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PLURIDISCIPLINARY INVESTIGATIONS CONCERNING THE BURIAL MOUND NO. 7 AT CRIHANA VECHE (CAHUL)
Summary. In the autumn of 2014, the Institute for Cultural Heritage and the National archaeological Agency per-

formed investigations in the burial mound no. 7 “la Pietricei” on the territory of Crihana Veche (Cahul). The main objec-
tives of the research were the saving of heritage with a high destruction risk from the Late Roman settlement and the 
continuation of research in the burial mounds group from the vicinity of the Cahul International Airport. Two graves 
were discovered. One belonged to a child (7-8 years), with a clay vessel placed at the head as grave goods. The second 
one, centrally placed, belonged to an old man (at least 60 years). The central grave was robed in the past. Among the 
archaeological vestiges discovered there are 60 arrow heads, an akinakes handle plated with bone plates engraved with 
silver threads, a kyathos, seven silver beads, two silver jewelries, Egyptian faience beads, bone artefacts, fragmented iron 
plates from armory, and a lot of amphora fragments (over 500), including stamped handles. The amphora pieces, almost 
without exception, can be attributed to the Thasos production. The stamps of producers Pylades and Lysikles (end of the 
360’s – middle of the 350’s BC) were imprinted on five amphora handles. The aristocratic character of grave 2 from burial 
mound no. 7 is supported bz the grave goods of Thracian origin (Northern Balkans group). From a chronological point 
of view, it suggests that the warrior buried in grave 2 could have participated at the conflict between the Scythians and 
the Tribals and at their ulterior reconciliation. 

Keywords: tumulus, Scythians, grave, paleoanthropological analysis, archaeozoological analysis.

Rezumat. În toamna anului 2014, Institutul Patrimoniului Cultural și Agenția Națională Arheologică au efectuat inves-
tigaţii arheologice în tumulul 7 „La Pietricei” de pe teritoriul comunei Crihana Veche, raionul Cahul. Obiectivele principale 
ale cercetărilor au constat în salvarea vestigiilor cu risc înalt de distrugere din așezarea atribuită epocii romane târzii și 
continuarea cercetărilor în cadrul grupului tumular din vecinătatea Aeroportului Internaţional Cahul. Au fost descoperite 
două morminte – unul de copil (7-8 ani), cu un vas de lut plasat la cap pe post de inventar și altul (central) de bărbat, în vâr-
stă de cel puţin 60 de ani. Mormântul central a fost jefuit în vechime. Printre vestigiile arheologice descoperite se numără 
60 de vârfuri de săgeţi, un mâner de akinakes placat cu plăci de os gravate cu fire de argint, un kiatos, șapte mărgele de 
argint, două piese de podoabă de argint, mărgele din faianţă egipteană, piese din os, plăci fragmentare de fier de la armu-
ră și un bogat material amforistic (peste 500 de fragmente), inclusiv cu ștampile aplicate pe toartă. Materialul amforistic, 
aproape fără excepție, poate fi atribuit producției de Thasos. Pe cinci mânere de amfore au fost imprimate ștampilele 
producătorilor Pylades și Lysikles (sfârșitul anilor 360 – mijlocul anilor 350 î. Chr.). Caracterul aristocratic al mormântului 
2 din tumul 7 este susţinut de piesele de inventar de origine tracică (din grupul balcanic de Nord); cronologic, acestea 
ne sugerează că războinicul îngropat în mormântul 2 ar putea fi un participant la evenimentele conflictului dintre sciți și 
tribali și la reconcilierea lor ulterioară.

Cuvinte-cheie: tumul, sciţi, mormânt, analiză paleoantropologică, analiză arheozoologică.

INTRODUCERE
Moșia comunei Crihana Veche însumează în pre-

zent circa șase tumuli și două așezări (figurile 1, 2). 
Primele săpături arheologice pe teritoriul comunei 
Crihana Veche au fost întreprinse în anul 1992, ca 
urmare a lucrărilor de amenajare a suprafeţei arabile 
pentru irigare [1]. Investigaţiile arheologice de salvare 

s-au concentrat asupra cercetării a patru tumuli din 
diferite perioade istorice [2]. 

În toamna anului 2014, un grup de cercetători de 
la Centrul de Arheologie din cadrul Institutului Patri-
moniului Cultural al Academiei de Știinţe a Moldo-
vei, în colaborare cu Agenţia Naţională Arheologică, 
au efectuat investigaţii arheologice pe moșia comunei 
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Figura 3. Planul general al tumulului 7

Figura 1. Poziția fizico-geografică a localității 
Crihana Veche (Cahul)

Figura 2. Harta geo-topografică a comunei Crihana 
Veche, amplasarea siturilor în interiorul satului

Crihana Veche, raionul Cahul (figura 1). Drept urma-
re, au fost efectuate cercetări arheologice în așezarea 
antică târzie Crihana Veche I și în tumulul 7, ce apar-
ţinea culturii scitice și făcea parte din grupul tumular 
[3] din punctul La Pietricei. Tumulul 7 se găsea la cir-
ca 2,75 km nord de Aeroportul Internaţional Cahul și 
la 0,02 km vest de traseul L686 Cahul-AIC (figura 2). 
Acest tumul era penultimul din extremitatea nordică a 
grupului de tumuli dispuși în șir pe platoul intersectat 

de drumul local L686, care marchează hotarele dintre 
moșiile satelor Lebedenco și Crihana Veche. Manta-
ua tumulului 7 se ara anual și, în momentul demarării 
cercetării, avea o configuraţie circulară neregulată în 
plan. Obiectivul avea înălţimea de circa 1,40 m, iar di-
ametrul, de aproximativ 48×42 m. Mantaua tumulului 
a fost împărţită în cinci secţiuni paralele, cu lăţimea de 
6 m fiecare, iar între ele au fost lăsaţi martori cu lăţi-
mea de până la 1 m, cu scopul înregistrarii stratigrafiei 
(figura 3). 

Ca urmare a investigaţiilor arheologice, au fost 
descoperite două morminte de înhumaţie: mormântul 
1 din manta (cultura scitică?) și mormântul 2 central 
(cultura scitică). Sub mantaua tumulului au fost sem-
nalate resturi de la ospăţul funerar și un șanţ întrerupt 
la extremitatea estică și la cea vestică, acestea fiind în 
legătură directă cu mormântul 2 (figura 3).
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Figura 5. T7, M1 Copil 7-8 ani. 
Unitățile dentare provizorii și definitive

VESTIGII ARHEOLOGICE ȘI DATE 
PALEOANTROPOLOGICE

Mormântul 1 (cultura scitică, secundar) a fost 
descoperit în sectorul VII, în procesul de decopertare 
a mantalei tumulului, la 5,5 m sud-vest de reperul cen-
tral al tumulului, la adâncimea de 0,60-0,65 m. Contu-
rul gropii funerare nu a putut fi evidenţiat. Defunctul 
a fost depus în decubit dorsal, cu capul orientat spre 
vest. Starea de conservare a scheletului era precară – 
au fost descoperite doar câteva fragmente din craniu 
și câţiva dinţi. Sub defunct se găsea un strat subţire de 
lemn putred, cu grosimea de 0,1-0,2 cm (figura 4/3). 
La 10 cm de craniu, în partea stângă, spre nord, era 
depus un vas de tip borcan de dimensiuni mici. Aces-
ta a fost modelat cu mâna din pastă de lut cu adaos 
de cioburi pisate mărunt. Arderea recipientului este 
neuniformă, culoarea suprafeţelor variind de la brun-
deschis și cărămiziu la cenușiu-închis. Miezul pereţi-
lor vasului are culoare neagră. Recipientul are corpul 
bombat, gâtul cilindric cu buza îngroșată și ușor eva-
zată. Dimensiuni: înălţimea reconstituită – 8,1 cm, di-
ametrul gurii – 5,2 cm, diametrul maxim al corpului 
– 7,3 cm, diametrul fundului – 5,1 cm (figura 19/2). În 
sectorul VII, la circa 1,2 m nord-vest de mormântul 1, 
la adâncimea de 0,65 m, a fost descoperită o aglome-
raţie compusă din oase de animale și bucăţi mici de 
cărbuni de lemn. Dimensiunile aglomeraţiei erau de 
0,85×0,9 m. Reieșind din faptul că aglomeraţia a fost 
descoperită în apropiere de mormântul 1 și practic 
la aceeași adâncime, putem conchide că aglomeraţia 
de oase reprezintă resturile ospăţului sacru funerar al 
mormântului 1 (figura 4/1-2).

Date paleoantropologice. Resturile scheletice 
umane descoperite în mormântul 1 aparţin unui sin-
gur individ. Starea de conservare a osemintelor este 
precară, iar starea de reprezentare, slabă. Segmentul 
cranian este prezent prin 12 fragmente de dimensiuni 
foarte mici, provenite din frontal, parietale, occipital 
și maxilare, la care se adaugă nouă unităţi dentare 
(provizorii și definitive) de pe arcadele superioară și 
inferioară. Dinţii au fost descoperiţi în stare izolată, 
fiind căzuţi post mortem din alveole. Fracturile și fisu-
rile care au dus la fragmentarea oaselor craniene sunt 
produse, de asemenea, post mortem. Segmentul post-
cranian lipsește.

Resturile scheletice din mormântul 1 provin de la 
un copil cu vârsta de circa 7-8 ani (categoria de vâr-
stă infans II). Vârsta a fost estimată după stadiul de 
erupţie a dentiţiei temporare și înlocuirea acesteia 
cu cea definitivă, ținând cont de gradul de calcifiere 
a coroanelor dentare și de gradul de dezvoltare a ră-
dăcinilor [4]. În ceea ce privește dentiţia definitivă, 
incisivul central (I1) inferior drept și molarii primari 
(M1) superiori și inferiori au rădăcina formată în pro-
porţie de 50%; premolarul primar (P1) și molarul se-
cundar (M2) au coroanele formate și calcifiate, însă nu 
au erupt până în momentul decesului; molarul terţiar 
(M3) are coroana necalcificată. În probă sunt prezenţi 
și trei dinţi provizorii – un molar primar (m1) și doi 
molari secundari (m2), ceea ce înseamnă că în mo-
mentul decesului aceste unităţi dentare se aflau încă în 
alveole (figura 5). În lipsa oaselor postcraniene, dar și 
din cauza fragmentării accentuate a elementelor cra-
niene prezente în inventarul osteologic, sexul acestui 
copil rămâne nedeterminabil.

Pe fragmentele craniene nu au fost observate ano-
malii de dezvoltare sau patologii și nici semne de de-
ficienţe nutriţionale, cum ar fi hiperostoza porotică. 
Absenţa acesteia din urmă ne sugerează că acest copil 
nu a suferit carenţe nutriţionale severe și nici stres fi-
ziologic înainte de deces. Coroanele dentare provizorii 
înfăţișează uzură extrem de slabă, de tip atriţie, carac-

Figura 4. Complexe arheologice din cadrul 
tumulului 7
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teristică vârstei de 7-8 ani. Niciun dinte nu prezintă 
carii. Lipsesc și defectele smalţului – indiciu al con-
diţiilor de viaţa favorabile din etapa primei copilării  
(0-7 ani), fără episoade severe de boală sau de subnu-
triţie/malnutriţie [5].

Mormântul 2 (scitic, principal) a fost depistat 
în zona centrală a tumulului, la o distanţă de 2,35 m 
nord-est de la reper, la adâncimea de 0,95 m (figura 3). 
Camera funerară era de formă dreptunghiulară cu col-
ţurile rotunjite. Dimensiuni: 6,2×2,6 m, adâncimea de 
la nivelul semnalării conturului fiind de 1,55 m 
(figura 6).

Pereţii camerei funerare erau acoperiţi pe alocuri 
cu un strat subţire de substanţă calcaroasă de culoa-
re albă-cenușie. Groapa mormântului era orientată 
pe axa est-vest, cu o deviere de cca 5° spre nord. La 
0,30 m de extremitatea vestică a gropii mormântului 
2, sub martorul central, și la 1,5 m nord de reper, a 
fost descoperită o groapă ce avea în partea estică un 
canal subteran, săpat în lutul steril, ce ducea în came-
ra funerară a mormântului (dromos?). Dimensiunile 
gropii de acces erau de 2,45×0,80 m, la o adâncime de 
1,00 m de la nivelul descoperirii conturului gropii și 
la 0,90 m de la nivelul de călcare (figurile 6, 3).  

În partea de est a camerei sepulcrale a fost sem-
nalat un canal săpat, probabil, de jefuitori, care avea 
dimensiunile de 1,55×1,75 m și adâncimea de 1,4 m 
de la nivelul de depistare a conturului. După caracte-
risticile umpluturii gropii, modul de dispunere a re-

sturilor scheletului, precum și a pieselor de inventar, 
putem afirma că mormântul 2 a fost jefuit de ce cel 
puţin două ori. În urma acestui fapt, resturile schele-
tice ale defunctului erau dispersate în diferite părţi ale 
gropii mormântului, oasele fiind descoperite la adân-
cimi diferite. 

Date paleoantropologice. Resturile scheletice 
descoperite în mormântul 2 provin de la un singur 
individ. Starea de conservare este satisfăcătoare, iar 
starea de reprezentare, parţială. Aproape toate părţi-
le scheletice prezintă modificări tafonomice de tipul 
depunerilor pietrificate, formate sub acţiunea factori-
lor din mediul în care au zăcut acestea [6]. Segmentul 
cranian lipsește. Scheletul postcranian este reprezen-
tat prin următoarele elemente: vertebra cervicală C2, 
segmentul vertebral T9-L1, coaste fragmentare, coxal 
drept, scapula dreaptă, clavicula dreaptă, mezostern, 
radiusuri și ulne fragmentare, fibula stângă (treimea 
mijlocie), patele, femur stâng (fără treimea proxima-
lă), tibia stângă (fără treimea proximală), tarsiene, 
metatarsiene și câteva falange de la membrul inferior 
stâng (figura 7).

Resturile scheletice din mormântul 2 aparţin unui 
bărbat cu vârsta de cel puţin 60 de ani (categoria de 
vârstă senilis). Sexul a fost determinat după următorii 
indicatori: margine orbitară rotunjită, relief osos post-
cranian extrem de dezvoltat, caracteristici tipic mascu-
line ale coxalului, robusticitate osoasă extremă. Vârsta 
a fost estimată după: gradul de degenerare a suprafeţei 

Figura 7. T7, M2. Bărbat,  peste 60 de ani.  
Starea de reprezentare

Figura 6. Mormântul 2
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simfizare coxale, degenerescenţa suprafeţei sacro-iliace 
de articulaţie, structura spongioasă a regiunii meta-epi-
fizare proximale humerale, modificarea capetelor costa-
le sternale, degenerarea osoasă avansată și generalizată 
[7].

Singurele observaţii morfo-biometrice sunt urmă-
toarele: femur eurimer, cu pilastrie extrem de pronun-
ţată, cu relief subtrohanterian (creastă) foarte accentuat; 
fibulă canelată, cu inserţii musculare accentuate, cu sec-
ţiunea diafizei triunghiulară; statură cuprinsă în inter-
valul 185-190 cm (categoria masculină foarte mare).  

Din punct de vedere paleopatologic, acest schelet 
prezintă numeroase semne de osteoartrită degenera-
tivă în stadiu avansat – boală a articulaţiilor comună 
pentru vârsta înaintată [8]. Osteoartrita a fost identifi-
cată cu ușurinţă, prin următoarele caracteristici: oste-
ofite, coroziune, modificarea conturului articulaţiilor, 
eburnaţie sau scleroză osoasă. În plus, pe unele oase, în 
special pe coxal, pe vertebre și pe oasele membrelor in-
ferioare, sunt prezenţi numeroși indicatori ai activităţi-
lor ecvestre (călărit). La nivelul coxalului – excrescențe 
osoase de mari dimensiuni localizate pe muchia fo-
ramenului obturator (figura 8) și pe tuberozitatea is-
chiatică. La nivelul rotulelor – osteofite și eburnaţie 
(figura 9). Acromionul omoplatului este afectat de 
coroziune și osteofite, situaţie valabilă și pentru une-
le coaste. Semnele osteoartritei degenerative mai sunt 
prezente pe vertebra cervicală axis, suprafeţele de ar-
ticulaţie ale acesteia fiind accentuat deformate (figura 
10). Segmentul toracic T9-T12 și vertebra lombară L1 
sunt presărate cu osteofite masive localizate pe margi-
nea corpurilor vertebrale. Segmentul toracic T11-T12 
este sudat/fuzionat din cauza concreșterii osteofitelor, 
formând block vertebrae (figura 11). Vertebra tora-
cică T9 are corpul tasat și deformat prin compresie  
(figura 13). Radiusul stâng și ulna stângă prezintă 
suprafeţe de articulaţie deformate, în special în ex-
tremitatea proximală (articulaţia cotului). Falangele 

Figura 9. T7, M2. Bărbat, peste 60 
de ani. Patela, osteofite 

și eburnaţie

Figura 10. T7, M2. Bărbat, peste 60 
de ani. Vertebra atlas, coroziune  

și suprafeţe de articulaţie deformate

Figura 11. T7, M2. Bărbat, peste 60 de ani. Segment ver-
tebral T10-L1. Marcat cu roșu – block vertebrae

membrelor inferioare sunt presărate cu osteofite. Cla-
vicula a dezvoltat entezofite în locurile de inserţie ale 
mușchilor subclavius, trapezius, deltoideus, pectoralis 
major și sternocleidomastoideus (figura 13). Linea as-
pera femurală este prevăzută cu entezofite de mari di-
mensiuni, formate în locurile de inserţie ale mușchilor 
adductor longus, adductor brevis și adductor magnus, 
vastus lateralis, biceps femoris, gastrocnemius și gluteus 
maximus (figura 14). Entezofitele s-au dezvoltat și pe 
tibie, în locurile de inserţie ale mușchilor flexor digito-
rum longus, soleus, tibialis anterior și tibialis posterior 
(figura 15), dar și pe fibulă și radius. Pe ulna entezo-
fitele s-au format în locurile de inserţie ale mușchilor 
pronator quadratus, flexor digitorum, extensor indicis 
și extensor pollicis longus. Inserţiile musculare sunt 
impresionant de bine dezvoltate, fiind extrem de ru-
goase, extinse pe suprafaţa zonelor de inserţie; în anu-
mite cazuri au condus la remodelarea osului. 

Analiza morfobiologică ne ajută să deducem câte-
va caracteristici constituţionale și ocupaţionale ale in-
dividului înhumat în mormântul 2: un bărbat ajuns la 
vârsta senectuţii, cu o constituţie impresionant de ro-
bustă, cu statură foarte înaltă, care a desfășurat o activi-

Figura 8. T7, M2. Bărbat, peste 60 de ani. 
Coxal drept, excrescențe osoase
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Figura 12. T7, M2. Bărbat, peste 60 de ani. 
Corp vertebral T9 deformat. Osteoartrită, 

compresie

Figura 13. T7, M2. Bărbat, peste 60 de 
ani. Clavicula dreaptă, entezofite

Figura 14. T7, M2. Bărbat, peste 60 
de ani. Femur, entezofite

Figura 15. T7, M2. Bărbat, 
peste 60 de ani. Tibia,  

entezofite

tate musculară importantă, exercitată timp îndelungat, 
în concordanţă cu posibilităţile fizicului său musculos, 
puternic, solicitat în raport strâns cu specificul său de 
viaţă, cu obiceiurile și cu ocupaţiile sale. O serie de indi-
catori prezenţi pe coxal, femur, tibie, rotulă, vertebre și 
coaste denotă o activitate specifică – călăritul, ceea ce ne 
determină să afirmăm prezenţa, prin excelenţă, a „sin-
dromului cavalerului” [9]. În plus, membrele inferioare 
aduc dovada unei activităţi susţinute și de lungă durată 
a mușchilor solicitaţi în timpul deplasărilor lungi făcute 
pe jos, atât în regim de șes, dar mai ales în zonele de 
dealuri și coline. Semnele patologice prezente pe ver-
tebre sugerează mobilitate scăzută și chiar imobilitate 
în regiunea toracică inferioară, dar și unele probleme 
neurologice, cauzate de fuziunea vertebrală (block ver-
tebrae). Întreg complexul scheletic postcranian este 
afectat de osteoartrita – boală cu origine multifactori-
ală, dar, în cazul acestui bărbat, drept cauză invocăm, 
în primul rând, vârsta înaintată (trecută de 60 de ani), 
alături de mișcarea susţinută – o condiţie obligatorie 
pentru dezvoltarea osteoartritei.

PIESE DE INVENTAR 

Obiecte de metal: vârfuri de săgeţi de bronz (60 
ex.). Lungimea lor variază între 2,4 și 3,7 cm. În urma 
analizei detaliate, au fost evidenţiate câteva grupuri 
tipologice. Cel mai reprezentativ grup (26 ex.) îl con-
stituie vârfurile de săgeţi cu trei aripioare, având lun-
gimea de 2,5-2,7 cm și adâncimea tubului de înmă-
nușare de până la 0,3 cm, care practic nu depășește 
nivelul aripioarelor. Marginea aripioarelor, în majo-
ritatea cazurilor, este tocită (figura 16/1c). Următorul 
grup tipologic (19 ex.) îl reprezentă vârfurile de săgeţi 
cu lungimea de 3,1-3,7 cm, cu tub de înmănușare a 
cărui lungime variază între 0,5 și 0,7 cm (figura 16/1a). 
Ultimul grup este alcătuit de vârfurile de săgeţi de for- Figura 16. Piese de inventar descoperite în mormântul 2

mă piramidală, cu tubul de înmănușare adâncit, lungi-
mea lor variind între 2,5 și 3,1 cm (figura 16/1b).

Fragment de polonic de bronz (kyathos). A fost 
descoperit în extremitatea estică a gropii mormântu-
lui 2, la adâncimea de 1,35 m. Coada piesei, după toate 
probabilităţile, a fost ruptă în vechime. Buza poloni-
cului este plată, cu lăţimea de circa 0,5 cm, formând în 
exterior o margine subţire și îngustându-se spre locul 
fixării mânerului. Diametrul polonicului este de 6,6 
cm, iar înălţimea de 2,4 cm (figura 16/6).

Piesă de harnașament reprezentând un grifon. 
Aceasta este confecţionată din argint, fiind descoperi-
tă în partea centrală a mormântului. Înălţimea acesteia 
este de 2,4 cm, iar lăţimea, de 2,9 cm. Piesa poartă urme 
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de utilizare – este tocită. Pe suprafaţa artefactului pot 
fi observate: ochiul animalului, urechea redată printr-o 
picătură în relief, capul fiind crestat, iar ciocul reprezen-
tând o spirală. Partea interioară a piesei este prevăzută 
cu o urechiușă dreptunghiulară (figura 17/11). 

Fragment de placă de argint. Pe fragment este 
reprezentat un grifon în profil, cu ciocul încovoiat, 
ochiul oval și urechea triunghiulară. Două laturi ale 
piesei sunt decorate cu linii scurte, adâncite. Lăţimea ei 
este de 4,2 cm, iar lungimea păstrată constituie 4,1 cm. 
Pe partea opusă, placa are o urechiușă semicirculară 
cu lungimea de 1,4 cm și grosimea de 0,4 cm. Lungi-
mea piesei, conform reconstrucţiei grafice, putea fi de 
circa 7,5-8 cm (figura 17/10). 

Fragment de cataramă confecţionat dintr-un fir de 
bronz, hexagonal în secţiune, cu grosimea de 0,2-0,3 
cm. În jurul verigii este prins pedunculul plat în sec-
ţiune, cu lăţimea de 0,3 cm. Diametrul reconstituit al 
piesei este de circa 1,8 cm (figura 17/5).

Mărgele tubulare dintr-un metal de culoare albă-
cenușie (argint?) (7 ex.). Patru piese au fost descope-
rite în partea de vest, în regiunea dintre dromos (?) și 
groapa funerară a mormântului, iar alte trei – pe fun-
dul gropii din partea centrală a complexului. Acestea 
sunt tubulare, ușor bombate la mijloc (diametrul de 
0,8-0,9 cm, înălţimea de 0,8-1,0 cm, grosimea pereţi-
lor de până la 0,1 cm) (figura 17/2).

Căluș de bronz (vorvorka) de formă prismatică, he-

xagonală în secţiune. Dimensiuni: înălţime de 1,1 cm, 
lăţime maximă de 1,6 cm, lăţime minimă de 0,8 cm, 
lăţime minimă și maximă interioară de 0,6×0,7 cm (fi-
gura 16/4).

Fragmente de tuburi de fier (2 ex.) puternic coro-
date. Un fragment are lungimea de 6,7 cm, diametrul 
de 1,8 cm și grosimea pereţilor de circa 0,4-0,5 cm. 
Al doilea fragment de tub are un diametru mai mic 
(1,5 cm) și grosimea pereţilor de 0,3 cm (figura 
16/7-8).

Fragmente de plăci de fier (33 ex.) (resturi de ar-
mură?) puternic oxidate, dintre care doar nouă exem-
plare au un grad de conservare mai satisfacător. Cel mai 
mare fragment (4×7 cm, cu o grosime de 0,6-0,8 cm) 
are marginile ovale și, după toate probabilităţile, pro-
vine de la un capăt al beteliei. Pe suprafaţa altor plăci 
se păstrează resturile unor plăci suprapuse de diferite 
lungimi (2,6-3,5 cm) și lăţimea de până la 1 cm.

Piese de sticlă. Mărgică tubulară din pastă de sticlă 
de culoare cenușie-închisă. Pe corpul acesteia se ob-
servă fire de sticlă de nuanţă deschisă. Lungimea este 
de 1,1 cm, diametrul maxim – 0,5 cm, diametrul orifi-
ciului – 0,14 cm (figura 17/8).

Mărgică aproximativ sferoidală din pastă de sticlă 
de culoare albastră-deschisă, cu aplicaţie de picături 
circulare de culoare albă (de forma ochiului în mini-
atură). Diametrul este de 1,1 cm, înălţimea – 0,9 cm, 
diametrul orificiului – 0,6 cm (figura 17/9).

Piese de os/corn. Fragment de mâner de spadă. 
Mânerul, se pare, provine de la o armă de tip spadă cu 
un singur tăiș, răspândit în regiunea nord-vest ponti-
că. Această categorie de piese este, probabil, de origi-
ne tracică. Pe mânerul de fier au fost fixate două plăci 
de os/corn cu ajutorul a trei nituri (la 4 cm distanţă 
unul de altul). Grosimea plăcilor este de circa 0,3 cm. 
Lungimea reconstituită a piesei constituie 13,4 cm. 
Mânerul se lăţește ușor la extremităţi; lăţimea acestuia 
la mijloc este de 4 cm, la extremităţi – de 4,5 cm, gro-
simea lui fiind de circa 2 cm. Piesa este decorată prin 
incrustare pe tot perimetrul cu un fir de argint, ce are 
diametrul în secţiune de până la 0,3 cm. Pe trei laturi 
decorul este spiralat, iar în partea interioară, aferentă 
plăcuţelor de os, constă din trei șiruri de semicercuri. 
Conform analogiilor cunoscute, putem presupune că 
lungimea spadei putea fi de circa 60-70 cm (figura 18).

Părţi componente ale unui pieptene de os/corn 
(4 ex.), descoperite în partea de est a mormântului, la 
diferite adâncimi. Ele provin de la un pieptene dublu 
de tip grecesc. Două părţi reprezintă plăcuţele laterale 
bine lustruite, cu șănţuiri la mijloc, folosite la fixarea 
plăcuţelor transversale. Celelalte două părţi compo-
nente sunt plăcuţele transversale. Una din piese este Figura 17. Mormântul 2. Piese de inventar
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Figura 18. Mâner de spadă

întreagă și are următoarele dimensiuni: lungimea de 
12 cm, lăţimea capetelor de 1,4 cm, lăţimea la mijloc de 
0,7 cm, grosimea de 0,5 cm, lăţimea șănţuirii de 0,8 cm. 
De la a doua placă s-a păstrat doar un fragment cu 
lungimea de până la 5 cm. Plăcile transversale, plate, la 
exterior sunt, de asemenea, lustruite. Ele au secţiunea 
triunghiulară și următoarele dimensiuni: lungimea de 
8,5 cm, lăţimea de 1,2-1,3 cm, grosimea de 0,2 cm (fi-
gura 17/1, 3, 12).  

Elemente de la un fus de os/corn (4 ex.). De la fus 
s-a păstrat doar un inel de os bombat (figura 17/6), 
două fragmente de inel plat (figura 17/7) și partea in-
ferioară a mânerului în formă de pion (figura 17/4). 
Ultima piesă are următoarele dimensiuni: lungimea 
capătului de 3,1 cm, diametrul maxim de 0,9 cm, dia-
metrul capătului în formă de pion de 0,8 cm. Aceasta 
este decorată cu cinci cercuri incizate. Inelul bombat 
are ca decor trei linii incizate situate la 0,8-0,9 cm dis-
tanţă una de cealaltă. Dimensiunile piesei: înălţime – 
2,6 cm, diametrul maxim – 2,1 cm, diametrul capete-
lor – 1,6 cm, diametrul orificiului – 1,1 cm. Al treilea 
fragment de fus reprezintă un cilindru cu suprafaţa 
ușor albiată, ornamentat cu trei linii transversale in-
cizate plasate la 0,25-0,4 cm una de cealaltă și lăţimea 
de 0,04 cm. Înălţimea piesei este de 1,5 cm, diametrul 
la mijloc – de 1,2 cm, diametrul la capete – de 1,3 cm, 
diametrul orificiului – de 0,8 cm, grosimea pereţilor 
fiind de circa 0,2 cm. 

Piese de lut. Fragment de toartă de kylix, rotundă 
în secţiune, cu diametrul de 0,5 cm. Vasul a fost mode-
lat din pastă fină cărămizie, suprafaţa fiind acoperită 
cu firnis brun-deschis (figura 16/5). 

Partea inferioară a unui vas lucrat cu mâna din 
pastă cu adaos de cioburi pisate mărunt, având supra-
feţele de culoare cenușie-închisă cu urme de lustruire, 
iar miezul de culoare brun-deschis. A fost descoperit 
în umplutura gropii, în colţul ei nord-estic, la adânci-
mea de 1,3 m de la nivelul semnalării. Vasul avea cor-
pul bombat, fiind înzestrat cu o toartă dreptunghiu-
lară în secţiune, capătul inferior al căreia este plasat 
pe diametrul maxim. Înălţimea păstrată este de 11 cm, 
diametrul maxim – circa 12 cm, diametrul fundului – 
7,8 cm, lăţimea torţii – 2,7 cm, grosimea torţii – 1 cm 
(figura 19/1).

Oase de animale. Pe lângă oase umane, în umplu-
tura gropii au fost descoperite și resturi scheletice de 
animale (tabelul 1), mai exact de cal (Equus caballus) 
și de iepure de câmp (Lepus europaeus). Calul este rep- 
rezentat de 21 de fragmente provenite de la exemplar 
matur cu vârsta de peste 4 ani și jumătate (fragmen-
te de craniu, coaste, vertebre, carpiene), iar iepurele 
de câmp de șase resturi ale unui individ imatur (cra-
niu aproape complet și oase de la membrul anterior). 
Considerăm ca cele două schelete au fost complete, 
animalele respective fiind depuse întregi, însă, ca și în 
cazul defunctului, resturile au fost dispersate în diferi-
te părţi ale tumulului ca urmare a jefuirii sale.  

Prezenţa oaselor de iepure în umplutura mormân-
tului central nu este întâmplătoare. Cu toate că iepure-
le este un animal dintre cele mai răspândite în zonele 
de stepă, iar oasele de iepure sunt prezente practic în 
toate mormintele scitice, totuși este vorba despre o 

Figura 19. Fragmente de vase descoperite în 1 – 
mormântul 2; 2 – mormântul 1
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cantitate mică. De asemenea, iepurelui îi revine o po-
ziţie secundară în stilistica animalieră scitică. Astfel, 
în lucrarea lui Iu.B. Polidovič și G.N. Vol'naja au fost 
inventariate maximum 80 de reprezentări ale iepurelui 
în perioada scitică [10]. În etapa timpurie a culturii 
scitice reprezentările iepurelui sunt izolate și aparţin, 
prin natura lor, altor culturi [11]. Episodul „vânării ie-
purelui de către sciţi în faţa oastei lui Darius” expus 
de către Herodot [12], chiar dacă se referă cronolo-
gic la sfârșitul secolului VI î.Hr., a fost totuși scris cu  
50-60 de ani mai târziu de la producerea evenimentu-
lui descris și deja aparţinea unei „tradiţii legendare” 
[13]. Reprezentarea iepurelui în stilul animalier scitic 
câștigă o maximă popularitate în sec. IV î.Hr. Acestei 
perioade îi revine cea mai mare parte a reprezentărilor 
iepurelui, atât izolate (caracteristice mormintelor aris-
tocratice feminine), cât și tematice – scene de goană, 
vânătoare sau sfâșiere – în subcultura militară mascu-
lină [14]. Anume prin acest al doiea caz se explică, în 
mod evident, prezenta oaselor de iepure în mormân-

tul 2 din tumulul 7 de la Crihana Veche. 
De asemenea, putem admite că și aglogmeraţia 1 

de oase (de la ospăţul funerar) din partea de vest a um-
pluturii, dar și pietrele din partea de nord-vest a aces-
teia sunt în relaţie cu mormântul 2 (Tabelul 1; figura 
20). Aglomeraţia 1 a fost descoperită în mantaua tu-
mulului la adâncimea de 0,65 m, în sectorul IV vestic, 
la circa 10 m de reper, reprezentând o îngrămădire de 
oase de animale (cal și bovină domestică) și fragmente 
de amfore grecești în amestec cu fragmente de dimen-
siuni mici de cărbuni de lemn. În plan aceasta avea 
formă ovală, cu dimensiunile de 1,5×0,95 m. Aglome-
raţia de pietre a fost descoperită la distanţa de 15 m 
spre nord-vest-vest de reper, la adâncimea de 0,55 m. 
Dimensiuni: 1,65×1,50 m.

Dinspre nord și sud, mormântul principal era 
flancat de câte o jumătate dintr-un șanţ circular, săpat 
în solul viu (figura 22). Spre est și vest, între capetele 
acestor două jumătăţi de șanţ exista câte o deschidere, 
cu lăţimea de circa 1 m. Ambele șanţuri formau un 
cerc cu diametrul de circa 40 m și lăţimea ce varia în-
tre 2,4 și 5,2 m, iar adâncimea era de la 0,4 m până la 

Figura 20. Resturi scheletice de iepure de câmp  
(Lepus europaeus) din mormântul 2

Figura 21. Mandibula de cal (Equus caballus)  
din aglomeraţia 1

Specie/Taxon Mormân-
tul 2

Aglomera-
ţia 1

Sectorul 
8 vest

Fără spe-
cificaţie de 
localizare

Total

Denumire știinţifică Denumire populară NR NR NR NR NR NMI

Equus caballus Cal 21 13 6 32 72 2
Bos taurus Bovina domestică - 6 5 14 25 2

Ovis aries/Capra 
hircus

Oaie/capră - - - 1 1 1

Total animale domestice 21 19 11 47 98 5
Lepus europaeus Iepurele de câmp 6 - - - 6 1

Total animale sălbatice 6 - - - 6 1
Total 27 19 11 47 104 6

Tabelul 1 
Cuantificarea resturilor arheozoologice din tumulul 7 

(NR=număr de resturi; NMI=număr minim de indivizi)
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1,1 m. La capătul de vest al șanţului, dinspre nord a 
fost descoperită o aglomeraţie de fragmente de amfore 
grecești și oase de animale (figura 21), iar în partea  de 
sud – o altă aglomeraţie de fragmente de amfore gre-
cești și oase de animale (figura 3). Umplutura ambelor 
șanţuri consta din sol negru compact, care, pe lângă 
aglomeraţiile menţionate mai sus, conţinea sporadic 
fragmente de amfore grecești și oase de animale [15].

CONCLUZII

În ansamblu, inventarul mormântului 2 este speci-
fic complexelor funerare din al doilea și al treilea sfert 
ale sec. IV î.Hr. Fusaiole se întâlnesc frecvent în mor-
minte ale unor persoane cu rang și de gen diferit din 
sec. IV î.Hr., inclusiv ale unor regi sau ale unor băr-
baţi [16]. De exemplu, fusaiole s-au descoperit în mor-
mântul secundar al tumulului de la Alexandriopol și în 
mormântul 2 al tumulului de la Sobolevo [17]. În inter-
fluviul pruto-nistrean, asemenea artefacte s-au desco-
perit în mormântul 3 al tumulului 10 și în mormântul 
4 al tumulului 13 de la Butor [18], în mormântul 2 al 
tumulului 6 de la Balabanu [19], în mormântul 6 al tu-
mulului 1 de la Purcari [20], în mormântul 2 al tumu-
lului 7 din necropola Divizia II [21] și în mormântul 
40 din necropola Nicolaevca-II [22]. Cel mai timpuriu 
din această serie este complexul de la Balabanu, care, 
judecând după amfora de Chios descoperită într-unul 
din morminte, este datat la sfârșitul sec. V î.Hr. [23]  

sau la începutul veacului următor. Mormântul din  
necropola Nicolaevca II a fost datat, după o amforă de 
tip Murighiol și după un cantharos cu firnis negru, în al 
doilea sfert al sec. IV î.Hr. [24], iar necropola de la Bu-
tor – în cel de-al treilea sfert al sec. IV î.Hr. [25]. Dacă 
avem în vedere cantharosul de proporţii mici [26], nec- 
ropola de la Purcari poate fi datată la mijlocul sec. IV 
î.Hr. [27]. Tot în sec. IV î.Hr. sunt dataţi și pieptenii 
grecești bilaterali din os de provenienţă nord-pontică 
[28]. Aceste artefacte sunt considerate relativ rare și se 
găsesc în mormintele unor sciţi cu rang social înalt sau 
mediu [29]. Bunăoară, înaintea descoperirii din tumu-
lul de la Crihana Veche, piese similare nu au fost cu-
noscute, în general, în spaţiul pruto-nistrean.  

Un artefact unic în felul său este și mânerul de spa-
dă placat cu os și ornamentat prin încrustare cu fir de 
argint. Asemenea mânere au, de regulă, spadele sau 
pumnalele cu o singură lamă, necaracteristice sciţilor. 
Provenienţa lor este pusă în relaţie fie cu ateliere traci-
ce, fie cu unele grecești [30]. Printre cele mai apropiate 
analogii sunt spada din mormântul 1 din necropola de 
la Nicolaevca-II [31], pumnalul descoperit pe teritoriul 
necropolei de la Enisala [32] și fragmentul de pum-
nal din tumulul 1 al necropolei de la Nikonion [33]. 
Una din particularităţile acestora o reprezintă plăcile 
de os cu care este placat mânerul mai subţire în partea 
sa centrală și mai gros la capete. În cazul mânerului 
de la Crihana Veche, acestei particularităţi specifice i 
se adaugă ornamentarea originală în chip de „spira-
lă fugătoare”, tipică pentru obiectele de provenienţă 
greacă și tracică. Necropola de la Nicolaevca este da-
tată după o amforă conică de Heracleea Pontică, după 
un cantharos canelat, în firnis negru, și după o cupă cu 
o singură toartă, tot în firnis negru, în al doilea sfert 
al sec. IV î.Hr. [34]. Un fragment de pumnal curbat, 
provenind din tumulul nr. 1 al necropolei de la Niko-
nion, a fost descoperit în apropiere de mormântul de 
bază, datat în a doua jumătate a sec. IV î.Hr. [35]. Des-
coperirea de la Enisala a fost făcută întâmplător, iar 
mormântul este datat în sec. IV î.Hr. [36]. Plăcile de 
argint, ca piese ale garniturii de harnașament, aparţin 
în mod incontestabil culturii tracice. Indiciile în acest 
sens ne sunt date de specificul executării, și anume de 
prezenţa marginilor amorsate, fapt caracteristic toreu-
ticii tracice din sec. IV î.Hr. [37]. Analogiile cele mai 
apropiate acestui fragment de placă în formă de gri-
fon se atestă în tezaurele de obiecte de argint tracice 
din prima jumătate a sec. IV î.Hr. de la Craiova, și din 
a doua jumătate a sec. IV î.Hr. de la Panaghiuriște și 
Bedniakovo [38].

Din punct de vedere cronologic, un interes deo-
sebit prezintă materialul amforic bogat (peste 500 de 
fragmente), descoperit în șanţ și în diverse aglome-

Figura 22. Șanţul din partea de vest, capătul de nord
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raţii (locuri ale ospăţului funerar?),  situate la vest de 
mormântul central (figura 3). Toate amforele (mini-
mum 25 ex.)  (figura 4/1; 23) pot fi atribuite centrului 
de producţie din Thasos [39], fiind de tipul II-B-2 (cu 
corpul bitronconic dezvoltat), după  S.Iu. Monahov, și 
care apar începând cu sfârșitul anilor 370 î.Hr. [40]. 
Pe cinci toarte sunt prezente ștampile biliniare, din-
tre acestea patru indicând producţia atelierelor lui 
Pilades (Πυλάδης). Trei dintre amprente sunt făcu-
te cu aceeași matrice: [ΘΑΣΊΟΝ | Phială, trepied → | 
ΠΥΛАΔ(ΗΣ)] [41], aparţinând celei de a cincea etape 
a marcării și sunt datate la mijlocul anilor ,50, după I. 
Garlan, sau la sfârșitul anilor ,60 ai sec. IV î.H., după 
V. I. Katz [42]. O altă amprentă, Pilada: [ΘΑΣΊΩΝ | 
Placă, torţă ← | ΠΥΛА(ΔΗΣ) stea] conţine, în afară de 
numele producătorului, și semnul eponimului (în chip 
de stea) [43], fiind datată în aceeași perioadă [44].  În 
plus, spre deosebire de alte mărci din complex, în et-
nicon este folosită Omega (Ω), în timp ce pe celelalte 
sigilii – Omicron (О). Cea de-a cincea ștampilă se re-
feră la activitatea producătorului Lysikles (Λυσικλῆς), 
judecând după simbolul strugurelui de viţă de vie [45]: 
[ΘΑ[ΣΊΟΝ] | Phială, strugure | ΛΥΣΙΚΛ(НΣ)]. Sigi-
liul este datat în anii ,60-,50 ai sec. IV î.Hr. (mijlocul 
anilor 350 î.H., după I. Garlan) [46]. Astfel, complexul 
amforic și, prin urmare, data ridicării tumulului poa-
te fi atribuită sfârșitului anilor 360 – mijlocului anilor 
350 î.Hr. Iar faptul că vinul de Thasos era considerat 
unul dintre cele mai de calitate și scumpe în răsăritul 
Mediteranei subliniază caracterul elitist și neordinar al 
complexului scitic de la Crihana Veche.  

Contextul factologic în care am putea încadra 
complexul tumular de la Crihana Veche, de asemenea, 
merită atenţie. Odată cu mijlocul sec. IV î.Hr. înce-
pe „toamna de aur” a culturii clasice scitice, celei de-a 
doua jumătăţi a sec. IV î.Hr. revenindu-i cea mai mare 
parte a tumulilor aristocratici, „regali” din Sciţia. În 
anii 360 î.Hr. începe domnia lui Ateas, care a promo-
vat o politică externă deosebit de activă prin supune-
rea orașelor vest-pontice și rezistenţa la expansiunea 
macedoneană. Printre succesele incontestabile ale lui 
Ateas este și victoria asupra tribalilor, repurtată de  
către acesta în intervalul anilor 357-342 î.Hr. [47]. Este 
simptomatic că în mormintele aristocraţilor sciţi, anu-
me din cel de-al treilea sfert al sec. IV î.Hr., apare un 
grup original de elemente de harnașament de factură 
scito-tracică [48]. Este pe deplin evident că acest fapt 
se află în legătură cu tentativele tribalilor de a-i pacifica 
pe sciţi prin aducerea de daruri, parte din care puteau 
fi caii de rasă cu harnașamente bogat ornamentate [49]. 
Ciocnirea dintre sciţi și tribali s-a produs, după toate 
probabilităţile, pe malul stâng al Dunării [50], în apro-
piere de „lacătul danubian” [51]. Caracterul aristocratic 

al mormântului de la Crihana Veche, armele și piese-
le de podoabă de factură tracică (aparţinând grupului 
„balcanic septentrional”), datarea cu intervalul anilor 
360-350 î. Hr. ne permit să presupunem că ostașul în-
mormântat putea fi unul dintre participanţii nemijlociţi 
la evenimentele ce au ţinut de conflictul dintre sciţi și 
tribali și de ulterioara conciliere dintre aceștia. 
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