58-61, fig. 20/2.
2s Idem, pl. XVI/2.
.
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Fig. 1
pumnalrul

4

Fig. 2

de la Cozia .î.nalinte de resbalurare ; fig.
mental de pe latul minerului
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In Transil \·ania pumn alele cu nnt�ne de la Frma 26, Archita 27,
Oipău 28 , Cristel?tl 29, Batoş 30 şi Dobolii de Jos 31 sint datate în maJori
tate in secolele VI-V i.e.n.

Luînd în discuţie ri:ăpologia şi · cronologJa pumnalelor de ţ:p scidc
cfin spaţul carpato-danubian, Al.Vulpe le încadrează. in diferent de
tip, în perioada dintre 550 şi 450 i. e.n. cu precădere î n prima j umătate a acestui intervaf 32•
In U.R .S.S., pumnralele cu antene si t relativ n umeroase.
·

�

I. P. Lib�rov, analizînd descoperirile scitice de dincolo -de Ntpru,
. .
datează acest tip în secolele VI-V î .e.n . : 3 3 .
...

După tipologia şi cronologia lui A. I. Meliukova, pumnalul n0stru
se încildrează in seria a II-a, ca tip 34 :llid ri d asemănător cu pUinnRlele
deja amintite 'de la Smela, Ivanovsk, Sahnovka, toate făcînd parte din
ace.!iaşi serie. Deşi există numeroase descoperiri de pumnale cu anten�
din ac�st tip dlin secolele VI sau VI-V î.e.n . . cercetătoarea sovietică
propune o datare mai tirzi e - sec. V-IV î e .n . 35• Dar, printte pumha
lele cu anltene oiltate de A. I. Meliukova cel de la Hermonassa este pla
sat in a doua jumătate a secolului al VI-lea i.e.n. cu aj utorul ceramicei
.

greceşti 36, dar in Povolje şi Pdural astfel de pliese sint încadrate in
secolole VI-V i.e.n. 37 şi ca ata� constatăm că in anumite regiuni
acest tip circulă şi în secolul al VI-lea i.e.p..
W. Ginters este de părere că cele mai . vechi pumnale cu antene
aparţi n secolului al V-lea î.e.n. 33 cronologie care in urma ultim e lor
cercetări s-a dovedit a fii depăşită 39 •
26

cr. nota 6.
M. Ro�ca, Der Bestand der Skythischen A lterttlmer Siebenburgens, ESA,
XI. 19:17, p. 169-lîO, fig. 1 2 .
2 8 N. Vl a s s a, O contribuţie l a problema epocii scitice în Transilvaina : "Ci
mitirul de la Cipău - ,.Gară", Studii şi comunicări. Arheologie - istorie --'- etno
grafie, I II ! , 1961 , Alba Iulia. p. 22, fig. 4 /7.
29 A . Zriny, op. cit.
30 V . Vasiliev, Un nmt mormîn t scitic d escop er i t la Batoş, A cta · Musei Na
poC"ensis, I I I . 1 966, p. 41 1-4 1 ::! .
3 1 N. Fcttich, PZ, XIX, 1928, p. 1 60 ; W . Gintets, op. cit., p . 42, pl. 20 ; N .F'et
tich, Emlekkonyv a Szekely Nemzeti Muzeum otvimes jubileumdra, Sf . Gheorghe,
1929, p. 351-360 ; idem, Arch. Hu ng. , XV, 1934, p. 31-32.
32 Al. Vulpe, op. cit., p. 59-6 1 .
3 3 I . P. Li berov, XpoHoJIOriHI naMRTHHKOB nonuecTpoB&.R CKRiflcKOB BpeMe H I!
.
Bonpoc&I CKHiflo-capMaTCKOR apxeoJiorHH, Moscova, 1954, p. 160, pl. I, nr. 74, 75.
'
31 A.
1. Meliukova, op. cit . , p. 53-54.

27

35

36

Idem, loc. cit.

I b idem, p. 53-'--5 4.
. .'
37 :J b i de m. Of. şi ; a kinakesul de la Zaboiriie datait la . sfîrşitul sec. VI Şl m
ceputul sec. V î.e.n. (E. A. Petrovskaia, I. L lvanov, Arheologija, 16, 1975, Kiev,
p. 64-65).
38 W. Gintcrs, op. c't t., p. 44--4 5.
39 La Cristeşti în mo1·mîntul 9 s-a descoperit un pumnal cu antene, alături
de unul cu bară (A. Zriny, op. cit , p. 36). Această descoperire a fost considerată
pc bună dreptate de I. H. Crişan (Omagiu lui C. Daicoviciu, p. 1 19, naba. 7) şi de
N. Vlassa (Ibidem, p. 554) ca dovadă a contemporaneităţii celor două tipuri.
.

•

.
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Deşi cu unele diferenţe, în sensul că <:!xistă unele dată r i m ai co
borîte, în l:injj mal"'i poate H stabiiilită contemporaneitatea pumn alelor
cu antene din Rom ânia cu cele găsrl!te în U.R.S,S. Avînd în vedere că
maj oritatea pieselor analoge de pe t eritor iul Româr:uiei şi U.R.S.S. si n t.
din secolele VI-V :tem. cr edem că ae<:!ast.'i înc�drare ' cronolo.:.5ică
este cea mai pdtrliv:ită şi pentru cel de al treilea pumnal de la Cozia .
Pînă i n prezenlt putem enumera mai mult d e 30 de descopt:rir�
de obiecte de tip scitic pe teritoriul dinrtre Carpaţi şi Prut.
Astfel, celor 26 de :akinaklai 40 li se pot a d ăuga : aamnul de la
Iacobeni 4 \ aplica de la Armăşoa!I.a 4 2, piesele de harnaşament de la
Stinceşti 43, eventual placa de aur de la Crasna 4\ .topoarele. aplica
'Şi fragmentul ceramic cu găuri sub buză de l a Bîrseşti 4 5 , piesele elin
m o rmintele d.e [a Ru ş i 46 şi Cimbala 47, j:S1aliile de os de la Ourten i 48•
Maj-o�rit:atea acestor materiale, p rovenin d din descoperiri ocazio 
nale, ·i zolate nu le puttem lua în considerare în tota1iltate pentru a de
monstra prezenţa efectiv ă a sc i ţi lor pe terurtorlul Mol d o vei deoarece o
parte dintre ele au put ut fi vehiculate din lumea s oi ti că sau pot consti
tui dmiltaţii locale 49•
De aceea, credem că numati anaLizînd materiale!� scit:ice din com
plexele. arheologice cercetate sistematic, cum ar fi mormintele din seco
lele VI-V î.e. n . , se poate încerca separarea unor elemente soitice de
cele autoh'ton�.
Din această perioadă sînt docum entate necropole şi descoperiri
izolate de morminte de in cineraţ i·e awn sînt necropcjla d e la Bîrse ş ti �o
şi Slobozia 5 \ monnrintele de la Recea 52 şi, dintr-o e ta pă ceva mai
,

40 Cf. nota 4. Nu lu[un în considerare descoperirile izolate de vîrfuri de să
geţi de tip s citic, numeroase de altfel, deoarece se întîlnesc în mod obişnuit şi la
populaţia locală .
41 S. Raţă, Caza nul scitic de bronz din secolele VI-V î.e.n. de la Iacobeni
Dingeni, Arh. Mold., IV, 1966, p. 351-353.
42 A. Niţu, Despre unele urme scitice fn Moldova, Materiale, I, p. 3-6.
43 Inedite. Am.inrt:dte de Vl. Duritrescu, Arta preistorică în Uomânia, Ed. Me
ridiane, Buc., 1974, p. 461.
44 I . Nestor, Der Stand der Vorgeschichtsforschung i n Ru mă n i en, Bericht der
Rom. Germ. Komission, 1933, p. 151 ; A. Niţu, op. cit., p. 3.
4 5 Cf. nota 4 Bîrseşti
46 Const. D. Vasiliu, Un mormînt scitic de la Huşi, Arta şi arheologia, 9-10,
1933-1934, p. 20-21. La aceasta se adaugă şi noua descoperire a unor morminte
de inhumaţie scitice de la Huşi, încă inedite.
4 7 V. Căpi tan u , Un mormînt hallstattian descoperit la Cim.bala, Carpica, 1,
1968, p. 69 şi urm .
4B Inedite. Provin din săpături proprii.
49 An ali zînd compoziţia metalului pumnalelor de tip scitic, D. Vicoveanu de
osebeşte o primă categorie de akinakai din oţel şi o a doua din fier moale. Din
prima categorie fac parte, în general, pumnalele cu antene şi cu bara dreaptă
pe care le atribuie sciţilor şi din a doua categorie pumnalcle hibride din fier
moale care ar putea constitui imitaţii locale deoarece din punct de vedere al teh
nologiei fierului sînt similare cu obiectele au to htone. Material în curs de studiu.
so Cf. nota 4 Bîrseşti.
5 1 C. Buzdugan, Necropola getică de la Slobozia, Carpica, I, 1968, .p. 77-94.
p.

52

73 ŞI.

c.

Buzdugan, Mormîntul hallstattian descoperit la Recea, Carpica I, 1968,

urm.
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tîrzie (sec. IV-III î.e.n.), morminte de la Holbooa 53, Vaslui 54 şi Poie
neşti 5�.
Acestea prezintă caracteri sticile specifice de înmormîntare ale popu
laţiei traco-getice, atît prin ritual, cît şi prin inventar, astfel încît au fost
atribuite, de către d esoopel'itori i lor populaţiei autohtone.
Dar, în afară de mormintele de incineraţie, 1 pe !teritoriul Mol
dovei există şapte punote cu descoperli.rli d� morminte plane de inhu
maţie data/te în secolele VI-IV î . e . n .
La prtima vedere aceste morminte apar ca element de continui
tate al l<lSpectru'lud cultunal Sto�can�, documentat pe teritoci�l Moldo
vei în penioada HallE/battului n1ij lociu şi caradterizat prin morminte
de :inhumaţi� cu schele-te chlircite, culcate pe o parte, orientate de
regulă nord-sud, cu capul Ja sud 56 •
AnaHzînd însă mormtintele de inhumaţie care au beneficiat de
cercetări sistematice. constatăm că, atît in prdvtinţa I1itualului cit şi
a inventarulllli , exlistă \ dHerenţe notai::YHe oare ne determină să nu
putem accepta ddeea con!tinudtăţii aspectului Stoicani prin descoperi
rea acestor morminlte d':! inhwnaţie şi ntici legarea lor de l'litualul de
inmormintare al populaţiei 1autohtone �111 s•ecoJ.ele VI-IV î.e.n.

Astfel, studlierea mai atentă
[nhumaţlie d!in acea.Stă perioadă
şi inventar în două grupe :
den�

a partticularutăţilor mormintelor
permite

separatrea

lor

de
după ritual

Dli.n prtima grupă fac parte mormint�le de la Cimbala 57, Ră
58,
Minzăteşlli 59 'Şi mormintele deranjalte de la Huşi 60 şi Rilişeu 6 1

la care s-au puJtut .' face cercetării sistematice. Tdt aici ar putea fi.
încadrate scheletele şi pumnalele pe care le asociem 1ipotetic, desco
perite la Bîcu 62 şi Comarna 63•
Această grupă se caractertizează prun morminte

de finhumaţie cu

scheletul culcat pe · spate, mîinii.le lîntli.nse de-a lungUl corpului� � şi
capul la nord (Mînză't.eşt;i), nord-vest (Cimbala, Rădeni) şi est (Huşi).
Inventarul, acolo unde s-a putut stabiili acest lucru, este aşezat lîngă
53

Şantierul Valea Jijiei, SCIV, III, 1952,
i\ndl!'onic, E. Nmmţu, Săpăturile
VIII, 1962, p. 92-93 şi fig. 5-6.
55 R. Vulpe, Săpăturile de la Poieneşti
315 şi 491 ; D. Protase, Riturile funera1'e la
54

Al.

p. 38-40.

p. 106-107, fig. 1 0YM 5.

de salvare de la Vaslui, Materiale.

din 1949, Materiale 1, 1953, p. 312daci şi daca-romani, EA, Buc. 1971,

56 M. Petrescu-Dimbovita, Cimitirul lu:dlstattian de la Stoicani, Materiale, 1,
M . Petrescu-Dîmboviţa şi Marin Dinu, Noi cercetări arheologice la Stai
cani, (jud. Galaţi}, SCI VA , 1, 25, 1974, p. 87-91.
57 V. Căp�tanu, op. cit. ; AJ.. Vrulpe, Forschungen, p. 202.
58 I. Mitrea, O descoperire din HallstattuZ tirzilu in nordul colinelor Tutovei,
Studii şi cercetări ştiinţifice, Inst. ped. Bacău, 1970, p. 21 1-217.
59 V. Palade şi � Ciucă, op. cit., p. 285-286.
60 C. D. Vasiliu, op. cit.,
61 V .
Perian, op. cit., p. 83.
62 A. Niţu, op. cit., p. 6-7.
63 Idem, p. 8-9.
p.

186 ;
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cap ( R uşi) sau pe partea dreaptă (M î n z ăteş ti ) . Dintre obiectele găsHe
în morminte, pieselor de tip soitic cum ar fi pumnaleole, acele c u ari
pio a r e în formă de e'lice, virfurile de săgeţi, etc. , li se adaugă v-asele
ceramlice l ucrate cu m ina, speaifice . acestei eta}:e, şi c hi ar mnforc
greceşti ( Ruşi ) .
Cu excepţia mormîntulU'.i de la Rădemi daJt at in secolele V-IV
i . e . n . 64 şi a ct:!luU. de 1a Ruşi, nedatat, toate celelalte morminte sînt
încadrate în secOll ele VI-V î . e . n .
Deşi nu respingem ideea că r:itualul de i n m ormin t are al aspec
tulllli Stodcani , dacă a continuat şi in Halls.tatltul tirziu 65 ar fi putut
suferi unele modrlfticări în perioada secolelor VI-IV î . e. n . totuşi, atît
deosebirile constatate mai sus, dt şi asooierea de .im·entar t i pic s citlic ,
ne deiterffilină să n u putem considera succesoare ale .acestui grup cul 
tural mormăntele de inhwnaţie de la Oi m bwla , Răderd, Mînzăteşti,
Huşi şi Hihişeu şi nliai să le putem lega de un alt ritual a uto h t o n din
secolele VI-IV î .e.n.


_

A doua gt"Upă de morminte de i nhumaţie o conSittituie cele da
tate de asemenea in intervalul secolelor VI-IV î .e.n., fără inventar
sciti c şi cu ritual de inmormintare deosebit de cel al grupei precedente.
Astfel, la Trestiana s-a cercetat sistematic un mormint de Jnhu
maţie, d atat în secolul al VI-l e a i .e.n. 66, cu scheletul întins pe spa!te.
cu mîna dreaptă pusă pe bazin şi stînga sub bărbie . Ori':?n tat nord
sud, scheletul a'\'ea capul la sud. Din inventm enumerăm un \'as
lucra t cu mina, o fusaiolă şi două fibule de tip Gl•asinac.

Din ace eaş i grupă fac parte 'Şi m ormintele cu cele 15 schelete
chiroite de la Poiana oroierutate cu capul la nord-est - nord-vest pe
oare autoru[ descoperirii le leagă de pracL1cHe de înmormin'tare din
epoca bronzului 67•
Prin deosebii.nile de nitual faţă de grupa precedentă, cît şi data
Pită absenţei inventaJrului de tip scitic, am fi tenta�i să pnnem această
gr upă

pe

seama unei

popUilaţii

autohrone,

succesoare

a aspectului

S toi carui . Această atribuire ar fi cu ' atît mali j ustificată cu cit cele
1 5 schel9te chiroite de la Po.iana cit şi linhumatul de la Trestiana, cu
f.ibule G1asinac in inventar şi capul orient<lft la sud, atni1nJtesc de prac

ticile .acestui grup cultural. Dar. prun po21i�ia întinsă a scheletulud de
la Tresttiana, grupa a doua se apropie ma1i mult de prima, deşi î i
64

I . Mitrea, op. cit., p . 215-216.
In primul raport de săpături prof. M. Petrescu-Dîmboviţa considera că la
Stokani, există două faze suc:cruive ctiJn HoaJ1.15tattul mijlooi.u şi tîrz1u, datate, res 
pectiv în sec. VII �i VI i.e.n. (M. Petireoc.u-Dîrnbovi\18, op. cit., p, 198). U11:oer'.ior a
propus o nouă datare, îmbunătăţită, într-o vreme corespunzătoare etapei Babadag
III şi începlllw l C!Ullturii Basarabi, în cronologie absolută in secolul a:J. VIII-dea
î.e.n. (M. Petrescu-Dimboviţa şi Marin Dinu, op. cit., p. 91 şi 95). Deci, cel puţin
deocamdată, nu avem documentat acest aspect şi în Hallstattul ,tirziu.
66 E. Păpuşoi, Un mormînt hallstattian descoperit la Trestuma, Carpica, II,
1 9 69, p. 87-92 ; Al. Vulpe, Forsch.ungen, p. 202.
t P R. Vulpe, SCIV, I, 1950, p. 5 1 ; idem, SCIV, II, 1951, 1, p. 188-189 ; III,
1952, p. 194-195 ; D. Prolase, op. cit., p. 37-38 şi p. 38, nota 49.
65
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lipseşte i n v en ta rul de 1lip sClitlic, ,iar cel e 15 schelete de la Poi ana
au determinarea nesigură, ele fiind. după păre re a lui Gh. D : c h i r .
sarmaltiice 68•
Dator,ită - absenţei unor mormi n te m <Ji numeroase care să p,ibă
trăsături tipice, un:itare, această grupă n u poate fi bine individuali
zată şi, ca atare, ea stă sub semnul întrebării . Indiferent de acestea.
credem totuşi că cel mai limportant l u cru stabilit il constituie contu
rarea mormintelor din grupa an terioară cu tră�;iituri comune, tipice
care nu se l eagă de mormintele autohtone m ai vechi �au contempo
rane.
Prin următoarei� trăsături, cum ar Ii scheletele aşezat e pe · spate
şi braţele inltlinse de-a lungul corpului, r ni n orientarea capului, spre
sud-vest, nooo sau est, prin inventar'll l de tip scitic, cît şi printr-o
serie de elemente oare nu au putut fi constatate la toate mormintele,

riar care sînt tipice (inventar aşezat ila cap, morminte aşezate in vîrf
de pantă, }:e platou, morminte di spuse la mari dntervale), credem că

nu greşim dacă, urmind pă•rerea lui AJl. Vul pe , le legăm de enclava
,,scitică" din T•MiDsHvania 69• Controvea:'Siată de către unii cercetători,
care puneau desoopel,inile sailtlice din Transilvania pe seama unor ,in
fluenţ� culturale .7°, grupa de pe v al e a Mureşulud s-a individualizat
mult mai bine graţie ultimelor cercetări arheologice, astfel in cit se
JJUate vorbi •astăzi cu destulă certlitudiine de existenţa în s ecol ul al

VI-lea î . e . n . 1.\ unui grup sc i ti c a cărui onigine trebuie căutată in zona
de silvos tepă ·;.! U . R .S.S. 7 1 •
Noile d e� coperiri arheologice ti-au p:::rmis lui Şt. Ferenczi să sta
bilească c·aracteris ticile cim iti relor si ule dtualulud de inmormintare
scitic din TI'Ia:nsilva�nia 72•
•

Astfel.
păneşte
68

69

cimitirele sînt amplasate într-un loc
i nhumaţia,
distanţele
dintre morminte

dominant, precum
mari, gropile

sint

D. Protase, op. cit., p. 37-38.
Al. Vulpe, Forschungen, p. 201 ; cf. şi P. Alexandrescu, Insemnări arheo

logice.

Arheologia

spaţiului

carpato-balcanic

în

veacurile

VI-V

î.e.n.,

SCIVA,

2, 25, 1974, p. 210.
70 Vezi discuţia problemei la V. Vasiliev, Necropola scitică de la Blaj, Apu
lum, X, 1972, p. 6 1 ; V. Vasiliev şi A. Zriny, Necropola scitică de la Ozd, File de
istarie, I I I , 1974, p. 1 1 9-120.
7 1 V. Vasiliev, op. cit., p. 61 ; I. H. Crişan, vede cele mai apropiate analogii
pentru grupa transilvană în zona de silvostepă în general (1. H. Crişan, Acta
Musei Napocensius, II, 1965, p. 25 ; idem, Acta Musei Napocensis. IV, 1967, p. 440441). Şt. Ferenczi, îi leagă de grupa Kiev - Poltava (Acta Musei Napocensis,
VIII; 1971 , p. 12-13), iar V. Vasiliev consideră in mod ipotetic că sciţii din Tran
silvania lre,'PI"ezintă un .grup desprins di111 zona Teasrnin şi VorskJ,a ajuns i:1 - se
colul V I î.e.n. în Transilvania (V . Vasiliev, op. cit., p. 60 ; V. Vasiliev şi A. Zriny,
op. cit., p. 1 1 9 ; G. Marinescu, Consideraţii asupra aşa-zisei "probleme scitice"
în

lumina

Il, 1965,

descoperiNZ.or

arheologice

de

pe

teritoriul

României,

File

de

istorie,

p. ·50 ; III. 1966, p. 51 şi 54 ; VIII, 1 9 7 1 , p. 1 1).
Cimitirul .,scitic" de l a Ciumbrud, Acta Musei Napocensis,
72 Şt. Ferenczi,
I I , 1965, p. 80 ; I I I , 1966, p. 51 şi 54 ; VIII, 197 1 , p. 1 1 ; cf. şi Al. V ul p e, For
schungen, p. 198-200.
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sepulcrale sînt puţin adînoi, orienilarea, în majoritaltea cazurilor este
nord-vest - sud-est, poziţia schekrtelor este în general întinsă pe
spate, cu braţele de-a lungul corpului, inventarul este aşezat în dreapta
sau in stînga şi în jumătatea supenioară a scheletului etc. 73•
Aceste particularităţi se întîlnesc, cel puţin în parte, la mormin
tele plane de Linhumaţie de la Cimbala, Răd�ni, Mînzăteşt:â, Huşi , Hili
şeu, ceea ce ne determină să le atnibuim soiţilor. Antenior nouă, V.
Palade ş i N. Giucă consideraseră drept saitice numad mormîDJtul de · la
Mînzăteşti 74•
Prezenţa unor elemente soiltice pe terlitociul Moldovei ni se r are f,i
rcască, în condiţiile în care spaţiul de la Răsărit de Carpaţi se afla în
zona de contact nemijlocit cu sciţii din partea de silvostepă a U.R.S.S.,
cu grupul soitlic di n Transilvania şi cu cel din Dobrog,e a. Deşi puţine,
cele cîteva mormirute sînt suficient de oaracteristlice pentru a dovedi
această prezenţă. Lor li se adaugă cazanul de la Iacobeni care nu poate
fi consideflat drept import 7 5 şi o parte dintre pumnallele de tip sci tic
a căror descopel'lire aici nu poate fi explicată în exclusivitate prin
"influenţe culturale".
Repetăm însă că, datoniJtă modulllLi fortui!t de desooperire a

majorli,tăţii matei"ialEtlor scitice, ampl,asarea lor pe hai"tă nu poate
documenta în toate cazurile deplasarea sau emtenţa unor grupe de
populaţie saitică înltr-o anumită zonă. Este posibil ca . cel puţin o
pai'Ite din p umnalele descoperite să conSitlituie imitaţii confecţionate
de populaţia locală şi, ca atare, folosirea unor a$f�l de mat,eriale,
ce nu .apar în contexte arheologke bine precizate ,Thi se pare ris
cantă 76•
Desligur este interesantă incercarea lui V. Mihăilescu-Bir1iba de a
demonstra pe baza descoperii1hi de akinakai (nu înţelegem de ce numai
pe baza lor) o trecer� soltlică pnin pasul Pnisăcani şi prin valea Bîrla
dului, însă ea treblll.i e să fie completată cu mater:iale proventte din săpă
turi arheologice sistematice 7 7 •
Dii n nefericire, conchlţdile în care a fost găsit cel de al treilea pumnal
de la CoZJia, nu fac din această pliesă un material deosebit de revelator.
Nu ne put�m totuşi opi'!i de a remarca faptul că motivul ornamental de
liniuţe şi conWii de pe latul mînerului are anaJ.ogliii numaă printre aki7 3 Cf. nota anterioară.

74 V. Palade şi N. Ciucă, op. cit., p. 287-290.
75 S. Raţă, Cazanul scitic de bronz din secolele VI-V î.e.n. de la Iacobeni -

Dîngeni, Arheologia Moldovei, IV, 1966, p. 351-353 ; :rămine de văzut dacă şi
cazanul de la Avrămeni poate fi considerat drept scitic. Primul editor A. Niţu il
atribuie sarmaţilor (Materiale, I, p. 9-11), în timp ce M. Dusek (Arh. Mold. II
III, 1964, p. 276) şi Vl. Durnitrescu (Arta preistorică în România, Ed. Meridiane,
Buc., 1974, p. 463) îl consideră scitic.
76 Cf. nota 49.
77 V. Mihăilescu-Birliba, Not4 despre un nou "akinakes" g4sit la Agapia, Me
moria antiquitatis, III, 1971, p. 450.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

66

C. JCONOMU

12

nakes-urile sciţilor ddn U.R.S.S. ş i ca atare este preferabi l să-1 legăm
de o prezenţă soi'tică efectivă 78•
Tot odată, dat.area grupului scitic de pe Mureş in secoloul al VI-lea
î.e.n., considerat chJar ca u n grup arhaic 79, ne obLigă să avem in \·edere
atribuirea mai veche a mormint�lor scitice asemănătoare din Moldova,
de la Oimbala, Rădenu, Minzăteşbi, Huşi, Hilişeu, secol ului al VI-lea
i .e.n. cel mrui tîrziu secolului al V-lea î.e.n.
Cît priveşte pumnalul de la Cozia, datat larg in secolele VI-V
î .e.n. credem că incadrarea lui in secolul al VI-lea î .e.n. este mai pro
babilă, ţinînd seama de codtextul general al cronologiei obi':!ctelor
scitice din Transilvania 80 şi dtn U.R.S.S., cit şi de apropierile ca.re se
pot face cu acesrt:A:! grupe cUJlturale.

U N NOUVEL A K IN.\KES DECOUVERT A COZIA (DEP. DE IASSY)
R e s u m m e
On publie le . troisieme poignard de type scythe, trouve par hasard a Cozi a,
commune de Costuleni, departament de Jassy , sans contexte archeologique.
II s'agit d'un poignard a anterunes, ayant une longueur totale de 4 1 , 2 cm.
Comme element distinctif on observe qu'il presente un manche â bordures larges,
ornementees de petittes lignes et de c6nes. Cette piere represente le vingt-qua
trieme aki nakes decouve-,t en MokLavie et le cinquieme poignard a antennes p�:o
venant de cette region.
Les conditions de l'apparition du poignard ne permettent que sa datation sur
la base des analogies avec des materiaux similaires trouves sur le territoire de
la Roumanie ou de l'URSS.
Grâce aux analogies avec les materiaux decouverts anterieurement en Mol
davie, en Valachie et en Transylvanie, on apprecie que le poigll!ard de Cozia peut
ctre encadre cntre les VI-e et V-e siecles a.n.e., et la ressemblance avec les pieces
mises au jour en URSS et appartenant a la meme periode, semble confirmer
cettc datation.
Dans l 'espacc sj,t,ue entre les Cairpartes et le Prut on compte pLus de :10 de
couvertes d'objets de type scythe. La plupart des pieces provenant de decouver
tes occasionnelles, on ne saurait les prendre en consideration pour prouver la pre
sence effective des Scythes sur le terri1toire de la Moldavie, vu qu'une partie
de ces mateJ:�iaux amaient pu [><tre mmenes du monde scythe ou constit.uien.t des
im.itations loool es. Mais, ('IIl ana1y513l11 t les objets scy;thes proverurunt de corn
plexes archeologiques systemaliquement ctudies, tels les tombeaux datant des VI-e
IV-c siecles a.n.c., il est possible de tenter une distinotion entre certains ell�ments
scythes et les elemcnts aulochtones.

78 La o analiză preliminară pumnalul pare a fi din oţel şi, din acest punct
d e vedere, s-ar mai adăuga încă un argument pentru atribuirea 'lui sciţilor. Vezi
şi nota 49.
,
79 V. Vasiliev şi �A. Zriny, op. cit., p. 1 18.
60 Se remarcă faptul că n umărul pumnalelor cu antene din Transi!VIania
(şase) estle egal cu cel din Moldova (şase), lucru oare ar sugera o da:tă mai mu!.t
apropierea culturală şi contemporaned'balrea el.ementeliOr s'Citice d•in Moldova de
grupul scitic transilvan.
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Ainsi, c'est aux VI-e - IV-e siecles qu'apparticnnent les necropoles et les
tornbeaux isoles d'incim!ration de Bîrseşti, Slobozia, Recea, Holboca, Vaslui, Poie
neşti, attribues de facon certaine â la population autochtone thraco-gete.
A part cela, on a d1kouvert des tombeaux d'inhwnation, en sep.t endroits du
territoire moldave, datant des VI-e - IV-c siecles a.n.c., qui se distingue toute
fuis nettement des rites et des traditions d'enterrement du groupe de Stoicani,
d'une epoque plus reculee, si bien qu'il ne serai·t pas possible de les attribuer aux
succes.seurs de ce groupe oulturel. S'y ajowt.e eg&lemen.t le g�ait que le groupe de
Stoicani n'est pas documente aux VI-e - IV-c siecles a.n.e et que les tombeaux
ne peuvent pas ctre rattaches au rituel d'enterremelllt de la population autochtone
de ce temps.
On essaic en meme temps de separer, selon le rituel et l'inventaire, les tom
beaux d'inhumation en deux groupes :
Du premier groupe font partie Ies tombeaux remontant aux VI-e
IV-e
siccles - de Cimbala, Rădeni, Minzăteşti, Huşi, Hilişeu - , ayan.t pour carac
teristique le rite d'inhumation â tombeaux planes, au squelette couche sur le dos,
les mains etendus le long du corps, la tcte vers le nord-auest ou est, â l'inven
taire place parfois pres de la tetP ou du c6te droit. Aux objets de type scythe
trouves dans les tombes, tels que les poignards, ceux â ailettes sous forme d'he
lice, les pointes de fleches, etc., s'ajoutent des vases traV1ailles ă main ou des
arnphorcs grecques.
Le Sl'cond groupe se compose de tombcaux relevant de la meme epoque, sans
inventaire scythe et au rituel d'cn.terrement differant de celui du groupe pre
cedent . A Trestiana on a deoouvert un tombeaux d'inhumation remontant and
VI-a siecle a.n.e., au squelette etendu sur le dos, orielllte du nord au sud, la tete
au sud, ayant pour inventairc un vase traV'aille a main et deux fibules de type
G lasinac. C'est toujours ici qu'on peut inclure les tombeaux aux 15 squelettes
recroquevilles de Poiana, la tete Vl·rs le nord-est - nord-ouest, qu'on peut ce
pendant attribuer aus si aux Sarmates. Ce groupe comporte des 1Hemeruts qui le
rapprochent du groupe de Stoicani. Les deoouvertes peu nombreuses font pourtant
que ce second groupe ne soit pas bien individualise. Le premier groupe s'avere
bien etabli ·lant par son inventaire quc par ses elements de rituel. Al. Vulpe con
sidere que ces tombeaux se rapprochent du groupe de ceux de la vallee du Mu
t·eş, attribues ces derniers temps, par la majoritc des chercheurs, aux Scythes.
La presence d'elements scythcs en territoire moldave· est normale, etant
donne que I'espace situe ă l'est des Carpates etait en contact direct avec les Scy;t
hes vivant sur le territoire de l'URSS, en Transylvanie et en Dobroudja . Nean
moins, seul s les tombeaux systemaJtiquement etudies, qui reunissent les caracte
ristiques de rituels et d'inventairc des populations scythes peuvent etre attri
bues ă celles-ci de facon certaine.
Bien que la nouvelle decouvertc de Cozia represen.te une apparition for
luite, le motif ornem€111 tal deniche sur Ia manche du poigrumd ne presen.te des
analogies qu'avec les pieces d'URSS, ce qui detC'rmine son attribution aux Scyt
hes plutât qu'ă la population autochtone.
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