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CUVÂNT ÎNAINTE 

Spaţiul nord-pontic (actualmente regiuni în cadrul Ucrainei şi al Republicii Moldova) a fost 
unul dintre teritoriile de bază ale locuirii sarmaţilor, care au jucat un rol important în istoria antică a 
acestei regiuni. Sarmaţii şi-au făcut apariţia în spaţiul dintre fluviile Don şi Nipru în secolul II a. Chr., 
devenind în scurt timp principala putere etnică şi politică a zonei. De acum încolo „factorul sarmatic” a 
avut un rol important în acest teritoriu, influenţând evoluţia social-economică şi politică a terito-
riilor şi populaţiilor învecinate. 

Cartea de faţă, fără a avea pretenţii de exhaustivitate, încearcă o prezentare sintetică a 
civilizaţiei sarmaţilor din spaţiul nord-pontic din intervalul cronologic cuprins între secolele II a. 
Chr. – IV p. Chr. Lucrarea este rezultatul efortului nostru de acumulare, sistematizare şi analizare a 
vestigiilor arheologice aparţinând sarmaţilor din regiunea şi perioada analizată, precum şi al acelora 
care de-a lungul mai multor decenii au întreprins efectiv cercetările de teren şi s-au preocupat de 
studiul civilizaţiei sarmaţilor. 

Cadrul etno-politic al perioadei sarmatice din nordul Mării Negre a fost destul de complex. 
La finele secolului III a. Chr., urmaşii sciţilor din stepa nord-pontică locuiau în sudul şi vestul acestui 
teritoriu – regiunea submontană a Crimeei, Nistrul şi Dunărea de Jos – dar şi în Dobrogea. Această 
cultură, numită scitică târzie, a coexistat în vecinătatea lumii sarmatice până la mijlocul secolului 
II p. Chr. În teritoriile din dreapta Niprului Mijlociu, începând cu secolul II a. Chr. şi până la finele 
secolului I p. Chr., vecinii sarmaţilor au fost purtătorii culturii Zarubineck.  

Mişcarea sarmaţilor spre vest a contribuit, în perioade diferite de timp, şi la ciocnirea şi 
stabilirea unor legături cu geto-dacii, bastarnii (purtătorii culturii Poieneşti-Lucaşevca), daco-
germanicii culturii Lipiţa (a doua jumătate a secolului I – începutul secolului II p. Chr.), germanicii 
culturii Przeworsk şi Wielbark (secolele I – II p. Chr.). De la finele secolului II p. Chr. vecini ai 
sarmaţilor au devenit goţii, cu care au stabilit o serie de legături şi au format alianţe militare 
îndreptate împotriva Imperiului Roman. Alături de populaţiile barbare menţionate, printre vecinii 
permanenţi ai sarmaţilor din nordul Mării Negre au fost atât oraşele greceşti Tyras, Olbia, 
Chersonesus cât şi Regatul Bosporan. Pătrunderea sarmaţilor spre vest a dus la ciocnirea cu Imperiul 
Roman, sarmaţii devenind astfel, pentru o lungă perioadă de timp, unii dintre principalii duşmani 
externi ai Romei.  

Interesul crescând al cercetătorilor şi studenţilor din România faţă de sarmaţi este explicabil, 
mai ales că această populaţie a jucat un rol destul de important în istoria antică a spaţiului de la est şi 
sud de Carpaţi în primele secole p. Chr. Sarmaţii au pătruns şi s-au aşezat în spaţiul est-carpatic şi 
Câmpia Munteniei venind din stepele dintre Don şi Prut. De altfel vestigiile sarmatice de pe 
teritoriul României sunt foarte asemănătoare cu cele din nordul Mării Negre şi evident lăsate de 
aceeaşi populaţie. Tocmai de aceea cercetătorii culturii sarmatice din România se raportează, atunci 
când căută analogii, la vestigiile sarmatice din spaţiul nord-pontic. 

Ţinem să menţionăm că cercetările asupra nomazilor sarmaţi din teritoriul nord-pontic 
dintre Don şi Prut au conferit coerenţă şi profunzime discursului istoriografic de aproape un secol, 
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deşi primele investigaţii ale vestigiilor aparţinând acestora au început încă din a doua jumătate a 
secolului XIX. De altfel, vestigiile sarmatice din nordul Mării Negre sunt investigate intens de către 
arheologii din Ucraina, Rusia şi R. Moldova, iar specialiştilor din domeniu le sunt bine cunoscute 
numele cercetătorilor V. I. Grosu, E. A. Rikman, M. I. Vjaz’mitina, A. N. Dzigovskij, V. I. Kostenko, 
M. B. Ščukin, M. M. Fokeev, A. V. Simonenko etc.  

Din păcate, marea majoritate a lucrărilor dedicate sarmaţilor sunt scrise în limba rusă sau 
ucraineană, ceea ce îngreunează atât accesul, cât şi înţelegerea exactă a informaţiei din aceste lucrări 
în rândul specialiştilor din România, mai ales a studenţilor, elevilor şi iubitorilor de istorie. Mai mult 
decât atât, o mare parte a lucrărilor referitoare la sarmaţi (mai ales cele mai recente), editate în 
Ucraina ori Rusia, nu se găsesc în bibliotecile din România. Pe de altă parte, până recent, majoritatea 
arheologilor din Ucraina şi Rusia cunoşteau cultura sarmatică de pe teritoriul României, cu precă-
dere din lucrările lui Gh. Bichir. Nu în ultimul rând ţinem să menţionăm, cu părere de rău, că barie-
rele lingvistice şi economice frânează în continuare schimbul de informaţie. Tocmai de aceea credem 
că această lucrare va fi atractivă pentru cititorul român şi va stârni interesul pentru studiul civilizaţiei 
sarmatice de pe teritoriul României. De altfel, unul din obiectivele acestei cărţi este familiarizarea 
cititorului român, iubitor de arheologie şi istorie antică, cu fascinanta lume sarmatică nord-pontică. 

În carte este făcută o analiză a istoricului cercetării culturii sarmatice din nordul Mării Negre 
cât şi o analiză a cronologiei, periodizării şi izvoarelor scrise. De asemenea este analizat detaliat 
armamentul, cultura materială şi istoria sarmaţilor din spaţiul nord-pontic. 

Trebuie menţionat că lucrarea reprezintă doar un stadiu intermediar al cercetărilor 
arheologice, iar concluziile noastre se bazează pe informaţiile de la nivelul actual al cunoştinţelor 
referitoare la sarmaţii din regiunea nord-pontică. Sperăm ca această investigaţie să constituie un 
aport substanţial la cunoaşterea şi popularizarea civilizaţiei sarmatice, în general şi a celei din spaţiul 
nord şi nord-vest pontic în special. În acelaşi timp, sperăm ca ea să fie un imbold pentru cercetările 
viitoare, care să aducă date şi informaţii noi cu privire la sarmaţii din regiunea nord-pontică.  

Exprimăm şi pe această cale recunoştinţă şi mulţumire prof. Hermann Parzinger (directorul 
Institutului German de Arheologie, Berlin), dr. Anatoly Nagler (Institutul German de Arheologie, 
Berlin), prof. Renate Holod (Universitatea din Pennsylvania) şi dr. Elena Izbitser (Biblioteca Thomas 
J. Watson a Muzeului Metropolitan de Artă, New York) pentru ospitalitatea şi ajutorul acordat.  

Sentimente de gratitudine, recunoştinţă şi o pioasă amintire purtăm prof. dr. E. V. Černenko 
şi dr. M. B. Ščukin. 

Ţinem să mulţumim şi cercetătorilor dr. B. A. Raev (Filiala de sud a Academiei de Ştiinţe din 
Rusia), dr. V. A. Romaško (Universitatea din Dnepropetrovsk), dr. I. N. Hrapunov, I. V. Četverikov, 
N. F. Ševčenko, dr. Evgenija F. Redina (Muzeul de Arheologie din Odessa), dr. M. M. Fokeev 
(Institutul de Arheologie, Odeesa) care ne-au pus la dispoziţie o serie de materiale necesare 
elaborării acestei lucrări. 

Un ajutor substanţial ne-a fost acordat de către dr. Irina P. Zaseckaja (Muzeul Ermitaj, 
Sankt-Petersburg), K. B. Firsov (Muzeul Naţional de Istorie din Rusia, Moscova), Lina A. Hačaturova 
(Muzeul de Istorie şi Arheologie din Krasnodar), Irina A. Ksenofontova (Muzeul de Stat a Orientu-
lui, Moscova), Svetlana A. Koreckaja şi Marina V. Homčik (Muzeul Naţional de Istorie a Ucrainei, 
Kiev), cât şi din partea directoarei Muzeului Valorilor Istorice din Ucraina, Ljudmila V. Strokova şi 
custodele acestui muzeu, Elena N. Podvysockaja. 

Recunoştinţa noastră se îndreaptă şi către dr. Valentin Dergacev, dr. Oleg Leviţkii, Serghej 
Agulnicov, dr. Maja Kašuba, Serghej Kurčatov, dr. Vlad Vornic, dr. Olga Larina (Institutul 
Patrimoniului Cultural, Centrul Arheologie, Chişinău), dr. Eugen Savva şi Valeriu Bubulici (Muzeul 
Naţional de Istorie a Moldovei, Chişinău) care ne-au pus la dispoziţie şi ne-au înlesnit accesul la o 
serie de materiale şi informaţii necesare şi extrem de utile în elaborarea acestei lucrări. 



Cuvânt înainte   | 

 

17 

Profundă recunoştinţă îi datorăm şi domnului prof. dr. Evgenij Jarovoj, pentru materialul 
arheologic pe care ni l-a pus la dispoziţie. 

Aceleaşi gânduri de mulţumire se îndreaptă către colegii de la Institutul de Arheologie şi 
Istoria Artei din Cluj-Napoca dr. Ioan Stanciu, dr. Sorin Cociş, dr. Aurel Rustoiu, dr. Coriolan 
Opreanu, conf. univ. dr. Radu Ardevan (Universitatea Babeş-Bolyaj, Cluj-Napoca), dr. Viorica Rusu-
Bolindeţ (Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca) şi drd. Silvia Mustaţă 
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca) care au manifestat receptivitate faţă de investigaţia 
noastră şi ne-au acordat sprijinul lor de specialitate şi sfaturi competente. 

Îi suntem recunoscători şi prietenului dr. Alexandru Popa (Römisch-Germanische 
Kommission, Frankfurt am Main, Germania) atât pentru dialogul ştiinţific deschis şi extrem de util 
pentru care şi-a arătat în permanenţă disponibilitatea, şi pentru bibliografia pusă la dispoziţie.  

Îi mulţumim de asemenea doamnei dr. Iuliana Carmen Vescan pentru răbdarea cu care a 
efectuat corecturile la o parte a textului acestei cărţi. 

Nu în ultimul rând ţinem să-i mulţumim prietenului dr. Ovidiu Ţentea (Muzeul Naţional de 
Istorie a României, Bucureşti) al cărui efort a contribuit la publicarea acestei lucrări, precum şi 
pentru sprijinul acordat în momentele dificile ale realizării acestui demers de cercetare. 

Tuturor celor numiţi în rândurile de mai sus le adresăm sincera noastră gratitudine. 
 

Autorii 
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INTRODUCERE 

Triburile sarmaţilor nomazi au lăsat urme vizibile în istoria antichităţii. În ultimele secole a. 
Chr., primele secole p. Chr., aceştia au supus imensul spaţiu cuprins între Munţii Urali şi Dunărea de 
Jos (în secolul I p. Chr. au ocupat inclusiv teritoriul dintre Dunăre şi Tisa) devenind principala 
putere a periferiei nord-estice a lumii antice europene. Timp de aproape şase secole ei au constituit 
principala putere etno-politică în stepa şi silvostepa din spaţiul nord-pontic şi au jucat un rol im-
portant în dezvoltarea istorică a teritoriilor pe care le-au ocupat, au influenţat evoluţia şi dezvoltarea 
oraşelor greceşti nord-pontice şi a lumii „barbare” înconjurătoare. Sarmaţii au participat la nume-
roase evenimente politico-militare care au avut loc pe parcursul ultimelor secole a. Chr. – primele 
secole p. Chr. în acest imens spaţiu, fiind şi unii dintre cei mai redutabili duşmani ai Imperiului 
Roman şi ai oraşelor greceşti din nordul şi nord-vestul Mării Negre. Astăzi este evident că începând 
din secolele III–II a. Chr., odată cu intensificarea expansiunii sarmatice spre vest şi până la apariţia 
goţilor în nordul Mării Negre la mijlocul secolului III p. Chr., sarmaţii au constituit forţa dominantă 
în stepele euroasiatice. 

Aşezarea sarmaţilor în noile teritorii a dus la stabilirea contactelor cu diferite popoare. Bună-
oară, ocuparea spaţiului nord-pontic a dus la intrarea în relaţii cu purtătorii culturii Zarubineck, cu 
sciţii târzii din regiunea Niprului de Jos şi Crimeea, cu oraşele greceşti şi Regatul Bosporan, iar odată 
cu pătrunderea în spaţiul est-carpatic, şi cu geto-dacii. Interdependenţa sarmaţilor cu diferitele 
populaţii din imensul spaţiu pe care l-au ocupat este sesizabilă în relaţiile politice, economice, dar şi 
culturale reciproce. În timp, sarmaţii şi-au lăsat amprenta asupra culturii materiale şi spirituale a 
acestora, iar pe de altă parte, cultura materială a sarmaţilor a suferit şi ea anumite influenţe din 
partea populaţiilor locale, dar şi din cea a lumii greceşti şi romane. Mai mult decât atât, se poate 
constata că, intrând în contact direct cu oraşele greceşti, cu Regatul Bosporan şi cu Imperiul Roman, 
mobilierul funerar al sarmaţilor s-a îmbogăţit în mod substanţial. În plus, materialul arheologic, iar 
în unele cazuri cel antropologic, literar şi epigrafic, demonstrează complexitatea proceselor etnice în 
regiunile în care au pătruns sarmaţii. Nu în ultimul rând trebuie menţionat că studierea proceselor 
etnice şi culturale în regiunile în care au pătruns şi s-au aşezat aceştia, de-a lungul timpului, nu este 
posibilă fără clarificarea rolului istoric pe care l-au jucat sarmaţii în cadrul lor. 

Formându-se în stepele de la est de fluviul Volga şi Munţii Urali, triburile sarmatice ale iazi-
gilor, roxolanilor, aorşilor, siracilor, iar mai târziu ale alanilor, au pătruns val după val spre vest în 
căutarea de noi teritorii. Acest lucru se datorează şi faptului că aceştia erau preponderent crescători 
de animale, deci aveau nevoie în permanenţă de noi păşuni. Un rol în expansiunea sarmaţilor spre 
vest l-a jucat şi exploatarea externă, care a fost în cazul tuturor nomazilor o cale de obţinere de noi 
produse. La acestea se mai adaugă activizarea hunilor, pătrunderea nomazilor în Asia Centrală, 
creşterea substanţială a populaţiei în Sarmaţia Asiatică, cât şi pătrunderea pe teritoriul acesteia a 
unor noi grupări de sarmaţi, la rândul lor împinse dinspre est. 

I 
 

C a p i t o l u l  
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Ocuparea întregului spaţiu nord-pontic de către sarmaţi a pus bazele formării Sarmaţiei 
Europene, care a avut loc în câteva etape şi nu reprezintă în sine o acţiune rapidă, ci un proces înde-
lungat şi complex. 

Rolul jucat de sarmaţi în dezvoltarea istorică a spaţiului nord-pontic face ca studierea istoriei 
şi culturii sarmaţilor să fie actuală. Nu mai puţin importante sunt aspectele privind caracterul şi 
perioada pătrunderii sarmaţilor în Sciţia, problema cronologiei şi periodizării culturii sarmatice din 
nordul Mării Negre, cercetarea minuţioasă a perioadelor de dezvoltare a culturii sarmatice, relaţiile 
cu populaţiile învecinate şi cercetarea asemănărilor şi deosebirilor dintre culturile sarmatice din spa-
ţiul nord-pontic, de la vest de Don, şi cel de la est de acest fluviu. 

Studiul de faţă, fără a avea pretenţii de exhaustivitate, încearcă o prezentare generală a 
aspectelor legate de cronologia, periodizarea, cultura materială şi istoria sarmaţilor din regiunea 
nord-pontică dintre Don şi Prut. De asemenea unele aspecte a modului în care aceştia au reuşit, în 
intervalul cronologic cuprins între secolele II a. Chr. – IV p. Chr., să valorifice relaţiile cu sciţii, 
purtătorii culturii Zarubineck, geto-dacii, goţi, oraşele greceşti nord şi nord-vest pontice, cât şi cu 
Imperiul Roman. În acelaşi timp, sunt prezentate unele impulsuri novatoare venite dinspre aceştia, 
cât şi particularizarea culturii sarmatice din zonă, precum şi aportul adus de către aceştia la 
dezvoltarea culturii sarmatice. 

Obiectivul esenţial a fost posibilitatea de a urmări evoluţia locuirii în spaţiul dintre Don şi 
Prut, pe parcursul a şase secole. Un alt scop al lucrării l-a constituit atât efectuarea unei prezentări a 
culturii materiale, cât şi evidenţierea principalelor elemente de determinare cronologică a 
materialului arheologic (artefacte cu o datare exactă). Un alt ţel al demersului a fost efectuarea unei 
analize complexe a izvoarelor arheologice şi literare, precum şi utilizarea rezultatelor acestuia pentru 
reconstituirea proceselor etno-politice a culturii sarmatice din regiunea nord-pontică analizată, pe 
tot  parcursul existenţei acesteia. 

Sursele de bază utilizate la elaborarea acestei lucrări sunt cele arheologice (morminte, teza-
ure, depozite, descoperiri izolate), literare (operele autorilor antici) şi epigrafice (inscripţii). 

Regiunea propusă spre a fi investigată cuprinde stepa şi silvostepa dintre Don şi Prut, care 
face parte din teritoriul actual al Ucrainei şi R. Moldova. Acest spaţiu, care reprezintă partea nordică 
a regiunii circumpontice, este cunoscută în literatura de specialitate sub denumirea de nordul Mării 
Negre. Din punct de vedere geografic, însă, în această regiune intră şi peninsula Taman, parte din 
spaţiul de la est de Marea Azov, cât şi regiunea Kuban. 

 Reperele cronologice pentru delimitarea perioadei investigate sunt suficient de clare, dato-
rită realităţilor arheologice, care sunt completate de cele literare şi epigrafice. Astfel, data de început 
a culturii sarmatice în spaţiul nord-pontic se plasează în secolul II a. Chr., iar finalul în secolului     
IV p. Chr. Ocuparea regiunii nord-pontice de la vest de Don de către sarmaţi, anume începând cu 
secolul II a. Chr., nu este nicidecum întâmplătoare ci, este în strânsă legătură cu evenimentele care 
au avut loc în acea perioadă în stepele euroasiatice1. Astfel, situaţia de tensiune demografică din 
Sarmaţia Asiatică a dus la mişcarea sarmaţilor spre vest, care s-a soldat, într-o primă fază, cu ocupa-
rea spaţiului dintre Don şi Nipru2, iar ceva mai târziu şi a celui de la vest de acest fluviu. În ceea ce 
priveşte cealaltă limită, aceasta corespunde finalului culturii sarmatice pe teritoriul nord-pontic.  

Întregul demers se bazează pe descoperirile din spaţiul propus spre investigare, iar toate pro-
blemele pe care le ridică studiul sarmaţilor din regiunea nord-pontică au fost tratate în cadrul unor 
capitole separate. 

 
1  Activarea hunilor, pătrunderea nomazilor în Asia Centrală, distrugerea Regatului Greco-Bactrian; creşterea 

substanţială a populaţiei în Sarmaţia Asiatică, pătrunderea pe teritoriul acesteia a unor noi grupări de sarmaţi la care 
se adaugă presiunile asupra părţii asiatice a Regatului Bosporan. 

2  O confirmare în acest sens este şi menţiunea în izvoarele literare, începând cu secolul II a. Chr., a roxolanilor, 
iazigilor, aorşilor şi siracilor, dar şi inovaţiile din cultura materială. 
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Astfel, o scurtă trecere în revistă a istoriografiei problemei sarmatice din spaţiul în discuţie, a 
relaţiilor cu alte populaţii, dar şi a diferitelor aspecte cronologice şi istorice constituie un capitol se-
parat în cadrul lucrării. Un alt capitol este dedicat cronologiei şi periodizării culturii sarmatice pro-
puse de-a lungul timpului de către specialişti. Tot în acest capitol ne-am oprit asupra celor două 
concepte privind formarea culturilor sarmatice, cât şi asupra conţinutului istoric a fenomenului de 
schimbare a unei culturi sarmatice cu alta. Nu în ultimul rând, ne-am oprit şi asupra problemei 
limitelor cronologice superioare şi inferioare a culturilor sarmatice. 

Un loc aparte în cadrul capitolelor IV–VI este dedicat ritului şi ritualurilor funerare. În 
cadrul acestuia s-a încercat abordarea unor aspecte legate de amplasarea şi dispunerea mormintelor, 
de tipurile de morminte şi amenajarea acestora, de orientarea şi poziţia defuncţilor, elementele 
ritualului funerar, cât şi cele legate de mobilierul funerar şi ofranda animală din morminte. Pe tot 
parcursul abordării acestor aspecte s-au făcut referiri la situaţia din întregul spaţiu locuit de sarmaţi 
din ultimele secole a. Chr. – primele secole p. Chr. Uneori, pe parcursul analizei acestei probleme, s-a 
încercat, cu maximă prudenţă, prin comparaţie cu situaţia din spaţiul de la est de Don şi regiunea 
Kuban, o atribuire etnică mai exactă. 

În cadrul paginilor dedicate culturii materiale s-a realizat o prezentare generală a întregului 
material arheologic, dar şi încadrarea tipologică cât mai exactă a acestuia. Fiind cele mai volu-
minoase subcapitole acestea au fost divizate în mai multe părţi în care sunt analizate toate categoriile 
de artefacte (vasele ceramice, obiecte de uz casnic şi gospodăresc, obiecte de podoabă şi vesti-
mentaţie, obiecte toaletă, vase din metal, piese de harnaşament). Încadrările cronologice, precum şi 
cele etnice, pe care le comportă unele dintre piesele prezentate în paginile dedicate culturii materiale 
conferă acestora o importanţă deosebită, care a stat la baza încadrării cronologice a descoperirilor 
sarmatice din spaţiul şi perioada analizată. 

O abordare aparte, în cadrul unui capitol separat, important pentru cunoaşterea civilizaţiei 
sarmatice, a fost efectuată pentru armamentulul şi arta militară la sarmaţi.  

Un capitol important în lucrare este cel dedicat istoriei etnice şi politice a sarmaţilor din nor-
dul Mării Negre. Pe parcursul acestuia s-a încercat coroborarea datelor arheologice, literare şi 
epigrafice, în dorinţa de a oferi o imagine de ansamblu asupra situaţiei din regiune în general şi a 
istoriei sarmaţilor din nordul Mării Negre, în special pentru perioada menţionată. Mai mult decât 
atât, s-a încercat marcarea unor aspecte legate de relaţiile sarmaţilor cu sciţii târzii, purtătorii culturii 
Zarubineck, geto-daci, goţi, Regatul Bosporan, oraşele greceşti şi Imperiul Roman. 

Capitolul Consideraţii finale cuprinde concluziile care se desprind din cele expuse în capi-
tolele anterioare. 

* 

Lucrarea a fost concepută pentru a fi atractivă şi pentru publicul avizat aflat în afara cercului 
restrâns al specialiştilor, dar dornic de a cunoaşte cronologia, periodizarea, cultura materială, 
armamentul şi istoria sarmaţilor din spaţiul nord-pontic. Tocmai din acest punct de vedere am 
preferat să evităm aparatul critic3 care, de altfel, ar fi mărit considerabil volumul informaţiei şi, în 
acelaşi timp, am recurs la o bogată listă bibliografică ataşată la finalul textului. Nu în ultimul rând 
ţinem să precizăm că unele informaţii de ordin general, referitoare la anumite evenimente, 
personalităţi şi autori antici, ce se regăsesc la unele note de subsol, au fost preluate din volumele 
Izvoare privind Istoria României şi Enciclopedia Antichităţii a lui H. C. Matei. 

Centrat pe aspectele menţionate mai sus volumul a fost inevitabil limitat de condiţii 
obiective. În acest context, el nu conţine capitole care să abordeze aspectele legate de religie, 

 
3  Eliminarea aparatului critic, realizată din motivele enunţate mai sus, poate aduce anumite inconveniente unei 

anumite categorii de cititori privitoare la sursele de unde au fost preluate anumite informaţii. Autorii îşi asumă însă 
riscul unor eventuale nemulţumiri cu privire la modul de concepere a acestei lucrări. 
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mitologie, ideologie, artă şi nu cuprinde totalitatea pieselor care ar fi putut să se regăsească în 
paginile acestei cărţi. Cu toate acestea, cele alese şi ilustrate sunt, după părerea noastră, cele mai 
semnificative şi, în acelaşi timp, sugestive şi reprezentative pentru aspectele abordate. În final ţinem 
să menţionăm că din aceleaşi motive obiective o parte a ilustraţiei din această carte a fost elaborată, 
prelucrată şi apoi reprodusă după lucrările cercetătorilor S. M. Agul’nikov, S. I. Kurčatov 2005;                  
S. M. Agul’nikov, E. Sava 2004; S. M. Agulnicov, V. Bubulici 1999; V. Bârcă 2000, 2001, 2002, 2005, 
2006; V. G. Bubulici, V. P. Haheu 2002; V. A. Dergačev 1982; G. B. Fedorov 1956;  V. V. Dvorničenko, 
G. A. Fedorov-Davydov 1993; A. N. Dzigovskij 1981, 2000; A. N. Dzigovskij, A. S. Ostroverhov 2000; 
M. M. Fokeev 1987, 1989, 1990, 1991; V. I. Grosu 1990, 1995; A. V. Gudkova, M. M. Fokeev 1984, 
1990;  A. V. Gudkova, E. F. Redina 1999; A. M. Hazanov 1971; E. V. Jarovoj 1984, 1990; E. V. Jarovoj, 
A. Ju. Čirkov 1987, 1988, 1989;  E. V. Jarovoj, A. Ju. Čirkov, V. G. Bubulici 1990;  V. I. Kostenko 
1983, 1984, 1986, 1993; S. I. Kurčatov 1989, 2006; S. I. Kurčatov, A. V. Simonenko, A. Ju. Čirkov 
1995; I. V. Manzura, E. O. Kločko, E. N. Savva 1992; V. I. Mordvinceva 1997, 2001;  V. Mordvinceva, 
M. Trejster 2007; S. E. Muhopad 1986; E. F. Patokova, A. N. Dzigovskij, K. V. Zin’kovskij 1982;                 
S. V. Polin 1992; A. Popa 2007; B. A. Raev, A. V. Simonenko,  M. Ju. Treister 1991 (1995);                      
I. A. Rafalovič, V. L. Lăpuşnean 1974; E. A. Rikman 1966; A. V. Simonenko 1982, 1993, 1995, 1997, 
1999, 2001, 2003, 2008; A. V. Simonenko,  B. I. Lobaj 1991; I. I. Marčenko, N. Ju. Limberis 2008;           
L. V. Subbotin, A. N. Dzigovskij 1990; M. Ju. Trejster 1994; Ju. P. Zajcev, V. I. Mordvinceva 2003. 

 
 



 

 
 

SARMAŢII DIN NORDUL MĂRII NEGRE  
CONSIDERAŢII ISTORIOGRAFICE 

II.1. ISTORIOGRAFIA PROBLEMEI PRIVIND AŞEZAREA 
SARMAŢILOR ÎN SPAŢIUL NORD-PONTIC 

Primul care a analizat toate izvoarele antice şi evenimentele cu referire la sarmaţi într-un 
context istoric larg a fost P. I. Šafarik căruia îi aparţine şi ipoteza referitoare la pătrunderea timpurie 
şi treptată a sarmaţilor spre vest. Acelaşi autor considera că în secolul III a. Chr. a avut loc cucerirea 
teritoriilor sciţilor regali de către sarmaţi, care ajung astfel până la Nipru, iar cândva după 
incursiunea geţilor asupra Olbiei, sarmaţii au ocupat teritoriul dintre Nipru şi Dunăre. O opinie 
apropiată de cea a lui P. I. Šafarik referitoare la pătrunderea timpurie a sarmaţilor spre vest au avut şi 
A. S. Lappo-Danilevskij şi V. V. Latyšev. 

Istoricul şi arheologul I. E. Zabelin considera relatările lui Diodor din Sicilia despre 
„cucerirea” Sciţiei de către sarmaţi nu ca o distrugere a acesteia, ci o dovadă a apariţiei în stepele din 
sudul Rusiei a unei noi comunităţi, al cărei nume se va extinde asupra întregii populaţii locale din 
nordul Mării Negre.  

F. Braun considera posibilă punerea în legătură a începutului expansiunii sarmaţilor cu 
„poporul” sirmaţilor, amintiţi de Scylax din Carianda pe malul vestic al Donului. El presupunea că 
mişcarea sciţilor peste Dunăre putea fi rezultatul presiunii sarmaţilor din vest. Acelaşi autor 
precizează că date sigure despre prezenţa sarmaţilor la vest de Don apar doar din secolul II a. Chr. 

D. Ju. Samokvasov susţinea că triburile sarmatice au pătruns în Sciţia1 după căderea acesteia. 
Tot el afirma că aceştia s-au amestecat cu sciţii2 şi au format un „stat” sub conducerea roxolanilor. În 
secolul II a. Chr. sarmaţii, în opinia aceluiaşi autor, au pătruns în spaţiul dintre Nipru şi Dunăre. 

 
1  Denumire generică dată teritoriului nord-pontic locuit de sciţi (populaţie nomadă de neam iranian, originară din 

Asia Centrală) în secolele VIII–III a. Chr. Numele de Sciţia a fost atestat pentru prima dată în Odiseea şi va fi folosit 
până în secolele XIII–XIV pentru desemnarea regiunilor nord-pontice şi vest-asiatice. 

2  Populaţie  nomadă (gr.  Skytai, lat.  Scythae) de neam iranian, originară din Asia Centrală, stabilită în secolul VIII a. Chr. 
în stepele nord-pontice. Istoria sciţilor este mai bine cunoscută în perioada secolelor VI–III a. Chr. Aproape toate 
ştirile pe care le avem despre ei au fost furnizate de către Herodot, izvoarele târzii aducând puţine date noi. Potrivit 
lui Herodot, sciţii nu erau din ţinuturile nord-pontice (Istorii, IV, 9), ci au venit dinspre răsărit, izgonind triburile 
cimeriene, care dominaseră politic din secolul XII a. Chr. aceste ţinuturi. O ramură a sciţilor traversează la începutul 
secolului VII a. Chr. Munţii Caucaz, atacă Urartu şi Asiria, apoi, în migraţia lor spre apus, Siria şi Iudeea. Întărirea 
Mediei îi obligă pe sciţii din Asia Mică să revină în stepele nord-pontice de la est şi vest de Don. Sciţii au întemeiat în 
regiunile nord-pontice o puternică  uniune  tribală,  probabil după modelul celei a cimerienilor, care cuprindea şi 
popoare nescitice. Apogeul civilizaţiei scitice se situează în secolele VI–IV a. Chr., când uniunile de triburi din spaţiul 
nord-pontic, aflate într-o strânsă legătură cu oraşele greceşti din nordul Mării Negre, trec la o organizare statală. 

II 
 

C a p i t o l u l  
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V. A. Gorodcov, care a cercetat foarte mult vestigiile sarmatice din Ucraina, considera că în 
secolul II a. Chr. Sciţia a fost ocupată de sauromaţi sau sarmaţi care înainte locuiau la est de Don. 
Acelaşi autor afirma că la hotarul dintre secolele I a. Chr. – I p. Chr. sarmaţii au ajuns la Dunăre. 

E. Minns susţinea pătrunderea treptată a sarmaţilor la vest de Don începând cu a doua 
jumătate a secolului IV a. Chr. În opinia lui, îndelungatele lupte dintre sarmaţi şi sciţi au dus la 
instaurarea în secolul II a. Chr. a dominaţiei sarmatice. 

Un adept al pătrunderii treptate a sarmaţilor spre vest începând cu secolul V a. Chr. a fost şi 
M. Gruševskij. Acesta susţinea că în decretul lui Protogenes sunt menţionate populaţii sarmatice, iar 
pe baza relatărilor lui Strabon, presupunea că, la hotarul dintre secolele I a. Chr. – I p. Chr., aceştia 
locuiau pe un spaţiu întins până la Dunărea de Jos. 

Odată cu M. I. Rostovcev începe practic o nouă etapă în cercetarea vestigiilor sarmatice. 
Bazându-se pe analiza comparată a izvoarelor scrise, M. I. Rostovcev susţinea pătrunderea sarmaţilor 
pe teritoriul locuit de sciţi începând cu sfârşitul secolului IV a. Chr. Acesta identifica în sarmaţi o 
populaţie venită din est care apare acum pentru prima dată pe arena istoriei. Tot el considera că în 
secolul II a. Chr. triburile sarmatice constituiau singura forţă politică şi militară pe teritoriul dintre 
Nipru şi Don. Aşezarea triburilor sarmatice din spaţiul dintre Don şi Dunăre descrisă de Strabon a 
fost datată de către M. I. Rostovcev în secolul II a. Chr., care considera că sarmaţii au apărut în zona 
Niprului de Jos în a doua jumătate a secolului III a. Chr. 

La rândul lui S. A. Žebelev susţinea apariţia sarmaţilor în nordul Mării Negre la începutul 
secolului II a. Chr., precizând că informaţiile şi datele privind prezenţa lor mai timpurie lipsesc. 

În anii ’20–’40 ai secolului XX, pe baza unui număr însemnat de vestigii sarmatice din spaţiul 
de la est de Volga şi regiunea Kuban au fost create câteva variante de periodizare a culturii sarmatice. 
Astfel, pe baza descoperirilor din regiunea Volgăi, P. Rau a evidenţiat două etape culturale: romană 
timpurie (sfârşitul secolului I a. Chr. – secolul II p. Chr.) şi romană târzie (secolele III–IV p. Chr.). 
Această periodizare a fost dezvoltată ulterior de către K. F. Smirnov, care a adus unele modificări şi 
precizări pentru periodizarea oferită de P. Rau. Astfel, prima etapă a fost plasată la sfârşitul secolului 
II – secolul I a. Chr., cea de-a doua în secolul I – începutul secolului II p. Chr., iar cea de-a treia în 
secolul II – începutul secolului III p. Chr. şi cea de-a patra în intervalul cuprins între sfârşitul 
secolului III – secolul IV p. Chr. 

B. N. Grakov vedea în sarmaţi o populaţie înrudită cu sauromaţii, iar relatarea lui Diodor din 
Sicilia despre cucerirea Sciţiei de către sarmaţi, perioada legendei despre regina Amaga, cât şi exis-
tenţa regelui sarmaţilor europeni Gatal, sunt atribuite perioadei de la graniţa secolelor III–II a. Chr. 
– prima jumătate a secolului II a. Chr. El datează în secolul II a. Chr. şi cele mai timpurii morminte 
sarmatice din nordul Mării Negre. Acelaşi B. N. Grakov a propus pe baza noilor materiale 
descoperite o nouă periodizare a istoriei sarmaţilor. Astfel, el a identificat patru etape sau culturi 
sarmatice: 1. Bljumenfel’dsk sau sauromatică (sec. VI–IV a. Chr.); 2. Prohorovka sau sauromato-
sarmatică (sec.  IV–II a. Chr.); 3. Suslovsk sau sarmatică (sec. I a. Chr. – I p. Chr.); 4. Šipovsk sau 
alanică (sec. II–IV p. Chr.). 

Pentru prima dată rezultatele cercetării monumentelor sarmatice din nordul Mării Negre au 
fost valorificate de M. P. Abramova care a ajuns la concluzia că a avut loc o pătrundere masivă a 
sarmaţilor în nordul Mării Negre doar începând cu sfârşitul secolului II a. Chr. Pe baza materialului 
arheologic, autoarea a dovedit formarea Sarmaţiei Europene pe teritoriul din nordul Pontului Euxin 
în secolul I a. Chr. Conform opiniei aceleiaşi autoare, care se baza atât pe izvoare, cât şi pe 

 

Expansiunea şi incursiunile sciţilor vor contribui la difuzarea unor elemente de civilizaţie scitică din Peninsula 
Balcanică şi până în Europa Centrală. Numele de sciţi va continua să fie folosit, in virtutea tradiţiei, in textele literare 
greceşti şi latine, până în epoca bizantină, fiind atribuit adeseori şi popoarelor migratoare din răsăritul Europei 
(sarmaţi, goţi, huni, avari slavi, bulgari, iar mai târziu unguri, pecenegi, cumani) sau coaliţiilor de astfel de popoare 
care veneau de pe teritoriul locuit altădată de sciţi (dintre Carpaţi şi Marea Azov) sau care au poposit temporar pe 
acest teritoriu. 
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descoperirile arheologice, sarmaţii au ajuns la Nipru în secolul II a. Chr., iar la hotarul dintre secolele 
I a. Chr. – I p. Chr. au reuşit să se aşeze în dreapta acestui fluviu. 

Un aport fundamental în cercetarea vestigiilor sarmatice din nordul Mării Negre a fost 
adus de către M. I. Vjaz’mitina care considera că prima pătrundere a sarmaţilor în spaţiul nord-
pontic a avut loc în secolele IV–III a. Chr., iar mormintele din secolele II–I a. Chr. sunt 
considerate ca fiind de trecere la perioada sarmatică mijlocie. Datorită numărului mult mai mare 
de morminte sarmatice existente autoarea le-a grupat pe acestea pe zone geografice. Această 
grupare a contribuit la uşurarea prelucrării materialului, dar şi la depistarea particularităţilor 
existente între mormintele din aceste zone. 

O atenţie deosebită a acordat M. I. Vjaz’mitina depistării trăsăturilor locale în cultura 
sarmatică din regiunile unde sarmaţii au intrat în contact cu populaţia sedentară. Tot ea a adus un 
aport semnificativ în reconstituirea relaţiilor dintre sciţii din zona Niprului de Jos şi sarmaţi. Spre 
deosebire de M. P. Abramova, care considera aceste relaţii ca fiind duşmănoase, M. I. Vjaz’mitina, pe 
baza elementelor sarmatice remarcate în ritul funerar al necropolei de la Zolotobalkovsk dar nu 
numai, a presupus că relaţiile dintre sarmaţi şi sciţii târzii au fost mult mai complexe. De altfel, se 
consideră (P. N. Šul’c , D. S. Raevskij, T. N. Vysotskaja, E. A. Symonovič) ca fiind mult mai puternice 
contactele dintre sciţii târzii din Crimeea şi sarmaţi chiar din momentul apariţiei acestora, în secolele 
II–I a. Chr., în nordul Mării Negre. 

D. A. Mačinskij a încercat să demonstreze, pe baza izvoarelor scrise antice, ocuparea de către 
sarmaţi a spaţiului dintre Nipru şi Don la sfârşitul secolului IV a. Chr. În argumentarea sa el se baza 
pe relatările autorilor din secolul IV a. Chr. unde erau pomeniţi sirmaţii din regiunea Donului, cât şi 
existenţa toponimului Sarmaţia. În opinia aceluiaşi autor, în secolele III–II a. Chr., în stepele din 
spaţiul dintre Nipru şi Don, a existat un regat sarmatic, iar triburile din jurul Olbiei, amintite în 
decretul lui Protogenes, sunt considerate ca fiind sarmatice. D. A. Mačinskij afirma că pentru 
secolele IV–II a. Chr. este vorba nu de invazii ale sarmaţilor la vest de Don, ci de o prezenţă efectivă 
în spaţiul dintre Nipru şi Don. 

P. O. Karyškovskij considera ca şi dovedită locuirea sarmaţilor regelui Gatal în zona Niprului 
de Jos la începutul secolului II a. Chr. Tot el susţinea că ocuparea nordului Mării Negre de către 
sarmaţi, inclusiv zona de până la gurile Dunării, trebuiesc datate încă din prima jumătate a secolului 
III a. Chr. Deşi cercetările arheologice ulterioare au confirmat absenţa pe acest teritoriu a 
complexelor sarmatice timpurii, totuşi autorul mai sus menţionat a continuat să-şi susţină vechile 
afirmaţii, poziţia lui rămânând neschimbată. 

Cercetătorul A. N. Šeglov a propus şi el datarea cuceririi nordului Mării Negre de către 
sarmaţi nu mai târziu de începutul secolului III a. Chr. şi considera atestată prezenţa sarmaţilor în 
zona Niprului de Jos la sfârşitul secolului IV – începutul secolului III a. Chr. 

O deosebită atenţie a acordat problemei expansiunii şi cuceririi sarmatice a nordului Mării 
Negre K. F. Smirnov. El susţinea că în perioada secolelor IV–III a. Chr. masele principale de sarmaţi 
rămân la est de Don şi doar unele grupări pătrund în adâncul Sciţiei, Autorul menţionat considera că 
în secolul III a. Chr. sarmaţii au întreprins prima mare expansiune în Sciţia şi că în această perioadă 
se aflau deja în jurul Olbiei. Tot el susţinea că la sfârşitul secolului III – începutul secolului II a. Chr., 
sarmaţii deja jucau rolul principal în nordul Mării Negre. Treptat, însă, K .F. Smirnov a acceptat 
concluziile lui V. E. Maximenko privitoare la trecerea masivă a sarmaţilor la vest de Don în secolul II 
a. Chr., dar nu excludea posibilitatea apariţiei unor vestigii mai timpurii. De altfel el recunoştea că 
izvoarele scrise, care atestă cu siguranţă prezenţa sarmaţilor în nordul Mării Negre, se datează nu 
mai timpuriu de secolul II a. Chr. 

În sfârşit, K. F. Smirnov a propus şi o periodizare a migraţiei sarmaţilor. Prima etapă a 
migraţiei spre vest a avut loc în secolele IV–III a. Chr. şi s-a caracterizat prin pătrunderi episodice. 
Etapa a doua, sfârşitul secolului III – secolul I a. Chr., s-a caracterizat prin instaurarea dominaţiei 
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politice a sarmaţilor în nordul Mării Negre. În alte capitole ale cărţii sale, instaurarea dominaţiei 
sarmatice este menţionată ca având loc în a doua jumătate a secolului III. În opinia autorului 
începutul etapei a doua corespunde cu relatarea lui Diodor din Sicilia despre cucerirea Sciţiei. În ceea 
ce priveşte harta etnică a lui Strabon, care ilustrează aşezarea triburilor sarmatice de la Don până la 
Dunăre, K. F. Smirnov susţinea că aceasta reflectă realitatea de la sfârşitul secolului II a. Chr. 

În sprijinul ipotezei lui K. F. Smirnov privitoare la cucerirea de către sarmaţi a nordului 
Mării Negre a venit V. I. Kostenko. Caracterizând descoperirile sarmatice timpurii acesta a 
evidenţiat existenţa a trei grupe de morminte: 1. secolul III a. Chr., 2. secolele III–II a. Chr., 3. secolul 
II a. Chr. Descoperirile, aparţinând primei grupe, reflectă, în opinia lui V. I. Kostenko, situaţia 
politico-militară instabilă din nordul Mării Negre, iar cea de-a doua grupă apariţia în acest spaţiu a 
iazigilor şi roxolanilor pe malurile Niprului. În ceea ce priveşte perioada sarmatică mijlocie                   
V. I. Kostenko a stabilit limitele acesteia după periodizarea stabilită de K. F. Smirnov şi B. N. Grakov. 
În opinia autorului în această perioadă se formează o nouă cultură arheologică, iar teritoriul nord-
pontic a făcut parte din arealul de formare a acesteia. După V. I. Kostenko, la formarea culturii 
sarmatice mijlocii din nordul Mării Negre au luat parte: elementele culturale ale noilor veniţi din 
teritoriile de la est de Don, cele ale sarmaţilor locali, tradiţiile sarmatice timpurii şi cele din centrele 
antice din regiunea nord-pontică. 

V. E. Maximenko nu exclude posibilitatea apariţiei Sarmaţiei în nordul Pontului Euxin la 
sfârşitul secolului IV a. Chr. şi atribuirea pentru această perioadă a relatărilor lui Diodor din Sicilia 
privitoare la cucerirea Sciţiei. Pe de altă parte, acelaşi autor nu exclude nici posibilitatea plasării 
acestor evenimente în secolul III a. Chr., ori, chiar II a. Chr. În opinia sa, sarmaţii din primul val care 
au trecut la vest de Don au fost sirmaţii originari din regiunea de la est de Volga şi sudul Munţilor 
Urali, care erau purtătorii culturii sauromatice. Într-o lucrare recentă acelaşi autor distinge două 
etape în ocuparea Sciţiei: 1. instalarea dominaţiei politice a sauromato-sirmaţilor, fără înlăturarea 
populaţiei scitice, care a avut loc la sfârşitul secolului IV – secolul III a. Chr. 2. înlăturarea sciţilor de 
către sarmaţii (purtătorii culturii Prohorovka) din Sarmaţia Asiatică în secolul II a. Chr. 

În lucrările din anii ’40-’80 ai secolului XX, evenimentele din nordul Mării Negre din 
ultimele secole a. Chr. sunt prezentate apropiat de concepţia lui M. I. Rostovcev şi B. N. Grakov, iar 
ocuparea Sciţiei de către sarmaţi în secolul II a. Chr. este unanim acceptată. 

 T. Sulimirski, în lucrarea sa monografică dedicată sarmaţilor, consideră că populaţia Sciţiei 
în secolul IV a. Chr. era una eterogenă, scito-sarmatică. Tot el susţinea că teritoriul Sciţiei a fost 
ocupat de către sarmaţi la sfârşitul secolului IV – începutul secolului III a. Chr. Acelaşi autor 
păstrează denumirile perioadelor cronologice ale culturii sarmatice dar schimbă limitele acestora. 
Astfel, datează perioada sarmatică timpurie până în secolul II a. Chr., cea mijlocie în secolele II a. 
Chr. – prima jumătate a secolului I p. Chr., iar cea târzie de la mijlocul secolului I p. Chr. şi până în 
secolul IV p. Chr. 

Pentru o datare mai târzie a ocupării Sciţiei de către sarmaţi pledează J. Harmatta, care 
susţine pătrunderea acestora în secolul II – începutul secolului I a. Chr. Acelaşi autor susţinea 
existenţa, în secolul I a. Chr., a unui Imperiu sarmatic care cuprindea teritoriile de până la Dunăre. 

S. V. Polin, în urma analizei descoperirilor arheologice, cât şi a situaţiei aşezărilor din zona 
nord pontică, a oraşelor antice, a materialelor scitice, scitice târzii şi sarmatice, a ajuns la concluzia că 
ocuparea efectivă a teritoriilor din nordul Mării Negre de către sarmaţi a avut loc la sfârşitul 
secolului II – secolul I a. Chr. Acelaşi autor afirma că monumentele sarmatice mai timpurii, din 
secolele III–II a. Chr., care sunt puţine la număr, reprezintă doar pătrunderea sporadică a unor 
grupuri de sarmaţi. 

În sfârşit, analizând informaţia lui Diodor din Sicilia, S. V. Polin ajunge la concluzia că 
relatarea acestuia nu poate fi datată în secolul III a. Chr., astfel, neputându-se vorbi de o pătrundere 
şi cucerire a Sciţiei mai devreme de secolul II a. Chr.  
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O părere identică are şi A. V. Simonenko care consideră, pe bună dreptate, că înfiinţarea 
Sarmaţiei Europene a avut loc în câteva etape şi nu a fost o acţiune întâmplătoare ci un proces mai 
îndelungat, astfel, infirmându-se ipoteza potrivit căreia sarmaţii au ocupat nordul Pontului Euxin în 
secolele IV–III a. Chr. Acelaşi autor, în urma analizei tuturor complexelor sarmatice timpurii, ajunge 
la concluzia că nu există morminte care să poată fi datate cu certitudine mai repede de secolul II a. Chr. 
şi că nu poate fi vorba de o ocupare a spaţiului nord-pontic înainte de secolul II a. Chr. Mai mult, el 
constată că toate vestigiile sarmatice timpurii din teritoriile de la vest de Don sunt din a doua 
jumătate a secolului II – secolul I a. Chr. şi se află în stânga Niprului. Totuşi el acceptă faptul că 
sarmaţii care locuiau la est de Don în secolul III a. Chr. au putut efectua incursiuni la vest de acest 
fluviu. În sfârşit, trebuie menţionat că în urma unei analize minuţioase a mormintelor sarmatice din 
secolele II–I a. Chr. cercetătorul sus numit a reuşit să stabilească faptul că cele care au defuncţii 
orientaţi cu capul spre nord trebuie legate de roxolani, iar cele cu capul spre sud de iazigi. Tot                
A. V. Simonenko consideră că pe parcursul secolului I a. Chr. sarmaţii, locuitori ai stepelor de la est 
de Nipru, au efectuat incursiuni de jaf în teritoriile din dreapta acestui fluviu, iar către sfârşitul 
acestui secol au început să se aşeze masiv în acest spaţiu. 

Într-un studiu întitulat Sciţia şi sarmaţii, S. V. Polin şi A. V. Simonenko au ajuns la opinia 
că pentru problema Sciţiei şi sarmaţilor se pot distinge câteva conexiuni: 

1. Secolul VII – începutul secolului III a. Chr. (perioada sauromatică). Perioadă care se 
caracterizează printr-o stabilitate teritorială şi relaţii etnice, culturale, comerciale şi politice între sciţi 
şi sauromaţi şi sarmaţii timpurii de dincolo de Don. 

2. Secolul III a. Chr. – prima jumătate a secolului II a. Chr. (perioada de tranziţie). În această 
perioadă îşi încetează existenţa Sciţia şi se reduce substanţial teritoriul locuit de sciţi (Nipru de Jos, 
Crimeea, Dunărea de Jos). 

3. Mijlocul secolului II – secolul I a. Chr. (perioada sarmatică timpurie). Aşezarea sarmaţilor 
în stepele din nordul Mării Negre şi locuirea sciţilor în aşezările şi fortificaţiile de pe Niprul de Jos şi 
Crimeea. 

Tot ei ajung la concluzia că începutul locuirii stepelor nord-pontice de către sarmaţi trebuie 
plasată nu mai timpuriu de mijlocul secolului II a. Chr., iar între sfârşitul Sciţiei şi aşezarea 
sarmaţilor în nordul Mării Negre este un hiatus de o sută de ani, ceea ce nu permite, în opinia 
autorilor sus menţionaţi, stabilirea unei legături între cele două evenimente.   

Ju. A. Vinoradov, K. K. Marčenko şi E. Ja. Rogov consideră că o primă lovitură decisivă a 
sarmaţilor asupra Sciţiei a avut loc cândva la hotarul dintre secolele IV–III a. Chr., sau la începutul 
secolului III a. Chr., iar următoarea în a doua treime a secolului al III a. Chr., care s-a scontat cu 
încetarea existenţei a unei mari părţi a aşezărilor greceşti şi barbare din nordul Mării Negre. Autorii 
sus amintiţi afirmă că această catastrofă poate fi legată de acea transformare în mare parte a Sciţiei în 
pustiu despre care ne vorbeşte Diodor din Sicilia. Tot ei consideră că aceste lovituri ale sarmaţilor au 
fost cele mai puternice, dar nu şi ultimele dintre atacurile fulgerătoare ale acestora, care au 
transformat regiunile nord-pontice într-o zonă de conflicte, jafuri şi ciocniri militare permanente. 
Cu toate acestea, autorii menţionaţi consideră, pe baza izvoarelor arheologice, că reala ocupare şi 
stabilire a sarmaţilor la vest de Don şi în întreaga regiune nord-pontică a avut loc cândva pe la 
mijlocul secolului II a. Chr. 

Recent, în urma analizei unei inscripţii de la Chersonesus (IOSPE I2, 343), Ju. G. Vinogradov 
a ajuns la concluzia că la hotarul dintre secolele IV–III a. Chr. ori, la începutul secolului III a. Chr., 
triburile sarmatice au trecut Donul şi au pus capăt Sciţiei, împingând o mare parte a populaţiei în 
zona Niprului de Jos şi Taurida. Tot el consideră că pe parcursul secolului III a. Chr. sarmaţii au 
efectuat o serie de incursiuni în toată regiunea nord-pontică, menţinând sub tensiune atât pe sciţi, 
cât şi oraşele greceşti şi populaţia acestora. Un exemplu elocvent în opinia autorului menţionat fiind 
decretul lui Protogenes. În ceea ce priveşte stabilirea efectivă a sarmaţilor în nordul Pontului Euxin, 
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Ju. G. Vinogradov nu insistă, dar consideră că datarea vestigiilor sarmatice timpurii ar trebui 
revizuită. 

O analiză foarte fină vizavi de expansiunea sarmaţilor spre vest în contextul evenimentelor 
istorice din stepele Europei de Est îi aparţine lui V. M. Klepikov şi A. S. Skripkin. Aceştia au ajuns la 
concluzia că în ocuparea stepelor Europei de Est de către sarmaţi pot fi evidenţiate patru etape. 
Astfel, prima etapă este plasată de pe la mijlocul secolului IV a. Chr. şi până la începutul secolului      
III a. Chr., fiind caracterizată de apariţia în interfluviul Volga-Don a mormintelor cu trăsături similare 
cu a celor din regiunea din sudul Uralilor, care au aparţinut sirmaţilor din izvoarele literare. Etapa a 
doua este plasată în secolul III – începutul secolului II a. Chr. şi este caracterizată prin consolidarea 
poziţiei sarmaţilor în spaţiul dintre Volga şi Don şi incursiunile de jaf la vest de Don. Cea de-a treia 
etapa este atribuită secolelor II–I a. Chr. şi este caracterizată de aşezarea sarmaţilor în spaţiul dintre 
Don şi Nipru. În sfârşit, etapa a patra este plasată de către V. M. Klepikov şi A. S. Skripkin la sfârşitul 
secolului I a. Chr., fiind legată de pătrunderea sarmaţilor până la Dunărea de Jos.  

Cert este că, deşi problema pătrunderii sarmaţilor în spaţiul de la vest de Don este îndelung 
studiată şi analizată trebuie menţionat că, deşi la ora actuală se operează cu aceleaşi descoperiri 
arheologice, izvoare literare şi epigrafice, nu există un consens în ceea ce priveşte cucerirea şi 
stabilirea efectivă a sarmaţilor în spaţiul nord-pontic de la vest de Don. 

II.2. SCURT ISTORIC AL CERCETĂRILOR 

De-a lungul timpului au fost propuse câteva periodizări a studierii culturii sarmaţilor din 
spaţiul nord-pontic. La baza acestor periodizări au stat atât etapele istorice, cât şi observaţiile asupra 
evoluţiei cunoştinţelor despre cultura sarmaţilor. Pentru spaţiul nord-pontic, V. I. Kostenko a evi-
denţiat două etape în istoria studierii sarmaţilor: 1. până la revoluţia bolşevică din 1917; 2. din 1917 
şi până în anul 1983, când şi-a scris lucrarea. Aceasta din urmă a împărţit-o în două subetape: 1. anii 
’20 – începutul anilor ’40; 2. începând din 1945. O periodizare asemănătoare a studierii istoriei sar-
maţilor din nord-vestul Mării Negre au propus V. I. Grosu şi A. N. Dzigovskij. Potrivit lui                  
V. I. Grosu, istoria studierii sarmaţilor acestei regiuni trebuie împărţită în două perioade: 1. până la 
revoluţia bolşevică; 2. după aceasta. Acesta din urmă este împărţită în două subperioade: 1. până în 
anul 1941; 2. Începând din 1945. O particularitate a primei perioade şi a primei subperioade a celei 
de-a doua perioade a fost, în opinia lui V. I. Grosu, acumularea materialului arheologic, în timp ce 
prelucrarea ştiinţifică a acestuia a început să fie efectuată doar în cea de-a doua perioadă.                   
A. N. Dzigovskij, a cărui periodizare practic corespunde cu cea a lui V. I. Grosu, consideră că 
organizarea şi cercetarea problemelor generale ale istoriei sarmaţilor din regiunea nord-vest pontică 
a fost posibilă doar de la sfârşitul anilor ’50 – prima jumătate a anilor ’70 ai secolului XX. 

Trebuie remarcat faptul ca la baza acestor periodizări ale studierii istoriei sarmaţilor stau mai 
degrabă reperele cronologice generale decât schimbările ştiinţifice calitative. Dificultatea evidenţierii 
ultimelor constă în aceea că arheologia este o ştiinţă care se află într-o dezvoltare permanentă, iar 
elementul principal este materialul arheologic, care este tot mai abundent. Cert este că, la o anumită 
etapă, cantitatea trece în calitate, astfel perioadele de acumulare şi sistematizare ale izvoarelor arhe-
ologice sunt înlocuite de perioadele de analiză şi studiere teoretică ale problemelor generale. 

Deşi primele vestigii sarmatice din spaţiul nord-pontic au fost descoperite întâmplător în 
prima jumătate a secolului XIX, cercetările arheologice propriu-zise au început în a doua jumătate a 
aceluiaşi secol. Primele investigaţii cu scop ştiinţific au fost efectuate în anul 1876 de către D. Ja. 
Samokvasov la Jablunovki (regiunea Čerkas), urmate de cele ale lui I. Zareck de la Lihacevka şi        
Ju. Ščerbačev de la Manujlovka în nord-estul Ucrainei. Cercetări de amploare au fost efectuate în anii 
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1890–1891 de către N. E. Brandenburg în regiunea Poros’e (Krasnopolka, Kagarlyk, Burty etc.) şi te-
ritoriul dintre Doneck şi Marea Azov (Mariupol’, Melitopol’, Sartana, Slavjansk etc.). La finele seco-
lului XIX cercetări arheologice ale vestigilor sarmatice au mai fost efectuate de către A. A. Bobrinskij 
(Cvetna, Žurovka) şi V. V. Hvojki (Rajgorod) în bazinul râului Tjasmin, afluent al Niprului. 

În anii ‘20 ai secolului XX cercetătorii B. A. Gorodcov, E. P. Trefiliev, A. M. Prohorovskij şi 
alţii au efectuat cercetări arheologice de anvergură pe teritoriul regiunilor Lugansk, Doneck, 
Har’kov. În urma acestor cercetări au devenit cunoscute vestigiile sarmatice de la Čerevkova, 
Mečebolova, Pereezdnaja, Selimovki, Svatova Lučka etc. O grupă consistentă de vestigii sarmatice au 
fost cercetate în zona Niprului (Afanas’evka, Bogodar, Horoševo, Kotovka, Suženoe) de către               
D. I. Evarnickij. În urma cercetărilor arheologice efectuate de către A. A. Patapova şi I. N. Luckevič 
au fost descoperite mormintele sarmatice de la Neščeretovo, iar de către M. Ja. Rudinsk cele de la 
Kantemirovka, Klimovki, Sanžar. În 1929 au fost descoperite piesele din mormântul distrus de la 
Balakleja. În anii ‘30 ai secolului XX cercetarea arheologică a vestigiilor sarmatice a fost efectuată de 
către A. A. Miller, V. N. Danilenko (Novofilippovka) şi B. N. Grakov (Nikopol’sk). 

În 1947 T. G. Oboldueva a cercetat la Novofilippovka un tumul cu defunctul depus pe diago-
nală, iar în 1951 pe raza aceleiaşi localităţi M. Ja. Rudinskij a cercetat cinci tumuli cu morminte 
sarmatice principale şi secundare. Pe parcursul anilor 1951–1952 A. I. Terenožkin a cercetat o necro-
pola sarmatică din secolul I – prima jumătate a secolului II p. Chr. situată la Novofilippovka, sovho-
zul Akkermen’ şi vecinătatea localităţilor Dolina, Ševčenko şi Troickoe. De altfel, din anii ’50 încep 
cercetările sistematice ale vestigiilor sarmatice din spaţiul nord-pontic, iar în anii ’60–’70 au fost 
formate colective de cercetare pentru efectuarea investigaţiilor arheologice ale anumitor regiuni de 
pe teritoriul Ucrainei. 

În regiunea Donbas şi teritoriile de lângă Marea Azov cercetări ale vestigiilor sarmatice au 
fost efectuate de către A. S. Beljaev, S. N. Bratčenko, N. N. Čeredničenko, A. A. Moruženko, I. A. Pîslaru, 
T. A, Šapovalov, S. I. Tatarinov. Pe parcursul anilor s-a reuşit cercetarea a peste 80 de morminte 
sarmatice din secolele II a. Chr. – I p. Chr. În regiunea Niprului de Jos cercetările arheologice au fost 
efectuate de către D. T. Berezovec, N. M. Bokij, V. I. Kostenko, I. F. Kovalev, V. A. Kruc, L. I. Krylova, 
B. N. Mazolevskij, A. A. Mel’nik  şi D, Ja. Telegin. Printre realizările acestora se numără cercetarea 
necropolelor de la Podgorodnjansk şi Kamensk. 

În teritoriile sudice ale Ucrainei (regiunile Zaporož’e, Herson, Nikolaev şi Crimeea) cercetări 
arheologice ale vestigiilor sarmatice au fost efectuate de V. I. Bidzilja, E. V. Černenko, G. L. Evdokimov, 
V. I. Fomenko, , V. N. Korpusova,  G. T. Kovpanenko, A. I. Kubišev, A. M. Leskov, V. I. Nikitin,       
V. V. Otroščenko, Ju. Ja. Rassamakin, I. D. Ratner, A. V. Simonenko, O. G. Šapošnikova,                      
I. N. Šarafutdinova, A. A. Ščepinskij şi A. I. Terenožkin. 

O atenţie deosebită s-a acordat cercetării vestigiilor sarmatice din interfluviul Orel’-Samara 
de către V. I. Kostenko care şi-a expus opiniile într-o serie de studii şi cărţi dedicate sarmaţilor din 
această regiune. 

În ultimele două decenii un aport semnificativ la studierea vestigiilor sarmatice din spaţiul 
nord-pontic în general şi a celor din zona centrală a stepelor din sudul acestui teritoriu în special a 
fost adus de către A. V. Simonenko. Într-un studiu monografic autorul menţionat a publicat peste 
100 de morminte şi descoperiri izolate din Taurida care sunt din cele trei perioade ale culturii 
sarmatice. 

O atenţie deosebită s-a acordat studierii civilizaţiei sarmatice în vestul spaţiului nord-pontic. 
Informaţii foarte importante despre vestigiile sarmatice dintre bazinul Nistrului şi Prutului au fost 
obţinute ca rezultat al cercetărilor efectuate de-a lungul anilor de către G. B. Fedorov, E. A. Rikman, 
M. Ju. Smiško, V. L. Lăpuşnean, I. A. Rafalovič, V. I. Markevič, V. A. Dergacev, E. V. Jarovoj,             
V. I. Grosu, S. M. Agul’nikov, E. N. Savva, I. V. Manzura, S. I. Kurčatov, A. Ju. Čirkov, V. Haheu,       
V. Bubulici, T. I. Demčenko, O. V. Larina, O. Leviţkii,  A. I. Meljukova, I. S. Vinokur, L. V. Vakulenko, 
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I. T. Černjakov, L. V. Subbotin, M. M. Fokeev, A. V. Gudkova, B. I. Lobaj, A. N. Dzigovskij precum 
şi de alţi cercetători din R. Moldova şi Ucraina. 

Primele cercetări cu scop ştiinţific care au scos la iveală şi vestigii sarmatice au fost cele 
efectuate în anii 1888–1891 de către profesorul Universităţii din Kiev F. I. Knauer, care a cercetat 
şapte tumuli în stepele Bugeacului, din raza localităţilor Sărata şi Pavlovka.  

În anii 1896–1911, în împrejurimile oraşului Tiraspol şi a satelor Hlinaia, Slobozia, Sucleea şi 
Parcani, au fost cercetaţi de către I. Ja. Stempkovsk şi L. N. Stempkovskaja circa 400 de tumuli în 
care erau şi morminte sarmatice, dar care nu au fost publicate până în prezent. Existenţa vestigiilor 
sarmatice în cadrul acestor tumuli este confirmată şi de cercetările efectuate în ultimii ani în zonă de 
către cercetătorii de la Tiraspol, dar şi de informaţia din repertoriul arheologic al Ucrainei, întocmit 
acum mai multe decenii de către I. V. Fabricius. 

În 1906 D. Ja. Samokvasov a cercetat o grupă de 20 de tumuli, situaţi în raza localităţilor 
Šabolot şi Katarži de pe malurile limanului nistrean. Printre mormintele acestor tumuli erau şi 
morminte sarmatice, care însă la fel ca şi celelalte de alte epoci au fost publicate doar parţial. De altfel, 
la fel ca şi materialele din tumulii cercetaţi de F. I. Knauer şi cele descoperite de D. Ja. Samokvasov, 
au fost utilizate foarte puţin în abordarea problemelor dedicate sarmaţilor. 

O altă descoperire de la sfârşitul secolului XIX este mormântul plan de la Mihajlovka, care a 
fost atribuit eronat perioadei scitice, lucru remarcat de M. A. Tihanova, care l-a datat nu mai 
timpuriu de secolul II p. Chr. şi l-a atribuit culturii sarmatice. 

Printre primele descoperiri sarmatice se numără şi mormântul de la Trojany, descoperit 
întâmplător în 1914 în timpul excavării de lut dintr-o carieră, cât şi cel în catacombă de la Sucleia, 
cercetat de către M. Škadyšekom în 1909. 

Primele cercetări în spaţiul analizat, efectuate cu scop arheologic, au fost cele începute la sfâr-
şitul anilor ’20 ai secolului XX de către arheologul basarabean N. N. Moroşan. Concomitent cu vesti-
giile aparţinând altor epoci, el a cercetat şi două morminte care pot fi atribuite sarmaţilor. În anul 
1934, în satul Teţcani, tot el a descoperit o lespede de piatră cu un semn de tip tamga pe aceasta, iar 
în 1937 a descoperit şi cercetat un mormânt sarmatic. 

În anul 1946, cercetătorii basarabeni, în colaborare cu colegii lor de la Kiev, în cadrul unei 
expediţii condusă de T. G. Oboldueva şi I. T. Berezovec, au cercetat două morminte sarmatice (9 şi 
21) într-un tumul de epoca bronzului, situat în raza satului Grădişte. 

În anul 1951, în teritoriul dintre Prutul Superior şi Nistrul Superior, în raza satului Lenkovcy 
(regiunea Cernăuţi), A. I. Meljukova a cercetat un tumul scitic, care conţinea pe lângă morminte de 
alte epoci şi şapte morminte sarmatice. 

Vestigiile sarmatice au devenit subiect de cercetare sistematică în spaţiul dintre Prut şi bazi-
nul Nistrului abia din 1953, când, sub conducerea lui G. B. Fedorov, a fost cercetată necropola de la 
Bocani. 

În anii 1958–1959 în regiunea dintre Prutul şi Nistrul Superior, în raza satului Ostrivec (regi-
unea Ivano-Frankovsk), M. Ju. Smiško a cercetat două necropole sarmatice plane, pe care le-a datat 
în prima jumătate a secolului I p. Chr. şi le-a atribuit sarmaţilor iazigi. 

În anul 1962, pe teritoriul satului Kiselev, regiunea Cernăuţi, I. S. Vinokur şi L. V. Vakulenko 
au cercetat o necropolă sarmatică pe care au datat-o în secolele I–II p. Chr. Tot în această regiune a 
fost cercetat în 1970 mormântul sarmatic de la Burjakovka, care a fost datat de autori săpăturii în 
secolul III p. Chr.  

Pe tot parcursul anilor ’50–’70 ai secolului XX, procesul acumulării vestigiilor sarmatice a 
continuat, în special, datorită descoperirilor izolate sau întâmplătoare, cu ocazia cercetărilor altor epoci 
istorice. În regiunea dintre Prutul Mijlociu şi bazinul Nistrului Mijlociu (teritoriul R. Moldova), 
vestigii sarmatice au fost descoperite la Bezeni, Olăneşti, Zîrneşti, Negureni, Tokmazeja, Pervomajsk, 
Mihajlovka, Mărcăuţi, Corpaci, Risipeni, Comrat, Viişoara, Sărata Veche, Cimişlia sau Selişte pre-
cum şi în multe alte locuri. 
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Tot în aceeaşi perioadă, în spaţiul dintre gurile Dunării şi bazinul Nistrului Inferior au fost 
descoperite şi cercetate o serie de morminte sarmatice, precum cele de la Borisovka, Glubokoe, 
Nerušaj, Ogorodnoe, Beljaevka sau Nadlimanskoe III, la care se mai adaugă multe altele. Printre 
acestea se numără şi necropola sarmatică de la Kriničnoe (zona gurilor Dunării), cercetată pe 
parcursul anilor 1957, 1967–1970 de către G. B. Fedorov. 

Tot în această perioadă a fost întreprinsă prima repertoriere a vestigiilor sarmatice din regiu-
nea dintre Prut şi bazinul Nistrului. Prima încercare nu numai de repertoriere, dar şi de analiză a 
vestigiilor sarmatice din spaţiul dintre Prut şi bazinul Nistrului îi aparţine lui E. A. Rikman. El a fost 
primul care a atras atenţia cercetătorilor în domeniu asupra prezenţei largi a sarmaţilor în regiunea 
nord-vest pontică şi asupra rolului jucat de către aceştia în regiune. Mai mult decât atât, el a fost 
primul care a tratat unele aspecte ale culturii sarmaţilor din această regiune, aportul lor la formarea 
culturii Černjahov, dar şi a altor culturi din acest teritoriu. Cu toate acestea, lucrările lui E. A. Rikman 
au şi unele neajunsuri. Principala dintre acestea este că autorul nu a încercat să separe diferitele 
orizonturi cronologice ale culturii sarmatice din spaţiul dintre Prut şi Nistru. Din această cauză, 
datările propuse de el pentru vestigiile sarmatice analizate sunt destul de largi. Ca rezultat, acestea nu 
i-au permis lui E. A. Rikman să oglindească mai mult sau mai puţin satisfăcător imaginea cultural-
istorică a dezvoltării sarmaţilor din interfluviul pruto-nistrean. Într-o măsură foarte mică sunt 
analizate şi informaţiile autorilor antici despre sarmaţii din regiune, ceea ce a complicat stabilirea 
unei conexiuni dintre acestea şi cele arheologice. 

Începând cu mijlocul anilor ’70 a secolului XX, cercetarea vestigiilor sarmatice, în special în 
spaţiul dintre Prutul Mijlociu şi bazinul Nistrului Mijlociu (teritoriul R. Moldova), a luat amploare. 
Numărul mare al descoperirilor sarmatice a dus şi la creşterea interesului faţă de studiul acestora. 
Printre noile descoperiri sarmatice pot fi enumerate cele de la Anenii Noi, Bălăbăneşti, Beşalma, 
Bursuceni, Brânzeni, Hancăuţi, Paşcani, Budeşti, Cobusca Veche, Dumeni, Duruitoarea Nouă, 
Hruşca, Corpaci, Costeşti, Cuconeştii Vechi, Cârnăţeni, Opaci, Cioropcani, Cazaclia, Dubăsarii 
Vechi, Dumeni, Şcerbaca sau Taraclia. La această listă, incompletă, se mai adaugă şi un număr foarte 
mare de morminte, mare parte dintre ele încă inedite, descoperite şi cercetate de către cercetătorii 
Institutului de Arheologie al AŞ din R. Moldova la sfârşitul anilor ’80 – începutul anilor ’90. Printre 
ele se numără cele de la Bădragii Noi şi Bădragii Vechi, Brăviceni, Burlăneşti, Ciobruci, Tălmaza, 
Festeliţa, Vadul lui Isac, Mărculeşti, Palanca, Kuzmin şi Podoima, Tătărăuca Nouă sau Mocra, ca şi 
multe altele.  

În spaţiul dintre gurile Dunării şi bazinul Nistrului Inferior în anii 1975–1976 L. V. Subbotin 
a cercetat tumulii sarmatici de la Semenovka, G. F. Čebotarenko mormintele de la Kislica şi 
Primorsk, iar E. F. Patokova şi K. V. Zin’kovskij pe cele de la Majaki. Tot în această regiune au fost 
cercetate la sfârşitul anilor ’70 şi începutul anilor ’80 necropolele sarmatice de la Holmskoe şi 
Glavany, cât şi mormintele de la Dzinilor, Nagornoe, Mirnoe, Kalančak sau Plavni. În 1984, 
expediţia arheologică a Institutului de Arheologie al AŞ din Ucraina a cercetat necropola tumulară 
sarmatică de la Turlaki, iar în perioada cuprinsă între 1977–1988, necropolele tumulare sarmatice de 
la Beloles’e, Vasil’evsk şi Kubej, cât şi cele de la Hadžider şi Alkalija. 

Prima analiză monografică privind sarmaţii din spaţiul nord-vestic pontic, care a văzut 
lumina tiparului în anul 1990, a fost elaborată de V. I. Grosu. Aceasta a fost urmată de încă o lucrare 
de sinteză care a fost publicată în 1993 de A. N. Dzigovskij. În esenţă, ambii autori au folosit în cer-
cetarea lor parţial aceleaşi descoperiri: A. N. Dzigovskij a utilizat şi unele materiale din spaţiul dintre 
Nistrul şi Bugul de Jos, dar nu a introdus în repertoriul său vestigiile din silvostepa spaţiului pruto-
nistrean (teritoriul R. Moldova), cât şi unele morminte sarmatice din zona gurilor Dunării.                   
V. I. Grosu în schimb a utilizat în analiza sa toate descoperirile sarmatice cunoscute până în 1985 din 
teritoriul dintre Prut şi Nistru. 

Ambele lucrări, deşi au o structură diferită, abordează subiectul tradiţionalist: istoriografia 
problemei, prezentarea izvoarelor, caracteristica ritului şi ritualului funerar, cronologia descope-
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ririlor pe baza categoriilor de piese bine databile. Un neajuns al ambelor lucrări este că, datele statis-
tice cu privire la tipurile de înmormântare, forma gropilor sau orientarea defuncţilor, au fost reali-
zate global şi nu pe grupe cronologice. O astfel de metodă de calcul reprezintă doar o simplă statis-
tică, fiindcă nu reflectă dinamica schimbărilor survenite în ritul şi ritualul funerar şi nu are nici o 
încărcătură istorică, aşa după cum bine s-a remarcat. Un neajuns al lucrării lui V. I. Grosu este lipsa 
unor capitole dedicate atât culturii materiale, cât şi istoriei sarmaţilor din regiune, dar care se regă-
sesc, deşi intr-o formă sumară, în lucrarea lui A. N. Dzigovskij. 

Având la dispoziţie practic aceleaşi vestigii, autorii mai sus amintiţi, au ajuns, în linii mari, la 
concluzii similare. Cu toate acestea, ţinem să precizăm că deşi schema cronologică propusă de               
A. N. Dzigovskij este mai apropiată de realitate, grupa de morminte din prima jumătate a secolului  
II p. Chr. este artificială şi nu se deosebeşte de cea din secolul I p. Chr. 

Cert este că lucrările lui E. A. Rikman, V. I. Grosu şi A. N. Dzigovskij ne dau o imagine asu-
pra evoluţiei culturii sarmatice din spaţiul dintre Prut şi bazinul Nistrului în primele secole p. Chr. 
Acestei regiuni i-a fost dedicată şi lucrarea lui A. V. Simonenko şi B. I. Lobaj care tratează istoria 
sarmaţilor din secolul I p. Chr. din nord-vestul Mării Negre, plecând de la mormintele de la Porogi. 
Pe parcursul acesteia sunt analizate aspectele legate de istoria şi cultura acestora, precum şi rolul 
jucat pe scena istoriei în perioada respectivă. O ultimă contribuţie monografică dedicată sarmaţilor 
din spaţiul est-carpatic îi aparţine lui V. Bârcă, asupra căreia nu vom face aprecieri ale conţinutului, 
ci ne vom rezuma a spune că aceasta analizează vestigiile sarmatice din perioada cuprinsă între 
secolul I a. Chr. şi începutul secolului II p. Chr. 

* 

 Pe lângă cele menţionate mai sus trebuie spus că de-a lungul timpului au apărut numeroase 
lucrări care au analizat şi anumite aspecte legate de relaţia sarmaţilor cu alte populaţii. Astfel 
descoperirilor sarmatice din zona Niprului de Mijloc şi legăturii acestora cu purtătorii culturii 
Zarubineck le-au fost dedicate câteva lucrări. În studiul său din 1972, M. B. Ščukin afirma că între 
purtătorii culturii Zarubineck şi sarmaţi nu au existat contacte, însă preciza că pericolul sarmatic a 
constituit cauza plecării populaţiei culturii Zarubineck spre nord-est şi sud-vest. Mai târziu, acelaşi 
autor şi-a revizuit vechea opinie şi a recunoscut existenţa unor contacte directe între sarmaţi şi 
purtătorii culturii Zarubineck, care au dus la „explozia”  acestei culturi. Ceilalţi autori, pe baza 
descoperirilor anumitor piese din mediul culturii Zarubineck în mormintele sarmatice din spaţiul 
nord-pontic, cât şi a observaţiilor stratigrafice din aşezările fortificate ale acestei culturi, nu exclud 
posibilitatea unor incursiuni efectuate de către sarmaţi asupra purtătorilor culturii Zarubineck pe 
parcursul secolului I a. Chr. 

O atenţie destul de mare s-a acordat şi problemei relaţiilor dintre sarmaţi şi sciţii târzii de pe 
Niprul Mijlociu. Spectrul opiniilor privind aceste relaţii este destul de larg, oscilând de la relaţii 
duşmănoase (M. P. Abramova) până la cele de prietenie şi convieţuire (M. I. Vjaz’mitina). Nu în 
ultimul rând trebuie menţionat că se consideră că fortificaţiile scitice de pe Niprul Mijlociu şi-au 
încetat existenţa în urma atacurilor devastatoare efectuate de sarmaţi în secolul II p. Chr. 

De un interes deosebit s-a bucurat şi problema relaţiilor dintre sarmaţi şi sciţii târzii din 
Crimeea. Principalele puncte de vedere de bază ale acestei probleme au fost expuse în lucrările lui      
P. N. Šul’c, D. S. Raevskij T. N. Vysotskaja, A. E. Puzdrovskij, V. M. Zubar’ şi Ju. P. Zajcev. În opinia 
primelor trei autori prima etapă a pătrunderii sarmaţilor în Neapolis este plasată în secolele II–I a. Chr. 
şi pusă în legătură cu prezenţa contingentului de roxolani din armata lui Palacos. Principalul 
argument arheologic al acestui punct de vedere este orientarea sudică a unor morminte din cadrul 
necropolei, cât şi prezenţa unor obiecte „sarmatice” cum ar fi oglinzile cu discul rotund şi plat şi 
cataramele în forma cifrei 8. Mai mult decât atât, se afirmă că aceştia au pătruns aici din stepele 
nord-pontice şi regiunea Donului. O părere oarecum asemănătoare are A. E. Puzdrovskij care 
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extinde limitele primei etape până în prima jumătate a secolului I p. Chr. Acelaşi autor este mai atent 
şi în ceea ce priveşte căile de pătrundere a acestora în Crimeea. La rândul său, Ju. P. Zajcev, pe baza 
stratului de distrugere de la Neapolis, nu exclude ca sarmaţi şi sciţii să se fi ciocnit pentru prima dată 
ceva mai timpuriu (cca. 135–130 a. Chr.). V. M. Zubar’ şi O. Ja. Savelja consideră că în secolele I a. Chr. 
– I p. Chr. sarmaţii pătrund în Crimeea de sud-vest şi sunt convinşi, pe baza descoperirilor, că la 
hotarul dintre cele două secole sarmaţii locuiau împreună cu sciţii în aceleaşi aşezări şi îşi îngropau 
morţii în aceleaşi necropole. Mai recent asupra acestei probleme s-a oprit şi A. V. Simonenko, care 
consideră că nu se poate vorbi de o prezenţă sarmatică în Crimeea până la hotarul dintre secolele             
I a. Chr. – I p. Chr. deoarece în stepele din nordul acesteia nu se cunosc morminte sarmatice din 
secolele II–I a. Chr. 

A doua etapă a pătrunderii sarmaţilor în Neapolis a avut loc în opinia lui D. S. Raevskij înce-
pând cu a doua treime a secolului I p. Chr., sau în secolele I–II p. Chr. în opinia lui  P. N. Šul’c. T. N. 
Vysotskaja consideră că această etapă începe doar în secolul II p. Chr., iar A. E. Puzdrovskij datează a 
doua etapă a sarmatizării Neapolis-ului în a doua jumătate a secolului I p. Chr. – începutul secolului 
II p. Chr. Ju. P. Zajcev consideră că această etapă se încadrează în intervalul cronologic cuprins între 
a doua jumătate a secolului I p. Chr. şi al treilea sfert a secolului II p. Chr. În opinia acestui cercetător 
în această perioadă sarmaţii erau populaţia predominantă la Neapolis, care se transformase într-o 
aşezare fortificată a acestora şi necropolă a elitei lor. Începutul celei de-a treia etape a sarmatizării 
Neapolis-ului este plasat la hotarul dintre secolele II–III p. Chr. (P. N. Šul’c), sfârşitul secolului II – 
începutul secolului III p. Chr. (Ju. P. Zajcev, A. E. Puzdrovskij) sau secolul III p. Chr. (D. S. Raevskij). 
În această etapă, în opinia cercetătorilor, sarmaţii locuiau alături de sciţi în Neapolis. 

Relaţiile active dintre sarmaţi şi Regatul Bosporan au atras şi ele atenţia cercetătorilor.              
M. I. Rostovcev menţiona că sub influenţa sarmaţilor au avut loc schimbări semnificative în viaţa 
politică şi culturală, arta militară, religie, structura populaţiei etc. Tot el menţiona însă că, deşi a avut 
loc o iranizare puternică şi o pătrundere masivă a elementelor iraniene, locuitorii Regatului Bosporan 
se considerau greci. Dezvoltând ideile lui M. I. Rostovcev, V. F. Gajdukevič a ajuns la concluzia că în 
secolul III p. Chr., în urma procesului de sarmatizare, în cadrul culturii şi populaţiei Bosporului nu 
mai erau diferenţe exacte între elementele greceşti şi cele negreceşti. În opinia aceluiaşi autor statul 
„greco-sarmat” păstra totuşi o „coloratură grecească”. La rândul său, V. D. Blavatskij a propus ca 
perioada istorică a Bosporului din secolul I a. Chr. – secolele III–IV p. Chr.  să fie denumită 
„sarmatică”. Cel mai înverşunat adept al rolului important jucat de sarmaţi în istoria Bosporului a 
fost Ju. M. Desjatčikov. Acesta considera că procesul de sarmatizare a atins toate laturile vieţii şi că 
elementele sarmatice au fost cele învingătoare. Politica dinastiei conducătoare (de provenienţă 
sarmatică), în opinia lui Ju. M Desjatčikov, era dusă în interesele aristocraţiei iraniene, pe care se şi 
bazau într-o mare măsură conducătorii bosporani.  

Opinii diametral opuse avea I. I. Lobova care considera sarmatizarea ca fiind doar o 
răspândire a unor trăsături ale culturii sarmatice asupra culturii materiale şi spirituale ale 
Bosporului. Aceeaşi autoare menţiona că, deşi o parte a sarmaţilor s-au stabilit în oraşele bosporane, 
aceştia nu au adus nimic esenţial nou în viaţa economică şi politică a regatului. V. N. Korpusova şi       
I. T. Kruglikova consideră că populaţia părţii europene a Bosporului era din punct de vedere etnic şi 
cultural grecească. 

O opinie foarte critică are A. A. Maslennikov. În opinia acestuia nu există dovezi că populaţia 
sarmatică era majoritară în oraşele bosporane. Cu toate acestea el nu respinge anumite influenţe ale 
sarmaţilor asupra dezvoltării şi istoriei Regatului Bosporan. 

Destul de intens a fost dezbătută în literatura de specialitate şi problema relaţiilor dintre 
sarmaţii din nordul şi nord-vestul Mării Negre cu Olbia. Printre cei care şi-au adus contribuţia sunt 
D. A. Mačinskij, P. J. Karyškovskij,  K. F. Smirnov, S. B. Bujskih, A. S. Rusjaeva, V. V. Krapivina,        
A. V. Simonenko şi V. M. Zubar’. Nu acelaşi lucru se poate spune despre abordarea problemei legate 
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de relaţiile sarmaţilor cu oraşul Tyras, ceea ce se explică în primul rând prin numărul mic al surselor. 
În urma acestei situaţii, P. O. Karyškovskij şi I. B. Klejman, pe baza înmulţirii vaselor ceramice de 
factură sarmatică şi getică au presupus creşterea numărului acestor populaţii în Tyrasul din perioada 
romană. La rândul ei, N. A. Son, care a remarcat şi ea sărăcia surselor, afirmă că pe parcursul 
secolelor I – mijlocul secolului III p. Chr. la Tyras nu se observau, indicii clare ale barbarizării 
populaţiei şi culturii.  

Într-o serie de lucrări a fost abordată şi problema relaţiilor dintre sarmaţi şi Chersonesus. 
Cele mai dese evenimente abordate sunt cele cu referire la activitatea reginei sarmatice Amaga, care a 
întreprins o incursiune împotriva sciţilor în Crimeea, aceştia hărţuind oraşul, şi războiul dintre sciţi 
şi Chersonesus de la finele secolului II a. Chr. (între anii 112–110 a. Chr.?), la care au participat de 
partea sciţilor şi roxolanii. Problema pătrunderii elementului etnice sarmatic şi analiza diferitor 
aspecte au fost abordate de către V. M. Zubar’. În opinia acestuia, sarmaţii au început să pătrundă în 
sud-vestul Crimeei  la sfârşitul secolului I a. Chr., iar unele elementele sarmatice sunt vizibile în ritul 
funerar al necropolei de la Chersonesus doar începând cu secolul II p. Chr. V. M. Zubar’ consideră 
că sarmaţii care au ajuns în oraş îşi pierdeau treptat trăsăturile etnografice specifice lor, iar 
barbarizarea oraşului a fost neînsemnată. O situaţie similară se poate remarca şi în ceea ce priveşte 
abordarea relaţiilor dintre sarmaţii din regiunea analizată şi Imperiul Roman. În schimb, de o atenţie 
specială s-a bucurat de-a lungul timpului problema relaţiilor dintre sarmaţi şi geto-daci. Principalele 
puncte de vedere asupra acestei probleme au fost expuse cu precădere în lucrările lui Gh. Bichir, iar 
recent în cele ale lui V. Bârcă. 

* 

Pe lângă cercetările generale ale vestigiilor sarmatice din regiune, o serie de lucrări sunt dedi-
cate unor probleme ale istoriei şi culturii sarmaţilor. Printre acestea se remarcă lucrările lui M. B. Ščukin, 
care, în urma cercetării cronologiei şi topografiei descoperirilor sarmatice din spaţiul de la vest de 
Nipru, a sesizat creşterea bruscă a numărului acestora după mijlocul secolului I p. Chr. El a legat 
acest fapt de venirea din est a unui nou val de sarmaţi (aorşii şi hamaxobii menţionaţi de Pliniu cel 
Bătrân). Pe baza datelor arheologice, numismatice şi literare, M. B. Ščukin a reconstituit teritoriul şi 
istoria regatului regelui Farzoios, care, probabil, se afla în fruntea acestora. Destul de interesantă este 
observaţia aceluiaşi autor vizavi de venirea aorşilor în nord-vestul Mării Negre şi apariţia în Câmpia 
Pannonică a iazigilor, care au plecat, în opinia lui M. B. Ščukin, sub presiunea primilor. În ultima sa 
lucrare monografică, acelaşi cercetător a analizat istoria sarmaţilor. Un aport fundamental la istoria 
sarmaţilor din regiunea nord-pontică este adus de acelaşi autor în ultima sa lucrare monografică, 
unde istora sarmaţilor este analizată pe fondul istoriei teritoriului Europei Centrale şi de Est. 

O atenţie aparte a acordat istoriei etnice şi politice a sarmaţilor din nordul Mării Negre             
D. A. Mačinskij. În una din lucrările sale autorul a analizat perioada şi caracterul apariţiei sarmaţilor 
în spaţiul nord-pontic, iar în cea de-a doua a urmărit, pe baza izvoarelor literare şi arheologice, 
mişcarea aorşilor spre vest, dar a încercat să demonstreze că roxolanii nu sunt sarmaţi. 

Analizând lucrările dedicate istoriei etno-politice a sarmaţilor din spaţiul nord-pontic nu 
putem trece cu vederea o serie de lucrări apărute în ultimul deceniu în paginile revistei Vestnik 
Drevnej Istorii, dedicate problemelor majore ale istoriei sarmaţilor din secolul I p. Chr. şi care apar-
ţin mai multor cercetători (A. V. Simonenko, V. K. Guguev, V. V. Dvorničenko, G. A. Fedorov-
Davydov, M. Ju. Trejster, Ju. G. Vinogradov). La acestea se adaugă o serie de studii aparţinând cer-
cetătorilor D. Braund, T. A. Prohorova, V. M. Zubar’, M. B. Ščukin, S. A. Jacenko şi A. S. Skripkin în 
care sunt expuse anumite aspecte ale istoriei etno-politice a sarmaţilor. 

Dintre lucrările autorilor enumeraţi, o abordare mai amplă a istoriei sarmaţilor aparţine lui 
Ju. G. Vinogradov, care a analizat atât izvoarele literare, cât şi pe cele epigrafice. Dintre acestea din 
urmă, o atenţie deosebită a fost acordată decretului olbian (?) din a doua jumătate a secolului I p. Chr. 
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descoperit la Mangup, în care este menţionată Aorsia şi regele Umabios. În opinia cercetătorului, 
Aorsia, Umabios şi marii regi din Aorsia se aflau la nord-vest de Olbia asupra căruia îşi exercitau 
protectoratul, dar erau şi vasali ai Romei. 

Pe baza aceloraşi izvoare, V. M. Zubar’ vede relaţiile dintre Olbia şi sarmaţii lui Umabios, 
Farzoios şi Inismeos sub forma unei alianţe sub egida administraţiei romane. Ambii cercetători au 
subliniat că înmulţirea numelor iraniene în onomastica olbiană este rezultatul lărgirii contactelor 
politico-militare cu sarmaţii şi nu a pătrunderii acestora în Olbia. 

În sfârşit, concluziile acestei discuţii au fost trase de M. B. Ščukin care a ajuns la opinia că 
este greu să dăm credit uneia dintre cele două puncte de vedere3. 

În ceea ce priveşte cercetarea anumitor categorii de artefacte din mediul sarmatic nord-pon-
tic, aceasta s-a limitat la armament şi artă militară, anumite categorii de piese de podoabă şi vesti-
mentaţie, piese de harnaşament, piese de toaletă, vase din bronz sau vase din sticlă. Dintre lucrările 
care analizează anumite categorii de artefacte se remarca recenta lucrare monografică dedicată im-
porturilor romane elaborată de A. V. Simonenko, I. I. Marčenko şi N. Ju. Limberis. Deşi reprezintă o 
analiză pentru întregul spaţiul sarmatic, trebuie menţionate aici şi cele trei lucrări monografice dedi-
cate semnelor de tip tamga elaborate de E. I. Solomonik, V. S. Dračuk şi recent de S. A. Jacenko. 

 
 

 
3  Pentru analiza problemelor legate de regii Forzoios şi Inismeos, cât şi a informaţiilor din inscripţia de la Mangup 

(Crimeea) vezi capitolul dedicat istoriei sarmaţilor din spaţiul nord-pontic. 
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CRONOLOGIA ŞI PERIODIZAREA  
CULTURII SARMATICE 

De-a lungul timpului au fost propuse de către cercetători (M. I. Rostovcev, P. S. Rykov, P. Rau, 
B. N. Grakov, M. G. Moškova, K. F. Smirnov etc.) câteva scheme cronologice privind dezvoltarea 
culturii sarmatice. Acestea au ca trăsătură comună faptul că au fost elaborate, cu precădere, pe baza 
materialelor din spaţiul de la est de Volga şi regiunea Kuban şi fără utilizarea vestigiilor sarmatice 
din stepele nord-pontice, astfel că, până recent, împărţirea cronologică a întregii culturi sarmatice 
era adaptată acestora.  

Până nu demult, toţi cercetătorii utilizau cu precădere pentru încadrarea vestigiilor sarmatice 
schema cronologică propusă de B. N. Grakov1, potrivit căreia se disociază cultura sauromatică sau 
bljumenfel’dsk (sec. VI–IV a. Chr.), sauromato-sarmatică sau prohorovka (sec. IV–II a. Chr.), 
sarmatică sau suslovsk (sec. I a. Chr. – I p. Chr.) şi alanică sau šipovsk (sec. II–IV p. Chr.)2. Această 
încurcătura terminologică („cultură în cultură”) reflectă, după cum a remarcat A. V. Simonenko, nu 
numai divergenţele existente în rândul cercetătorilor în ceea ce priveşte înţelesul termenului de 
„cultură arheologică”, dar şi diferitele păreri asupra conţinutului istoric al fenomenului de schimbare 
a unei culturi (etape) sarmatice cu alta. Astfel, opiniile cercetătorilor s-au divizat în două concepţii: 
1. autohtonistă; 2. migraţionistă. Primii (B. N. Grakov, M. G. Moškova, K. F. Smirnov, A. D. Tairov, 
B. F. Železčikov etc.) consideră că fiecare dintre culturile sarmatice s-a format în cadrul celei 
precedente, la care se adaugă aportul nesemnificativ al elementelor preluate de la noii veniţi. Ceilalţi 
(A. V. Simonenko, A. S. Skripkin, I. V. Sergackov, V. M. Klepikov, V. Ju. Zuev) văd în schimbarea 
culturilor arheologice urmările regrupărilor etnice din lumea sarmatică3. Prima teorie, fiind la bază 
una evoluţionistă, nu-şi punea problema unei datări exacte datorită faptului că o cultură se 
transforma în alta, iar graniţele dintre ele erau flexibile. În aceste condiţii nu prezenta importanţă 
cum se datau în cadrul culturii mormintele. În ceea ce priveşte concepţia migraţionistă, aceasta are la 
bază legăturile cronologice rigide dintre inovaţiile din cultura sarmaţilor şi evenimentele istorice 
relatate în izvoarele literare. În cadrul acesteia se acordă o atenţie deosebită graniţelor dintre culturi, 

 
1  Singura excepţie în acest sens o constituie lucrarea lui T. Sulimirski în care este expusă întreaga istorie a sarmaţilor. 

Deşi a păstrat denumirile perioadelor, el a modificat limitele cronologice ale unora dintre acestea. Astfel perioada 
sarmatică mijlocie el a încadrat-o între secolul II a. Chr. – prima jumătate a secolului I p. Chr., iar cea târzie de la 
mijlocul secolului I p. Chr. şi până în secolul al IV p. Chr. Cultura sarmatică mijlocie o punea în legătură cu 
activitatea aorşilor, iar cea târzie pe seama alanilor. La baza stabilirii graniţelor dintre cele două perioade au stat 
informaţiile din izvoarele literare despre schimbarea din regiunea de la est de Marea Azov a aorşilor cu alanii. 

2  Acestea mai sunt denumite perioade sau etape. Datele cu privire la ultimele două culturi au fost stabilite de                    
B. N. Grakov pe baza precizărilor făcute de K. F. Smirnov. 

3  Această concepţie a fost lansată şi susţinută argumentat pentru prima dată de M. I. Rostovcev, care acorda în lucrările 
sale un rol mare proceselor migraţioniste în istoria sarmaţilor. 

  III 
         

C a p i t o l u l  
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deşi există şi aici o mică perioadă de trecere. În cazul de faţă este vorba, însă, atât de componenţa 
etno-istorică a două culturi sarmatice, cât şi despre caracterul de substituire a unei culturi cu alta. 
Mai mult decât atât această teorie este confirmată foarte bine de către descoperirile arheologice. 

Desele constatări de neconcordanţe dintre datele arheologice şi informaţiile din izvoarele 
literare i-au constrâns pe cercetători să revadă bazele cronologiei şi periodizării culturii sarmatice. 
Astfel, la sfârşitul anilor ‘80 ai secolului XX, independent unul de altul, S. V. Polin şi A. S. Skripkin 
au ajuns la concluzia că limita cronologică superioară a culturii sarmatice timpurii trebuie extinsă 
până la finele secolului I a. Chr. Modificarea acesteia a fost făcută pe baza ritualului funerar şi a 
pieselor care diagnostichează această cultură, care, după cum s-a constatat (S. V. Polin, A. S. Skripkin, 
I. V. Sergackov, V. M. Klepikov), au fost folosite masiv pe tot parcursul secolului I a. Chr. Trebuie 
menţionat însă că observaţiile acestor autori se refereau la regiunea de la est de Don (A. S. Skripkin) 
şi nordul Mării Negre (S. V. Polin). La concluzii asemănătoare au ajuns, în ultimii 10–15 ani, mai 
mulţi cercetători (A. V. Simonenko, A. M. Ždanovskij, I. I. Marčenko, V. Ju. Zuev) care se ocupă de 
sarmaţii din diferitele regiuni ale stepelor Europei de Est4. Astfel, după noua periodizare, cultura 
sarmatică timpurie a existat până la sfârşitul secolului I a. Chr. Dacă pentru limita cronologică 
superioară situaţia este destul de clară, iar cercetătorii, în cea mai mare parte a lor, sunt de acord 
asupra ei, nu acelaşi lucru se poate spune despre debutul culturii sarmatice timpurii. În ceea ce 
priveşte descoperirile sarmatice timpurii din spaţiul nord-pontic de la vest de Don, acestea se 
datează, pe baza materialului arheologic, în secolele II–I a. Chr. În secolul I a. Chr. se datează şi 
primele vestigii sarmatice din spaţiul de la vest de Nistru. 

Cert este că, în conformitate cu informaţiile din izvoarele literare, cultura sarmatică timpurie 
din regiunea de la est de Don se leagă de aorşi, cea din regiunea Kuban de siraci, iar cea din spaţiul 
nord-pontic de la vest de Don de roxolani şi iazigi. 

În ceea ce priveşte cultura sarmatică mijlocie trebuie subliniat că observaţiile asupra para-
metrilor acesteia au arătat că particularităţile de bază din cadrul ritualului funerar şi a materialului 
arheologic şi corelarea lor cu evenimentele istorice plasează debutul acesteia la începutul secolului        
I p. Chr., iar sfârşitul undeva la mijlocul secolului II p. Chr. Începând însă cu a doua jumătate a seco-
lului II p. Chr., în ritualul funerar şi cultura materială a sarmaţilor au loc schimbări bruşte care 
marchează începutul culturii sarmatice târzii. Această schimbare se observă, de altfel, în tot spaţiul 
locuit de sarmaţi. 

Astfel, după precizările cronologice asupra periodizării culturii sarmatice, se poate afirma că 
perioada sarmatică timpurie, a cărei limită inferioară este încă neclară, a durat până la sfârşitul 
secolului I a. Chr.5. În ceea ce priveşte cultura sarmatică mijlocie, aceasta îşi are limitele cronologice 
cuprinse între secolul I p. Chr. şi prima jumătate a secolului II p. Chr., iar cea târzie între a doua ju-
mătate a secolului II – secolul IV p. Chr. 

Legat de debutul culturii sarmatice mijlocii trebuie spus că s-a constatat că începutul acesteia 
corespunde cu primele menţiuni ale alanilor în izvoarele literare, pe seama cărora este pusă formarea 
acesteia. Comparaţia făcută între cultura sarmatică timpurie şi cea mijlocie scot în evidenţă diferen-
ţele notabile în ritualul funerar şi materialul arheologic. Aceste deosebiri sunt explicate de                   
I. V. Sergackov, pentru spaţiul de la est de Don, prin diferitele tradiţii etnice: aorsă pentru cultura 
sarmatică timpurie şi alanică pentru cea mijlocie. Acelaşi autor, însă, consideră că la începutul seco-
lului I p. Chr. aceste două culturi au coexistat. Oricum, este cert că pe parcursul secolului I p. Chr. 
cultura sarmatică timpurie (aorsă), din spaţiul dintre Don şi Volga, a fost asimilată de cea mijlocie 

 
4  Pe baza unor descoperiri din regiunea Volgăi de Jos, I. V. Sergackov plasează graniţa superioară a culturii sarmatice 

timpurii la începutul secolului I p. Chr. 
5  V. M. Klepikov şi A. S. Skripkin au împărţit cultura sarmatică timpurie din spaţiul de la est de Don în trei etape 

cronologice succesive care se datează în secolul IV a. Chr.; secolul III – prima jumătate a secolului II a. Chr. şi a doua 
jumătate a secolului II – secolul I a. Chr. 



Cronologia şi periodizarea culturii sarmatice   | 

 

39 

(alană). În acest sens, o dovadă în plus, poate fi şi menţionarea de către Ptolemeu (Geographia, VI, 
14, 9–10, 13) a alanorşilor. 

În ceea ce priveşte descoperirile sarmatice timpurii din spaţiul nord-pontic de la vest de Don, 
acestea se încadrează, aşa cum s-a demonstrat de o serie de cercetători (S. V. Polin, A. V. Simonenko, 
V. Bârcă) în limitele secolelor II–I a. Chr., confirmând veridicitatea noii periodizări. Totuşi trebuie 
menţionat că, în toată regiunea nord-pontică de la vest de Don principalele caracteristici ale ritualu-
lui funerar din cultura sarmatică timpurie (înmormântările în tumuli mai vechi, gropile de formă 
dreptunghiulară, orientarea nordică a defuncţilor şi parţial ofranda animală) continuă să fie domi-
nante până la finele secolului II p. Chr. şi chiar în secolul III p. Chr., iar singurele care se schimbă 
sunt piesele din cadrul  mobilierului funerar. 

Cert este că, la o analiză atentă a întregii situaţii din nordul Mării Negre, se poate constata că 
purtătorii culturii sarmatice timpurii (roxolanii), din spaţiul de la vest de Don, locuiau aici şi în 
secolul II p. Chr., alături de noii veniţi (aorşi, alani). Această realitate arheologică este confirmată şi 
de izvoarele literare, care îi atestă pe roxolani în acest spaţiu din secolul II a. Chr. şi până în secolul  
II p. Chr.6, iar pe alani şi aorşi începând cu a doua jumătate a secolului I p. Chr. Această situaţie se 
regăseşte în parte şi în regiunea de la vest de Nistru, unde roxolanii sunt atestaţi până în secolul              
III a. Chr., iar pe alani şi aorşi îi avem prezenţi începând cu a doua jumătate a secolului I p. Chr. 
Această stare a lucrurilor ne permite să afirmăm, alături de A. V. Simonenko, că de fiecare dată când 
pe teritoriul nord-pontic, dar şi în cel de la vest de Nistru, pătrundeau noi populaţii sarmatice, 
acestea veneau în contact cu purtătorii culturii sarmatice anterioare, ceea ce dădea un aspect aparte 
culturilor sarmatice din aceste spaţii. 

Revenind la cei ce s-au ocupat de cercetarea sarmaţilor din nordul şi nord-vestul Mării Negre 
trebuie menţionat că aceştia, de regulă, urmau periodizarea lui B. N. Grakov. Cu toate acestea, mate-
rialul arheologic îi obliga, uneori, fie să recurgă la unele detalieri cronologice, fie să evidenţieze exis-
tenţa unor perioade de tranziţie de la o cultură la alta. Astfel, M. I. Vjaz’mitina împărţea descoperirile 
sarmatice din spaţiul nord-pontic de la vest de Don în trei grupe: 1. timpurie (sec. IV–III a. Chr.);           
2. mijlocie (sec. I a. Chr. – I p. Chr.); 3. târzie (sec. II–IV p. Chr.). Între perioada timpurie şi cea 
mijlocie autoarea evidenţiază o perioadă de tranziţie care cuprinde secolele II–I a. Chr. O astfel de 
perioadă, cuprinsă între a doua jumătate a secolului I – secolul II p. Chr., este evidenţiată de aceeaşi 
autoare şi între cultura sarmatică mijlocie şi târzie. La rândul său, V. I. Kostenko a propus o grupare 
în nouă grupe cronologice: 1. secolul III a. Chr.; 2. secolele III–II a. Chr.; 3. secolul II a. Chr.;                  
4. secolele II–I a. Chr.; 5. secolul I a. Chr.; 6. secolele I a. Chr. – secolul I p. Chr.; 7. secolul I p. Chr.; 
8. hotarul dintre secolele I–II p. Chr. – secolul II p. Chr.; 9. sfârşitul secolului II p. Chr. – mijlocul 
secolului III p. Chr. Acelaşi autor însă, în cadrul aceleiaşi lucrări, împarte vestigiile sarmatice potrivit 
periodizării lui K. F. Smirnov şi B. N. Grakov, nesesizând că unele dintre mormintele din cadrul unei 
perioade nu se deosebesc cu nimic de cele din perioada anterioară. Caracterizând vestigiile sarmatice 
timpurii V. I. Kostenko a evidenţiat existenţa a trei grupe. Prima în opinia sa reflectă situaţia de 
instabilitate din nordul Mării Negre, cea de-a doua corespunde perioadei când iazigii şi roxolanii au 
ajuns la Nipru, iar cea de-a treia, cel puţin vestigiile de la sfârşitul secolului II a. Chr. ori hotarul din-
tre secolele II–I a. Chr., aparţin perioadei sarmatice mijlocii. Tot el a stabilit limitele cronologice ale 
culturii sarmatice mijlocii în intervalul cuprins între secolul I a. Chr. – secolul I p. Chr., la fel ca şi în 
periodizarea lui B. N. Grakov. Potrivit aceluiaşi autor, la formarea culturii sarmatice mijlocii din 
regiunea nord-pontică au luat parte atât elementele noilor triburi sarmatice venite din stepele de la 
est de Don şi Volga, cât şi cele ale sarmaţilor nord-pontici care şi-au păstrat tradiţiile din perioada 
precedentă. În ceea ce priveşte perioada sarmatică târzie V. I. Kostenko optează pentru adoptarea 
limitelor cronologice ale periodizării lui B. N. Grakov (sec. II–IV p. Chr.), ceea ce a dus la includerea 

 
6  În perioada dintre secolul II a. Chr. – prima jumătate a secolului I p. Chr. în spaţiul nord-pontic au locuit şi sarmaţii 

iazigi.  
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unei părţi a descoperirilor aparţinând perioadei sarmatice mijlocii în perioada următoare. Având 
drept studiu descoperirile sarmatice dintre râurile Orel’ şi Samara el a distins două etape a migraţiei 
sarmaţilor târzii la vest de Don: hotarul secolelor I–II p. Chr. – sfârşitul secolului II p. Chr. şi sfârşi-
tul secolului II – mijlocul secolului III p. Chr. 

O încercare de încadrare cronologică a vestigiilor sarmatice din spaţiul dintre Prut şi stânga 
Nistrului, fără să se ţină seama de periodizarea lui K. F. Smirnov şi B. N. Grakov, îi aparţine lui            
V. I. Grosu, A. N. Dzigovskij, A. V. Gudkova şi M. M. Fokeev. 

În anul 1982 apare periodizarea vestigiilor sarmatice din interfluviul pruto-nistrean elaborată 
de V. I.  Grosu, în care acestea sunt împărţite în trei grupe: cele de la hotarul dintre secolele I a. Chr. 
– I p. Chr., secolele I–II p. Chr. şi secolele II–III p. Chr. Această periodizare a stârnit critici din par-
tea lui M. M. Fokeev care a arătat că periodizarea propusă a dus la prezenţa în aceeaşi grupă a vesti-
giilor de diferite tipuri şi invers – cele apropiate cronologic şi tipologic au nimerit în grupe diferite. 

În 1990 acelaşi autor în lucrarea sa dedicată cronologiei şi periodizării culturii sarmatice din 
interfluviul pruto-nistrean împarte mormintele din spaţiul pruto-nistrean în cinci grupe cronolo-
gice: 1. hotarul dintre secolele I a. Chr. – I p. Chr. – prima jumătate a secolului I p. Chr.; 2. secolul          
I p. Chr.; 3. a doua jumătate a secolului I – secolul II p. Chr.; 4. sfârşitul secolului II – secolul                  
III p. Chr.; 5. a doua jumătate a secolului III – secolul IV p. Chr. Din păcate, la fel ca şi în varianta 
din anul 1982, V. I. Grosu s-a bazat, practic, doar pe cronologie, neluând în consideraţie trăsăturile 
caracteristice ale ritului funerar şi ale culturii materiale. Faptul că periodizarea lui V. I. Grosu arată 
aşa se datorează greşelilor din cronologie. 

În 1984, A. V. Gudkova şi M. M. Fokeev au propus o periodizare a vestigiilor sarmatice din 
stepele Bugeacului. Pe lângă mormântul timpuriu din secolul I a. Chr. de la Holmskoe, autorii au 
evidenţiat un grup de morminte din a doua jumătate a secolului I – prima jumătate a secolului II          
p. Chr. şi altul din a doua jumătate a secolului II – prima jumătate a secolului III p. Chr. Mai târziu, 
după descoperirea unui grup de vestigii sarmatice mai târzii, periodizarea a fost completată. 

Câţiva ani mai târziu, A. N. Dzigovskij a elaborat o periodizare a vestigiilor sarmatice din 
regiunea nord-vest pontică. Potrivit acesteia avem vestigii de secol I p. Chr., prima jumătate a seco-
lului II p. Chr., a doua jumătate a secolului II – prima jumătatea a secolului III p. Chr. şi a doua ju-
mătate a secolului III – prima jumătate a secolului IV p. Chr. 

Câţiva ani mai târziu, în lucrarea dedicată sarmaţilor din sudul spaţiului dintre Prut şi bazi-
nul Nistrului, A. N. Dzigovskii a propus o nouă periodizare. Potrivit acesteia, primei grupe îi aparţin 
vestigiile de la sfârşitul secolului I a. Chr. – secolul I p. Chr., celei de-a doua cele din prima jumătate 
a secolului II p. Chr., celei de-a treia cele din a doua jumătate a secolului II – prima jumătate a seco-
lului III p. Chr., iar celei de-a patra, vestigiile din a doua jumătate a secolului III – prima jumătate a 
secolului IV p. Chr.  

Cea mai recentă periodizare a culturii sarmatice din spaţiul dintre Don şi Prut a fost elabo-
rată, în urma analizei tuturor vestigiilor, de către A. V. Simonenko. Potrivit acestei periodizări 
cultura sarmatică timpurie se datează în secolele II–I a. Chr., cea mijlocie în secolul I – mijlocul 
secolului II p. Chr., iar cea târzie în a doua jumătate a secolului II – secolul IV p. Chr. Aceasta din 
urmă a fost împărţită în două etape: 1. a doua jumătate a secolului II – prima jumătate a secolului III 
p. Chr.; 2. a doua jumătate a secolului III – secolul IV p. Chr. 

Periodizarea propusă de A. V. Simonenko, bazată pe analiza tipologico-cronologică a piese-
lor din cadrul mobilierului funerar şi corelate cu particularităţile ritualului funerar, reflectă cel mai 
bine realitatea din acest spaţiu. Mai mult decât atât, această periodizare coincide cu cea din restul 
teritoriului locuit de sarmaţi, ceea ce vorbeşte de legătura ultimului cu vestigiile din regiunea de la 
vest de Don, care reprezintă periferia vestică a lumii sarmatice. 

 



 

 

PERIOADA SARMATICĂ TIMPURIE 

IV.1. MORMINTE. RITUL ŞI RITUALURI FUNERARE 

Amplasarea şi dispunerea mormintelor 

Mormintele din perioada sarmatică timpurie, descoperite în teritoriul cercetat sunt 
amplasate, cu precădere, în spaţiul cuprins între fluviile Nipru şi Don. Excepţie fac mormintele de pe 
malul drept al Niprului de la Burgunka (T 1 M 1)1 şi L’vovo (T 1 M 1 şi T 6 M 1) la care se adaugă cel 
din stânga Nistrului de la Nicolscoe (T 1 M 7) şi altele două din interfluviul pruto-nistrean de la 
Bezeni (mormânt distrus) şi Holmskoe (T 4). Marea majoritate a mormintelor sunt înmormântări în 
tumuli de epoci mai vechi. La ora actuală 52 (88%) din cele 59 de morminte sunt înmormântări în 
tumuli de epoci mai vechi. De regulă, tumulii sunt din epoca bronzului, însă există şi cazuri când 
aceştia sunt din perioada eneolitică (Novolugansk T 1 M 1, Nicolscoe T 1 M 7) sau scitică (Balki T 26 
M 1; Bol’šaja Belozerka T 1 M 1; Bol’šaja Belozerka (grupul Bliznecy) T 1 M 3). 

Făcând o comparaţie trebuie menţionat că pentru perioada secolelor III–I a. Chr. în 
interfluviul Volga – Don înmormântările în tumulii de epoci mai vechi reprezintă 94% în stânga 
fluviului Volga 97,6%, iar în sudul Munţilor Urali 88%. Situaţia nu este foarte diferită nici în zona 
Donului de Jos. Înmormântările în tumuli de alte epoci sunt preponderente şi la sarmaţii siraci din 
regiunea Kuban. În plus, trebuie să precizăm că, faţă de spaţiul nord-pontic, în cel de la est de Don 
este caracteristică prezenţa mai multor morminte sarmatice în acelaşi tumul. Această situaţie se 
explică prin faptul că acest teritoriu era intens locuit de sarmaţi de câteva secole, ceea ce nu se poate 
spune despre zona de la vestul acestui fluviu. În sfârşit, mai trebuie precizat că marea majoritate a 
înmormântărilor efectuate în tumuli mai vechi sunt amplasate atât în centrul movilei sau în 
apropierea acesteia, cât şi în sectorul nordic al acestora, dar, deşi în număr mai mic, se întâlnesc şi 
înmormântări efectuate în sectorul sudic al tumulilor. O situaţie asemănătoare se constată şi în 
perioada sarmatică mijlocie în întregul spaţiu nord-pontic, dar şi în cel învecinat. 

Pe lângă acestea avem şi trei morminte plane (Babino M 4; Novye Sanžary, Uškalka), dar şi o 
înmormântare sarmatică principală într-un tumul sarmatic (L’vovo T 6 M 1). La acestea se mai 
adaugă descoperirea de la Smoljaninovo, despre care nu ştim cu siguranţă dacă a fost un mormânt 
plan sau unul care s-a aflat într-un tumul de altă epocă. Mormântul de la Holmskoe face parte din 
cadrul unei necropole tumulare. Dintre acestea mormântul din T 4 este cel mai timpuriu.  
Mormintele de la Nicolscoe (T 1 M 7), Holmskoe (T 4) şi cel distrus de la Bezeni sunt cele mai 
timpurii morminte sarmatice din vestul spaţiului analizat. 

 
1  Pentru a nu îngreuna textul s-a folosit prescurtarea T pentru tumul şi M pentru mormânt. 
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În legătură cu înmormântarea principală din T 6 de la L’vovo trebuie spus că aceasta este 
singulară pentru perioada sarmatică timpurie din spaţiul dintre Don şi Prut. De altfel, sub acest 
aspect, această regiune nu diferă de restul lumii sarmartice din secolele III–I a. Chr. unde, la fel, 
numărul înmormântărilor principale în tumuli sarmatici este extrem de mic. Numărul 
înmormântărilor principale în tumuli ridicaţi de sarmaţi este mic pentru perioada sarmatică 
timpurie şi la sarmaţii siraci din stepele regiunii Kuban. 

Tipurile de morminte 

Ca şi pe întregul teritoriu locuit de sarmaţi în perioada timpurie şi în zona nord-pontică sunt 
cunoscute pe baza formei gropilor mai multe tipuri de morminte: 1. ovale (Fig. 1/4); 2. 
dreptunghiulare; 3. dreptunghiulare cu trepte laterale (Fig. 1/2–3); 4. dreptunghiulare cu nişă; 5. 
trapezoidale (Fig. 1/1); 6. în catacombă (Fig. 1/5). 

 

 
Fig. 1. Forme de gropi şi construcţii funerare ale mormintelor sarmatice timpurii din nordul Mării Negre. 

 
Cele mai numeroase morminte au groapa funerară de formă dreptunghiulară (13), urmate 

de cele cu formă ovală (4), dreptunghiulare cu trepte laterale (5), trapezoidale (3), dreptunghiulare 
cu nişă (2), şi în catacombă (1). În cazul a 31 de morminte contururile gropilor nu au putut fi 
stabilite. Pe baza situaţiei generale credem că cea mai mare partea a acestora au avut forma gropii 
dreptunghiulară. 

Gropile de morminte cu formă ovală, deşi se întâlnesc încă din perioada sauromatică, sunt 
rar întâlnite la sarmaţii timpurii din întregul spaţiu locuit de aceştia. În mediul sarmatic timpuriu 
din spaţiul nord-pontic înmormântări în astfel de gropi avem în patru cazuri (Alexandrovsk T 7 M 2, 
Babino M 4, Vladimirovka T 1 M 8, Vol’no-Ulanovka T 4 M 2). Nu sunt foarte numeroase nici 
gropile dreptunghiulare cu trepte de-a lungul laturilor lungi, care apar ca formă stabilă de groapă 
funerară la hotarul dintre secolele IV–III a. Chr. Pentru perioada secolelor III–I a. Chr. numărul 
înmormântărilor în astfel de gropi nu este foarte mare nici pentru spaţiul din interfluviul Volga – 
Don, dar nici în cel de la est de Volga sau sudul Munţilor Urali. Foarte rar gropile cu trepte laterale 
sunt întâlnite şi la sarmaţii siraci din perioada timpurie din regiunea Kuban. În mediul sarmatic 
timpuriu din nordul Mării Negre astfel de gropi avem în patru cazuri (T 2 M 1 şi T 3 M 8 de la 
Akkermen’ I2, T 12 M 3 de la Alexandrovsk, T 1 M 19 de la Gromovka şi T 4 de la Holmskoe). 

 
2  Necropola Akkermen’ I se află pe teritoriul localităţii Novofilippovka, raionul Novovasil’evka (regiunea Zaporož’e). 



Perioada sarmatică timpurie   | 

 

43 

În ceea ce priveşte gropile funerare de formă dreptunghiulară, a căror lăţime nu depăşeşte 1 m, 
trebuie spus că în secolele III–I a. Chr. acestea devin, pe durata mai multor secole, o formă 
caracteristică pentru gropile mormintelor sarmatice din întregul spaţiu locuit de aceştia. Deşi, 
sporadic, gropile funerare de această formă se întâlnesc încă în secolele IV–III a. Chr., ele devin mai 
frecvent utilizate din secolele III–II a. Chr. De exemplu, în spaţiul cuprins dintre fluviile Volga şi 
Don, din numărul mormintelor datate în secolele III–I a. Chr., cele care au gropile înguste şi 
dreptunghiulare reprezintă 27%, în spaţiul din stânga fluviului Volga 37%, iar în sudul Munţilor 
Urali 60%. La nivelul anului 1983 în zona Donului de Jos mormintele care au groapa de formă 
dreptunghiulară a cărui lăţime este foarte îngustă reprezintă aproximativ 50% din totalul 
mormintelor din secolele III–II a. Chr. 

Legat de înmormântările efectuate în gropi dreptunghiulare cu nişă trebuie spus că acestea 
apar încă din secolul IV a. Chr., dar sunt utilizate mai frecvent doar începând cu secolele III–II a. Chr. 
Astfel, pentru interfluviul Volga – Don, cât şi pentru spaţiul din stânga fluviului Volga din secolele 
III–I a. Chr., numărul mormintelor cu nişă reprezintă 26,7% şi respectiv 31,6%. Această situaţie 
foarte exactă ne face să constatăm că în regiunea de la est de Don gropile funerare de formă 
dreptunghiulară cu nişă sunt un tip dominant alături de cele dreptunghiulare. În teritoriul nord-
pontic din perioada timpurie morminte cu nişă au fost descoperite la Bulahovka (mormânt distrus) 
şi Kairy grupa a II-a de tumuli (T 1 M 24). 

Mormintele în catacombă, deşi reprezintă un tip important, nu au fost dominante cantitativ 
în nici o perioadă de dezvoltare a culturii sarmatice. O excepţie reprezintă doar sfârşitul perioadei 
sarmatice târzii. Cele mai timpurii înmormântări în catacombă datează încă din perioada 
sauromatică (sfârşitul sec. VI – începutul sec. V a. Chr.), dar numărul lor nu este foarte mare. În 
perioada sarmatică timpurie numărul mormintelor cu catacombă creşte simţitor. Astfel, pentru 
perioada secolelor III–I a. Chr., în 1990, erau cunoscute două înmormântări în catacombe în spaţiul 
dintre fluviile Volga şi Don, 10 în cel de la est de Volga şi 9 în cel de la sudul Munţilor Urali. În ceea 
ce priveşte mormântul cu catacombă de la Žemčužnoe acesta este cel mai timpuriu din spaţiul nord-
pontic şi se datează în secolul I a. Chr. Catacomba de la Žemčužnoe, deşi nu are analogii exacte în 
tipologia lui K. F. Smirnov, reprezintă, în opinia noastră, o variantă a tipului II de astfel de 
construcţii funerare în clasificarea tipologică a autorului mai sus menţionat. 

În ceea ce priveşte mormântul cu catacombă de la Žemčužnoe, care se datează în secolul       
I a. Chr., trebuie precizat că defunctul era orientat cu capul spre nord, pe când în aceeaşi perioadă 
defuncţii din mormintele cu catacombă din teritoriul de la nord de Munţii Caucaz, regiunea Volgăi 
şi Kuban sunt orientaţi cu capul spre sud şi vest. Tipologic, mormântul cu catacombă de la 
Žemčužnoe este identic cu cel din T 22 de la Veselaja Rošča III (regiunea Stavropol, Rusia). 

În secolele III–I a. Chr. aria de concentrare a mormintelor cu catacombă este situată în 
spaţiul de la nord de Munţii Caucaz unde sunt catacombe de tipul I şi II în clasificarea tipologică a 
lui K. F. Smirnov. În ceea ce priveşte catacombele de tipul II, acestea sunt concentrate, cu precădere, 
în bazinul Kuban şi regiunea Stavropol (cimitirele de la Malaj, Karstovyj; Veselaja Rošča), teritoriu 
locuit de siraci. 

Amenajarea mormintelor 

Ca şi în restul teritoriului locuit de sarmaţi, şi în cel analizat detaliile legate de amenajarea 
gropilor mormintelor sunt surprinse în cea mai mare parte slab. Mai mult decât atât diferitele 
aspecte ale amenajării mormintelor, de regulă, nu se leagă de o anumită formă a mormântului. 
Cauzele principale ale acestei situaţii sunt efectuarea înmormântărilor la o adâncime mică de 
suprafaţa tumulului sau nivelului de călcare (în cazul mormintelor plane), distrugerea lor de către 
factorii naturali şi ca urmare a activităţii oamenilor. Cu toate acestea într-o serie de cazuri au fost 
obţinute informaţii importante legate de amenajarea mormintelor. 
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Pentru amenajarea unor morminte sarmatice din întregul teritoriu locuit de aceştia era 
folosit lemnul, în special, pentru acoperirea mormintelor, închiderea intrării în nişă sau catacombă, 
acoperirea fundului gropilor mormintelor, amenajarea intrării în mormintele cu nişă sau catacombă, 
cât şi a nişelor. În sfârşit, din lemn erau realizate sicrie, sicrie-coveţi şi sarcofage sau erau căptuşiţi 
pereţii gropilor unor morminte. De multe ori, pentru amenajarea mormintelor s-a utilizat coajă de 
copac, stuf, rogoz sau alt material vegetal. Cel mai adesea, fundul gropii mormintelor era acoperit cu 
iarbă, stuf, coajă de copac sau vreascuri. Vreascurile, iarba, stuful şi pietrele au fost folosite şi pentru 
acoperirea mormântului. Aceleaşi materiale, la care se mai adaugă plintele din piatră, erau utilizate şi 
la închiderea intrării catacombelor şi nişelor. Uneori, în unele morminte sarmatice, sub craniul 
defuncţilor, sunt observate urmele unor perniţe vegetale. Toate aceste trăsături sunt atât de obişnuite 
pentru mormintele sarmatice, încât indicarea unor analogii nu mai este necesară. De exemplu în 
mormintele sarmatice timpurii din spaţiul analizat elemente de amenajare interioară au fost 
descoperite doar în cazul a 15 dintre ele. 

Revenind la amenajările mormintelor cu lemn trebuie spus că larga utilizare a acestuia este 
cunoscută încă din perioada sauromatică. Folosirea lemnului este caracteristică şi pentru mormintele 
sarmatice din secolul IV a. Chr., cât şi pentru cele din secolele III–II a. Chr., în special a celor din 
zona Munţilor Urali şi fluviului Volga, dar şi pentru cele din perioada sarmatică mijlocie şi târzie din 
tot spaţiul locuit de sarmaţi. În ceea ce priveşte sicriele din scânduri de lemn cunoscute în 
mormintele sarmatice din perioada timpurie în două cazuri (T 4 M 17 de la Sergeevka, T 1 M 1 de la 
Bol’šaja Belozerka), trebuie spus că acestea apar în mormintele sarmatice la hotarul dintre secolele 
IV–III a. Chr. şi sunt bine reprezentate în secolele III–II a. Chr. în spaţiul de la est de Volga. Legat de 
sicriele-coveţi, precum cele de la Novobarannikovka şi Carivka, acestea sunt cunoscute în mediul 
sarmatic din regiunea Volgăi încă din perioada sarmatică timpurie (Prohorovka) şi se întâlnesc în tot 
spaţiul locuit de sarmaţi şi pe parcursul următoarelor secole. 

Utilizarea pietrei se poate remarca în perioada timpurie doar în două cazuri (L’vovo T 1 M 1; 
Vasil’evka T 1 M 4), ceea ce se explică prin situarea mormintelor pe platourile malurilor Niprului, în 
apropierea locurilor unde se află calcar. 

Foarte probabil ca, din cauză că marea majoritate a mormintelor sarmatice se aflau foarte 
aproape de suprafaţa mantalei tumulului, acoperămintele din lemn ale acestora să nu se fi păstrat. În 
plus, faptul că în unele dintre ele s-au surprins urme de lemn putrezit sau putregai vegetal, ne face să 
afirmăm că într-un fel s-au altul, probabil, o mare parte din morminte erau amenajate în interior cu 
diverse materiale vegetale (coajă de copac, iarbă, stuf, vreascuri etc.). Cert este că amenajarea 
mormântului era efectuată în cele mai multe cazuri cu materialul care se afla în zonă sau la 
îndemână. Mai mult decât atât, credem că elaborarea unei tipologii, iar de aici şi a unei diferenţieri 
etnice şi istorice, pe baza amenajărilor din piatră sau lemn este inutilă, în condiţiile în care celelalte 
detalii ale ritului şi mobilierului funerar nu o fixează. Ceea ce se poate afirma cu certitudine este că 
mormintele cu o amenajare mai complexă (sicrie, sicrie-coveţi, sarcofage etc.) sunt specifice păturii 
avute a societăţii sarmate, lucru confirmat, în multe cazuri, de bogatul mobilier funerar. 

Orientarea şi poziţia defuncţilor 

La fel ca altor populaţii ale antichităţii şi sarmaţilor le este caracteristică, de-a lungul 
timpului, ca rit funerar inhumaţia, iar ca trăsătură esenţială orientarea defuncţilor, care în cazul lor 
este reprezentativă din punct de vedere cronologic pentru anumite etape ale culturii lor. Din cele 59 
de morminte sarmatice timpurii din spaţiul analizat, 29 (49%) au defuncţii orientaţi cu capul spre 
nord, nord-vest şi nord-est, 12 (20%) spre sud, sud-vest şi sud-est, 3 (5%) spre est şi 1 (2%) spre vest, 
iar în 14 (24%) cazuri orientarea este incertă. Foarte probabil că majoritatea acestora din urmă au 
avut defuncţii orientaţi cu capul spre nord, nord-vest şi nord-est. 
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Aşa cum se poate remarca, în perioada timpurie predomină orientarea în sectorul nordic, 
care este o caracteristică a mormintelor sarmatice timpurii din această perioadă şi zonă geografică. 
Trebuie menţionat că în toate teritoriile de răspândire a culturi sarmatice timpurii predomină orien-
tarea defuncţilor spre sud, sud-vest şi sud-est. Sigura grupă de morminte, din secolele III–I a. Chr., 
care poate fi comparată cu cea din spaţiul nord-pontic se află în stânga Donului de Jos. Aici 
orientarea defuncţilor cu capul spre nord, nord-vest sau nord-est este o trăsătură stabilă, pe fondul 
dominării orientării sudice a defuncţilor în tot spaţiul de la est de Don. Aceste două grupe sunt 
apropiate şi prin unele trăsături ale ritualului funerar, cum ar fi amplasarea ofrandei animale în zona 
capului3 sau poziţia mobilierului funerar în mormânt. 

În legătură cu orientarea defuncţilor din mormintele sarmatice din spaţiul nord-pontic este 
de remarcat faptul că, după cum vom vedea, şi în perioadele sarmatică mijlocie şi târzie orientarea 
spre nord predomină în continuare în această zonă geografică. O situaţie diferită avem în spaţiul de 
la est de Don unde, în perioada sarmatică mijlocie, orientarea defuncţilor este preponderent sudică. 

Nici orientarea defuncţilor cu capul spre est (Burgunka T 1 M 1; Čehovka T 2 M 1; Kairy T 1 
M 24), sau vest (Vol’no-Ulanovka T 4 M 2) nu este caracteristică sarmaţilor din regiunea şi intervalul 
cronologic supus analizei. Aceeaşi situaţie se întâlneşte şi la sarmaţii din spaţiul de la est de Don din 
secolele III–I a. Chr. Pe de altă parte, orientarea estică şi, în special, cea vestică este obişnuită pentru 
înmormântările sarmaţilor siraci din regiunea Kuban. Orientarea vestică şi estică este caracteristică 
şi necropolelor plane din secolele III–I a. Chr. din teritoriile de la nord de Caucaz. Reprezentativ, în 
acest sens, este faptul că mormântul cu orientare estică de la Kairy (T 2 M 24) are în inventar o cană 
tipică pentru regiunea Kuban. Nici în perioada sarmatică mijlocie orientarea defuncţilor cu capul 
spre est sau vest nu este numeroasă pe întreg teritoriul locuit de sarmaţi. 

Legat de poziţia defuncţilor în morminte trebuie spus că în întreaga lume sarmatică, 
dominantă a fost depunerea pe spate cu mâinile şi picioarele întinse drept. Cu toate acestea, pe 
parcursul întregii perioade a existenţei culturii sarmatice sunt şi numeroase cazuri în care scheletele 
aveau poziţii diferite ale mâinilor şi picioarelor. Astfel de cazuri avem şi în mormintele sarmatice 
timpurii din nordul Mării Negre. 

Elemente ale ritualului funerar şi amenajări rituale 

Un loc important în ritualul funerar al sauromaţilor şi sarmaţilor a fost ocupat, de-a lungul 
timpului, de către materiale minerale de culoare albă (cretă, lut alb, nisip alb, ghips, scoici), roşie de 
diferite nuanţe (ocru, realgar) şi, mai rar, galbenă (sulf). Prezenţa acestor materiale minerale în 
mormintele sarmatice, care aveau un caracter preponderent de cult, constituie o mărturie a 
simbolului sacru al culorilor mai sus amintite. 

Cel mai adesea în mormintele sarmatice, din toate perioadele, se întâlneşte obiceiul presărării 
fundului gropii mormântului sau a sicriului cu praf de cretă. În morminte se întâlneşte depusă şi 
creta sub formă de mici bucăţi, cât şi înlocuitorii ei – lutul de culoare albă, ghips, scoici, care sunt 
asemănătoare ca structură cu creta. În cazul tumulilor ridicaţi de sarmaţi, au fost surprinse şi  situaţii 
când pe toată suprafaţa de sub tumul era împrăştiat steril de culoare deschisă. 

Culoarea albă era un simbol al purităţii fiind legată şi de ritualul curăţirii trupului. Cu toate 
acestea, nu tot timpul această curăţire era efectuată cu aceste materiale minerale, din simplul motiv 
că atât creta, cât şi înlocuitorii ei, nu se întâlnesc în toate mormintele. 

Materialele minerale de culoare roşie (ocru, realgar) se întâlnesc de regulă sub forma unor 
bucăţi în mormintele mai bogate, atât de femei, cât şi de bărbaţi. B. N. Grakov considera că realgarul 
a fost simbolul însufleţirii sângelui şi a sacrificiilor sângeroase. Importanţa rituală a realgarului este 
legată în imaginarul sarmaţilor şi de cultul focului. 

 
3  În mormintele cu orientare sudică, din spaţiul de la est de Don şi Volga, ofranda animală se întâlneşte cel mai des la 

picioare. 
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Dintre materialele minerale de culoare galbenă se remarcă ocrul galben, întâlnit extrem de 
rar, cât şi sulful. Acesta din urmă, descoperit sub forma unor bucăţi, reprezintă, probabil, un simbol 
al cultului focului, datorită faptului că se aprinde foarte uşor4. 

În unele morminte sauromatice şi sarmatice timpurii de la est de Don şi Volga, alături de 
defunct, se întâlnesc mici grămezi de cărbune de lemn ars şi cenuşă. De regulă, aceste mici grămezi 
se aflau în zona picioarelor, iar uneori lângă cap. Câteodată, în umplutura gropii se întâlneşte 
cărbune de lemn, împreună cu pământ ars. 

Din păcate, în mormintele sarmatice timpurii din spaţiul analizat elemente ale ritualului 
funerar s-au păstrat doar în trei dintre ele (Novobarannikovka T 2 M 1, Sergeevka T 4 M 17, 
Holmskoe T 4)5, deşi în cele timpurii din spaţiul de la est de Don şi Volga acestea sunt o prezenţă 
frecventă. 

Ofrande animale 

Adesea în mormintele sarmatice, pe toată durata existenţei acestora, se găsesc resturile 
ofrandei animale. Cel mai frecvent ele sunt reprezentate de oase de animale, cornute de talie mică, 
urmate de cele de la animale cornute de talie mare şi de cai. De regulă, acestea erau bucăţi de oaie 
(piciorul din faţă cu omoplat, coloana vertebrală) şi, mai rar, berbeci şi oi întregi, cu sau fără cap aşa 
cum se întâlnesc deseori în mormintele din perioada sauromatică. În ceea ce priveşte prezenţa 
oaselor de cai sau de animale cornute de talie mare, acestea se întâlnesc în mormintele sarmatice 
mult mai rar decât în perioada sauromatică. Cu toate acestea, în întregul teritoriu locuit de sarmaţi 
de-a lungul secolelor IV a. Chr. – IV p. Chr. oasele de cornute de talie mare şi de cai sunt prezente în 
morminte. În ceea ce priveşte caii, trebuie spus că în morminte erau depuse, de regulă, doar craniile 
sau părţi din picioare; deşi mult mai rar, sunt şi cazuri în care ofranda animală este reprezentată de 
oase de capră, iepure sau peşte. 

Ofranda animală în mormintele sarmatice timpurii din teritoriul nord-pontic analizat este 
prezentă în 17 morminte. Ca şi în întreaga lume sarmatică şi în mormintele din secolele II–I a. Chr. 
din spaţiul nord-pontic resturile ofrandei animale sunt reprezentate, în cea mai mare parte, de oase 
de oaie şi berbec. Astfel, din cele 17 morminte cu ofrandă animală în 13 oasele sunt de oaie şi berbec, 
în două de cal, în unul de la un animal cornut cu talie mare, iar în altul de porc (?)6. Din cele 17 
morminte, în opt ofranda se afla în zona craniului, în şase în regiunea picioarelor, într-un caz sub 
palma mâinii drepte, iar în altul pe fundul gropii mormântului. Pe lângă acestea există şi o situaţie 
(L’vovo T 6 M 1) când osul de la piciorul unui cal (?) se afla alături de două vase ceramice, la o 
distanţă de 2 m de mormânt, pe stratul antic. În acest caz osul şi cele două vase sunt rămăşiţe de la 
banchetul funerar, petrecut înainte de ridicarea movilei. De altfel, astfel de urme materiale ale 
ritualului funerar apar atât în perioada sauromatică, cât şi pe toată durata culturii sarmatice. 

Din cele 17 morminte cu ofrandă animală, în şapte cazuri aceasta se aflau alături de cuţite, în 
patru cazuri erau în locuri diferite ale gropii mormântului (Alexandrovsk T 10 M 2, Preobraženka         
T 2 M 1, Sergeevka T 4 M 17, Sokolovo T 1 M 1), în alte două cazuri – depusă în străchini, alături de 
câte un cuţit (Kairy T 9 M 2, L’vovo T 1 M 1), iar într-un caz se afla într-un vas (Stavki). Se consideră 
(M. P. Abramova) că obiceiul depunerii ofrandei în străchini a fost preluat de către sarmaţi de la 
populaţia sedentară din nord-vestul Caucazului, dar I. I. Marčenko nu este de acord cu această 
opinie argumentând prin faptul că acest ritual este cunoscut la sarmaţii din estul Mării Azov. Însă, 

 
4  Trebuie remarcat faptul că realgarul, creta şi ocrul de diferite culori puteau fi utilizate şi în cosmetica feminină. 
5  Defunctul din mormântul de la Novobarannikovka avea pe piept vopsea roşie (realgar ?), iar fundul gropii mormân-

tului de la Sergeevka era presărat cu cretă. 
6  Se consideră (I. S. Kameneckij) că obiceiul folosirii cărnii de porc ca ofrandă a fost preluat de către sarmaţii siraci de 

la meoţi. 
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după cum bine a remarcat M. P. Abramova, străchinile nu sunt caracteristice mediului sarmatic din 
zona Volgăi de Jos şi a Donului, unde acestea lipsesc, ci doar la acei sarmaţi care au intrat în contact 
cu populaţiile locale care produceau şi utilizau străchinile. Această concluzie rezultă şi din paginile 
lucrării lui A. S. Skripkin, unde este studiată această categorie de vase. De altfel, cele trei străchini 
descoperite în mormintele din secolele II–I a. Chr. din spaţiul nord-pontic sunt tot importuri. 

Mobilierul funerar: componenţa şi poziţia în morminte 

Mobilierul funerar din morminte include ansamblul bunurilor care s-au depus în 
amenajarea funerară: inventar de corp, piese de podoabă şi vestimentaţie, obiecte de toaletă, vase din 
bronz, argint şi sticlă, arme, ofrande, însoţitori etc., care, în parte, sunt obişnuite pentru mormintele 
sarmatice. Mai mult decât atât, mobilierul funerar din cadrul mormintelor reflectă modul nomad de 
viaţă al acestora, diferenţierile sociale, faptul că sunt războinici, cât şi că erau, în principal, crescători 
de vite. Nu în ultimul rând, trebuie menţionat că mobilierul funerar depus în morminte ne oferă o 
viziune asupra felului în care îşi imaginau sarmaţii viaţa de dincolo. 

Trebuie menţionat că mobilierul funerar din mormintele sarmatice de femei se deosebeşte de 
cel din mormintele de bărbaţi. Uneori însă, în mormintele de bărbaţi din întregul spaţiu locuit de 
sarmaţi, se întâlnesc şi obiecte caracteristice mormintelor de femei (piese de podoabă), dar există şi 
situaţii în care în morminte de femei se află piese caracteristice pentru bărbaţi (armament). O serie 
de piese din cadrul mobilierului funerar se întâlnesc în morminte, indiferent de sexul şi vârsta 
defunctului: vase ceramice, obiecte de podoabă şi vestimentaţie, vase din metal şi sticlă, cât şi cuţite, 
ultimele de regulă descoperite printre resturile ofrandei animale. 

În mormintele din perioada timpurie vase ceramice modelate cu mâna sunt cantitativ mai 
numeroase decât cele modelate la roată. În cea mai mare parte a lor vasele modelate cu mâna sunt 
produse sarmatice iar în câteva cazuri sunt de import. În două cazuri (Sokolovo T 1 M 1, Ševčenko  
T 2 M 18) au fost descoperite vase ceramice modelate cu mâna alături de cele lucrate la roată. Vasele 
ceramice modelate la roată sunt în totalitate importuri. Din totalul lor cele mai numeroase sunt cănile. 

Cele mai multe dintre vasele ceramice se aflau depuse în zona craniului, mai puţine în zona 
picioarelor şi foarte rar, în preajma mâinilor sau a bazinului. 

Deşi într-un număr nu foarte mare în cadrul mobilierului funerar al câtorva morminte apar 
şi obiecte de uz casnic şi gospodăresc (fusaiole, cute, ace şi străpungătoare). 

Mult mai bine reprezentate sunt în mormintele din perioada timpurie piesele de podoabă şi 
de vestimentaţie care au fost descoperite, în special, în morminte de femei, dar sunt prezente şi în 
cele de bărbaţi. În legătură cu acestea se poate constata că ele nu sunt de o varietate tipologică mare, 
iar unele dintre ele nu au cunoscut nici măcar o răspândire generală în lumea sarmatică timpurie. 
Mai mult decât atât, o mare parte a acestora au constituit importuri din zonele culturale vecine. 
Dintre piesele de podoabă şi vestimentaţie cele mai numeroase sunt fibulele şi mărgelele, fiind 
urmate de pandantive şi cercei, iar apoi de alte categorii de piese în câte un mormânt sau două. 

Majoritatea fibulelor au fost găsite în regiunea umerilor sau a claviculelor, dar uneori şi pe 
cutia toracică, regiunea gâtului sau a bazinului. 

Cert este că, în legătură cu piesele de podoabă şi vestimentaţie se poate remarca o predilecţie 
pentru fibule, mărgele şi pandantive, în timp ce cerceii, brăţările şi pandantivele sunt utilizate, în 
această perioadă, în mai mică măsură. 

O particularitate specifică a inventarelor mormintelor de femei sunt oglinzile. În majoritatea 
cazurilor acestea se aflau în regiunea craniului şi umerilor. 

Pe lângă toate aceste categorii de materiale, în mormintele timpurii din spaţiul nord-pontic 
se întâlnesc atât piese de harnaşament (zăbale, psalii, falere, aplici), cât şi arme. Acestea din urmă fac 
parte din mobilierul mormintelor bărbăteşti şi sunt reprezentate de spade, vârfuri de lănci şi de 
săgeţi. În două morminte (Alexandrovsk T 12 M 3; Kvašino) au fost descoperite, împreună, vârfuri 
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de săgeţi şi de lănci, iar în altele două vârfuri de lănci împreună cu spade (Kalančak T 10; Sadovo         
T 4 M 17). Doar într-un singur mormânt au fost descoperite vârfuri de săgeţi împreună cu o spadă 
(Vinogradnoe T 31 M 1). În ceea ce priveşte psaliile şi zăbalele, acestea provin din mormintele 
distruse de la Balakleja şi Kvašino, iar falerele din cele de la Balakleja şi Bulahovka. Din acesta din 
urmă mai provin şi trei cupe semisferice din argint şi un cazan de bronz care are analogii, pentru 
această perioadă, doar în mediul sarmaţilor siraci din regiunea Kuban. 

Într-un singur caz (Alexandrovsk T 12 M 3) în cadrul mobilierului funerar se afla şi o 
figurină antropomorfă din cretă, foarte schematică. Astfel de piese de cult se întâlnesc în mormintele 
sarmatice de femei şi copii începând cu perioada sarmatică timpurie. Cele mai timpurii figurine 
antropomorfe din cretă au fost descoperite în mormintele culturii sarmatice timpurii din sudul 
regiunii Munţilor Urali, regiunea Volgăi de Jos şi în stânga Donului de Jos. De la hotarul secolelor 
I a. Chr. – I p. Chr. sunt figurinele antropomorfe din mormintele cercetate de V. A. Gorodcov în 
apropierea satului Pereezdnaja (regiunea Doneck), cât şi din necropola tumulară de la Bykovo 
(regiunea din stânga Volgăi). 

IV.2. CULTURA MATERIALĂ 

Cercetările arheologice din spaţiul nord-pontic au scos la lumină, alături de construcţiile 
funerare, care sunt principalele urme ale acestei civilizaţii barbare, şi un bogat şi diversificat material 
arheologic, care creează o imagine asupra diferitelor aspecte ale vieţii. 

Mobilierul funerar al mormintelor din teritoriul analizat constă atât din vase ceramice 
modelate cu mâna sau la roată, vase din bronz şi argint, recipiente din sticlă, obiecte de uz casnic şi 
gospodăresc, piese de podoabă şi vestimentaţie, obiecte de toaletă, arme, cât şi din piese de 
harnaşament. Aceste categorii de piese definesc, în cea mai mare parte a lor, ocupaţiile, meşteşu-
gurile practicate de aceştia, gradul de dezvoltare economică la care se aflau, modul de viaţă şi relaţiile 
comerciale pe care le-au avut cu populaţiile din ţinuturile învecinate sau cu cele mai îndepărtate. O 
mare parte dintre aceste categorii de materiale reflectă într-o oarecare măsură şi preferinţele pentru 
ţinuta vestimentară şi podoabe atât a populaţiei de rând, cât şi a aristocraţiei. Pe de altă parte, unele 
obiecte furnizează informaţii privind gradul de dezvoltare al societăţii sarmate. De multe ori acestea 
indică, alături de unele aspecte ale ritului şi ritualului funerar, cărui trib sarmatic i-a aparţinut 
defunctul precum şi teritoriul de unde veneau. Toate acestea la un loc, corelate şi cu informaţiile 
izvoarelor antice (literare şi epigrafice), dar şi cu ritul şi ritualul funerar, creează o imagine pentru 
ceea ce a însemnat civilizaţia materială şi spirituală a sarmaţilor din această regiune în perioada 
cuprinsă între secolul II a. Chr. şi secolul IV p. Chr. 

IV.2.1. VASE CERAMICE 

Vasele ceramice se numără printre cele mai frecvente şi abundente urme arheologice ale 
antichităţii. Acestea aparţin culturii materiale şi reflectă gradul de dezvoltare a comunităţilor 
omeneşti pe o anumită treaptă de dezvoltare a societăţii. Ca izvor istoric direct vasele ceramice, fie 
ele modelate cu mâna sau la roată, reprezintă alături de alte categorii de materiale un „document” 
istoric de prim ordin. Importanţa acestora este mai însemnată atunci când, pentru o anumită 
perioadă istorică, sursele literare lipsesc cu desăvârşire sau sunt puţine la număr. Mai mult decât atât, 
vasele ceramice au o importanţă majoră şi pentru faptul că ele au constituit unul dintre elementele 
nelipsite din viaţa cotidiană pe parcursul a câtorva milenii. Astfel, pe baza vaselor ceramice, alături 
de alte categorii de materiale, se pot trage anumite concluzii nu numai asupra stadiului de dezvoltare 
atins de cultura materială, ci şi asupra nivelului social-economic la care au ajuns anumite populaţii. 
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Creşterea necesităţii producerii de vase ceramice odată cu evoluţia societăţilor omeneşti, 
datorată nevoilor casnice şi gospodăreşti, au impus, cu timpul, confecţionarea unei game variate de 
vase, respectiv de forme şi mărimi. Astfel, unele vase ceramice erau folosite la prepararea şi păstrarea 
alimentelor, altele pentru păstrarea lichidelor, iar unele pentru servirea mâncării şi băuturii. 

În mormintele sarmatice din perioada şi teritoriul de analizat vasele ceramice sunt una din 
cele mai reprezentative categorii de artefacte. Această situaţie arheologică reflectă rolul pe care l-a 
jucat aceasta în viaţa cotidiană a sarmaţilor. 

Din punct de vedere al tehnicii de confecţionare, vasele ceramice din mormintele sarmatice 
timpurii sunt modelate cu mâna sau la roată. 

Datorită modului nomad de viaţă al acestora, este puţin probabil la aceştia un meşteşug 
dezvoltat de producere a vaselor ceramice. Cel mai probabil este că sarmaţii produceau de sine 
stătător doar vasele modelate cu mâna. În ceea ce priveşte vasele modelate la roată acestea, în marea 
lor majoritate, sunt de import, fiind aduse din diferite centre meşteşugăreşti dezvoltate cum ar fi 
aşezările meoţilor din zona Kuban şi Donul de Jos, Regatul Bosporan7 sau centrele greceşti din 
nordul Mării Negre. Astfel, complexul ceramic sarmatic reprezintă o combinare a tradiţiilor 
diferitelor centre de producţie ale vaselor ceramice într-un sistem complex de interdependenţă. 

În interpretarea vaselor ceramice din mormintele sarmatice, la fel ca şi în cazul aceleiaşi 
categorii de materiale din mediul altor popoare, pot fi luate în discuţie mai multe criterii: formă, 
dimensiuni, accesorii, decoruri, mod de realizare, calitatea pastei sau funcţionalitatea8. 

Din punct de vedere al funcţionalităţii vasele ceramice modelate cu mâna şi la roată din 
mormintele sarmatice din perioada şi teritoriul analizat sunt pentru prepararea şi păstrarea hranei; 
consumarea hranei; păstrarea, turnarea şi consumarea lichidelor; pentru băut; pentru păstrarea 
unguentelor şi parfumurilor şi vase utilizate ritual. 

VASE SARMATICE MODELATE CU MÂNA 

Vase pentru prepararea şi păstrarea hranei 
Vasele din această categorie sunt modelate din pastă grosieră şi au ca ingredienţi cioburi 

pisate, pietricele, nisip sau materiale organice, care dau vaselor un aspect zgrunţuros şi aspru şi au 
fost arse inoxidant. Culorile care predomină sunt brun-cenuşiu, cenuşiu-închis sau deschis şi mai rar 
gălbui, dar şi atunci cu tentă spre cenuşiu. O parte a vaselor din această categorie (cele pentru gătit), 
au urme de ardere secundară care se datorează, în principal, folosirii îndelungate la foc deschis. 

 

Fig. 2. Vase modelate cu mâna pentru 
prepararea şi păstrarea hranei: 
1. Gromovka T 2 M 2;  
2. Sergeevka T 4 M 17;  
3. Novobarannikovka T 2 M 1;  
4. Černomorskoe T 1 M 5;  
5. Ševčenko T 2 M 18;  
6. L’vovo T 6 M 1;   
7. Pokrovskoe. 

 
 

7  Stat fondat la începutul secolului V a. Chr. pe ambele maluri ale Bosporului Cimerian (strâmtoarea Kerci), cu capitala 
la Panticapaeum (astăzi oraşul Kerci, Ucraina). A fost alcătuit din colonilie greceşti din peninsulele Kerci şi Taman 
(regiunea Krasnodar, Rusia). 

8  În analiza vaselor ceramice vom folosi criteriul funcţionalităţii. 
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Aceste vase au buza evazată şi rotunjită, gâtul scurt şi larg, bine marcat, corpul arcuit pe linia 
diametrului maxim situat în partea de mijloc sau cea superioară, iar fundul plat. Unele dintre ele sunt 
mai zvelte. Ele sunt din pastă grosieră de culoare cenuşie-închisă sau brun-cenuşie şi au suprafaţa 
zgrunţuroasă. Astfel de vase provin din T 2 M 2 de la Gromovka (Fig. 2/1), T 2 M 18 de la Ševčenko 
(Fig. 2/5), T 2 M 1 de la Novobarannikovka (Fig. 2/3), T 1 M 5 de la Černomorskoe (Fig. 2/4), T 6 M 1 
de la L’vovo (Fig. 2/6) şi mormântul de la Pokrovskoe (Fig. 2/7). Vasul de la Pokrovskoe este decorat pe 
umăr cu linii în zigzag, realizate prin incizie, iar deasupra şi sub acestea cu împunsături.  

Mormintele din care fac parte vasele de la Gromovka şi Černomorskoe aveau printre 
mobilierul funerar fibule filiforme de schemă Latène mijlociu de tipul Kostrzewski B care se datează 
în mediul sarmatic, cu precădere, în a doua jumătate a secolului II a. Chr. – prima jumătate a 
secolului I a. Chr. Vasul de la Pokrovskoe era însoţit de o fibulă de tip Neapolis, care se datează în 
general în secolul I a. Chr. 

Recipientele din această categorie similare sau apropiate ca formă se întâlnesc frecvent în 
mediul sarmatic timpuriu din spaţiul de la est de Don. 

 
Vase pentru păstrarea, turnarea şi consumarea lichidelor 
În funcţie de mărime şi formă pot fi distinse două categorii de astfel de recipiente: vase  cu 

gura îngustă şi căni propriu-zise. 
Recipientele din această categorie, nu foarte multe la număr, au fost realizate din pastă 

grosieră şi semifină care are ca ingredienţi cioburi pisate, pietricele, nisip sau materiale organice. 
Acestea au fost arse oxidant şi inoxidant şi sunt de culoare cenuşie, cenuşie-deschisă, cafenie, gălbuie 
sau gălbui-deschisă, pereţii unor exemplare fiind lustruiţi la exterior. 

Vase cu gura îngustă 

O primă grupă de vase de acest tip au buza uşor evazată şi rotunjită, iar gâtul cilindric şi 
îngust cu pereţii arcuiţi, iar corpul, aproximativ, globular/sferoidal. Diametrul maxim al corpului 
acestora este situat în partea de mijloc sau superioară. Unele exemplare au fundul uşor aplatizat. De 
regulă, ele sunt din pastă grosieră sau semigrosieră de culoare cenuşie, brun-cenuşie şi cafenie şi au 
suprafaţa netezită şi uneori uşor lustruită. În unele cazuri acestea sunt decorate prin incizie cu 
grupuri de linii verticale şi orizontale, linii în zigzag sau linii succesive în unghi cu deschiderea în jos, 
care au uneori spaţiul dintre ele punctat, cât şi linii paralele în formă de semicerc. 

 Astfel de vase au fost descope-
rite în T 26 M 1 de la Dneprostroj 
(Fig. 3/4), dintr-o descoperire izolată 
de la Kljusovka (Fig. 3/5) şi mormân-
tul de la Uškalka (Fig. 3/6).  

Aceste vase au analogii în mor-
mintele sarmatice din spaţiul de la est 
de Don şi în zona Volgăi de Jos din pe-
rioada sarmatică timpurie. În ceea ce 
priveşte vasele de la Dneprostroj şi 
Kljusovka trebuie spus că motive or-
namentale apropiate sau identice sunt 
cunoscute în zona Volgăi de Jos şi în 
perioada sarmatică mijlocie. Vasul de la 
Uškalka nu are analogii exacte însă, 
după formă, este apropiat de unele vase 
sauromato-sarmate din regiunea din 
sudul Munţilor Urali, iar ca simplitate a 
ornamentului, de cele din zona Volgăi 
de Jos. 

 
Fig. 3. Vase  modelate cu mâna, cu gura îngustă, pentru păstrarea şi turnarea 
lichidelor: 1. L’vovo T 6 M 1; 2. Brilovka T 16 M 1; 3. Babino M 4;                         
4. Dneprostroj T 26 M 1; 5. Kljusovka; 6. Uškalka. 
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Acestei categorii îi mai aparţin şi o serie de vase care au avut aceiaşi funcţionalitate dar au 
forme diferite. Ele provin din mormântul de la Horol, T 6 M 1 de la L’vovo (Fig. 3/1), M 4 de la 
Babino (Fig. 3/3) şi T 16 M 1 de la Brilovka (Fig. 3/2). 

Vasul din T 2 M 18 de la Ševčenko se datează pe baza oglinzii cu discul rotund şi plat şi a cu-
pei elenistice, care fac parte din inventarul mormântului, în secolele II–I a. Chr., iar cel din T 16 M 1 
de la Brilovka, se datează, pe baza fibulei filiforme de schemă Latène mijlociu de tipul Kostrzewski B, 
în a doua jumătate a secolului II – prima jumătate a secolului I a. Chr. De altfel vasul de la Brilovka 
reprezintă o formă întâlnită nu rareori în mormintele sarmatice de la est de Don, unde se datează în 
secolele III–I a. Chr. O fibulă de tipul Kostrzewski B avea printre mobilierul funerar şi M 4 de la 
Babino, iar de o spadă cu mânerul terminat în semilună era însoţit vasul din mormântul de la Horol. 

Căni 
În mormintele sarmatice din perioada timpurie cănile sunt reprezentate de cinci exemplare. 

Cănile din T 1 M 1 de la L’vovo (Fig. 4/1) şi T 1 M 24 de la Kairy (Fig. 4/2) sunt forme tipic 
sarmatice. Ele sunt modelate din pastă semigrosieră de culoare cenuşie, exemplarul de la L’vovo fiind 
lustruit. Căni asemănătoare celei de la L’vovo, uneori chiar decorate, se întâlnesc în mormintele 
sarmatice timpurii din spaţiul de la est de Don, unde se datează în secolele III–I a. Chr. De altfel, pe 
baza întregului inventar, printre care şi o oglindă cu discul rotund şi plat, mormântul de la L’vovo se 
datează în secolul I a. Chr. Cana din T 1 M 24 de la Kairy (Fig. 4/2), se datează, pe baza unei analogii 
exacte dintr-un mormânt de la 
Kalmykovo, în secolul I a. Chr., iar căni 
cu trăsături foarte apropiate se întâlnesc 
frecvent în mediul sarmatic din regiunea 
Kuban. Celelalte căni provin din T 1 M 1 
de la Privol’noe (Fig. 4/3),  T 2 M 1 de la 
Sadovo (Fig. 4/5) şi T 13 M 1 de la 
Zamožnoe (Fig. 4/4). Aceste căni sunt 
din pastă fină de culoare gălbuie şi au 
forme obişnuite pentru cănile modelate 
la roată din oraşele greceşti şi mediul 
bosporan din ultimele secole a. Chr. – 
primele secole p. Chr. O cană modelată 
cu mâna, aproape identică cu cea de la 
Privol’noe, avem într-un mormânt din 
secolele I–II p. Chr. din necropola 
bosporană de la Zolotoe. Nu în ultimul 
rând trebuie menţionat că în toate cele 
trei morminte printre mobilierul funerar 
se aflau şi fibule filiforme de schemă 
Latène mijlociu de tipul Kostrzewski B 
care indică o datare în intervalul cronologic cuprins între a doua jumătate a secolului II a. Chr. şi 
prima jumătate a secolului I a. Chr. 

 
Vase utilizate ritual 
În mormintele din perioada timpurie această categorie de vase este reprezentată doar de 

către afumători. Acestea sunt nişte vase de cult şi reprezintă o grupă aparte printre vasele ceramice 
utilizate de sarmaţi de-a lungul timpului. Ele au început să aibă o largă răspândire şi să joace un rol 
tot mai important în lumea sarmatică încă din secolul IV a. Chr. şi au fost utilizate până la finele 
perioadei sarmatice târzii. În întregul spaţiu locuit de sarmaţi afumătorile sunt întâlnite, cu 

 
Fig. 4. Căni modelate cu mâna: 1. L’vovo T 1 M 1; 2. Kairy T 1 M 24; 3. 
Privol’noe T 1 M 1; 4. Zamožnoe T 13 M 1; 5. Sadovo T 2 M 1. 
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precădere, în mormintele de femei, nelipsind însă nici din cele de bărbaţi. De regulă, afumătorile 
sunt nişte vase de dimensiuni mici şi de forme diferite, care, în unele cazuri, au pereţii perforaţi. În 
marea majoritate a cazurilor, în interiorul afumătorilor se află cărbune de lemn ars, iar pereţii din 
interior au puternice urme de arsură. Există şi cazuri când pe pereţii interiori, rareori exteriori, sunt 
nişte pete grase de culoare închisă sau mai păstrau în interior mici fragmente de substanţe solide ori 
cenuşă de la diferite ierburi. Pe baza descoperirilor s-a ajuns la concluzia că aceste vase erau folosite 
şi la arderea unor plante parfumate, substanţe solide sau a uleiurilor aromate. Uneori afumătorile 
erau folosite şi în alte scopuri cu caracter ritual. În acest sens, sunt elocvente cazurile când acestea 
erau umplute cu lut alb sau aveau în interior cretă albă sau vopsea roşie. Acest fapt demonstrează, în 
opinia unor cercetători (K. F. Smirnov), că afumătorile aveau un caracter sacru, în care uneori focul 
real era schimbat cu substanţe care simbolizau lumina şi focul. În marea majoritate a cazurilor, 
aceste vase erau modelate pe loc în fiecare obşte ori familie. Forma acestora şi ornamentul de pe ele 
se schimbau odată cu trecerea timpului. 

  

Afumătorile din perioada sarmatică timpurie din zona nord-pontică de la vest de Don, cât şi 
din spaţiul de la est de acest fluviu sunt din pastă grosieră sau semigrosieră, care are ca ingredienţi 
cioburi pisate, pietricele, nisip sau materiale organice. Acestea au suprafaţa zgrunţuroasă foarte prost 
netezită, rareori uşor lustruită. De altfel, afumători bine lustruite pentru această perioadă nu se cu-

nosc. Ceea ce a fost remarcat este faptul 
că uneori suprafaţa interioară a 
acestora este mai bine lustruită. 

Pentru perioada timpurie 
vase cu o astfel de funcţionalitate au 
fost descoperite în mormântul de la 
Uškalka (Fig. 5/1), mormântul distrus 
de la Mihajlovka (Fig. 5/2), T 3 M 4 
de la Razdol’skoe i Novoselki, T 1 M 
1 de la Sokolovo (Fig. 5/4, 6), T 2 M 1 
de la Novobarannikovka (Fig. 5/3) şi 
T 2 M 3 de la Žemčužnoe (Fig. 5/5).  

În mormintele de la Uškalka 
şi Sokolovo se aflau depuse câte două 
afumători. Afumătoarea de la 

Mihajlovka are analogii în mormintele sarmatice din ultimele secole a. Chr., în special în zona din 
sudul Uralilor. În ceea ce priveşte afumătoarea din T 1 M 1 de la Sokolovo (Fig. 55/6) aceasta are 
analogii exacte sau apropiate în mormintele sarmatice timpurii din spaţiul de la est de Don, dar în 
special în zona de la est de Volga şi teritoriul de lângă Urali. Cea de-a doua afumătoare din 
mormântul de la Sokolovo (Fig. 5/4) are analogii exacte, cu precădere, în mormintele sarmatice 
timpurii din spaţiul de la est de Don şi Volga. Afumătorile de la Sokolovo se datează, pe baza 
bogatului inventar din mormânt, în a doua jumătate a secolului II – prima jumătate a secolului I a. 
Chr. Piese similare cu cea din T 2 M 1 de la Novobarannikovka se întâlnesc atât în perioada 
sarmatică timpurie, cât şi cea mijlocie. În ceea ce priveşte afumătoarea de la Žemčužnoe aceasta are 
analogii apropiate în mediul sarmatic din secolele III–II a. Chr., iar similare doar în mormintele din 
perioada sarmatică mijlocie. 

 
  

 
Fig. 5. Vase utilizate ritual. Afumători: 1. Uškalka; 2. Mihajlovka;                        
3. Novobarannikovka T 2 M 1; 4, 6. Sokolovo T 1 M 1; 5. Žemčužnoe T 2 M 3. 
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VASE CERAMICE DE IMPORT MODELATE CU MÂNA ŞI LA ROATĂ 

Vase pentru prepararea şi păstrarea hranei 
Această categorie este reprezentată prin trei vase, dintre care două sunt modelate cu mâna şi 

provin din T 2 de la Frunze şi din T 4 M 17 de la Sergeevka (Fig. 2/2), iar al treilea este modelat la 
roată şi este din T 1 M 1 de la Novolugansk.   

Vasul din T 1 M 1 de la Novolugansk se datează, pe baza unei fibule de tip Neapolis, în 
secolul I a. Chr. şi are o formă foarte apropiată de unele tipuri ale vaselor ceramice scitice, ceea ce 
indică că acesta constituie un import în mediul sarmatic. De factură scitică este şi vasul de la Frunze. 
De altfel, vasele de la Novolugansk şi Frunze sunt singulare în mediul sarmatic din zona nord-
pontică, atât din perioada sarmatică timpurie, cât şi mijlocie. Nu se cunosc astfel de vase nici în 
mediul sarmatic din spaţiul de la est de Don şi Volga. 

În ceea ce priveşte vasul din T 4 M 17 de la Sergeevka acesta este din pastă grosieră, de 
culoare brun-cenuşie şi are suprafaţa lustruită. Vasul reprezintă un import din mediul culturii 
Zarubineck9. O dovadă în acest sens este atât forma şi modul de realizare, cât şi analogiile printre 
formele ceramice de secol I a. Chr. din necropola culturii Zarubineck, de la Pirogovo. 

 
Vase pentru consumarea hranei 
Recipientele din această categorie sunt reprezentate în mediul sarmatic analizat de trei stră-

chini, dintre care două sunt modelate cu mâna (T 1 M 1 de la L’vovo (Fig. 6/2), T 9 M 2 de la Kairy 
(Fig. 6/3)), iar una la roată (T 2 M 5 de la 
Akkermen’’ I (Fig. 6/1)). 

Strachina de la Akkermen’ I este 
modelată la roată din pastă fină şi are su-
prafaţa acoperită cu firnis negru. Aceasta 
reprezintă un produs pergamian care se 
datează la sfârşitul secolului II – secolul I a. 
Chr. Străchini apropiate ca formă provin 
dintr-o serie de mormintele din necropola 
bosporană de la Zolotoe. 

Exemplarul de la L’vovo este din 
pastă semigrosieră de culoare neagră şi are 
suprafaţa exterioară lustruită. Ea reprezintă 
un produs tipic pentru cultura Zarubineck, 
unde se datează la sfârşitul secolului II – 
secolul I a. Chr.  

În ceea ce priveşte strachina de la Kairy aceasta este apropiată de recipientele similare din 
mediul scitic târziu. De altfel, analogiile cele mai apropiate le avem în mediul scitic târziu, unde 
acestea se datează, cu precădere, în secolul I a. Chr. 

 
Vase pentru păstrarea şi turnarea lichidelor  
Din această categorie fac parte vasele ceramice care constituie importuri în mediul sarmatic 

şi care au servit la păstrarea şi turnarea lichidelor. Faţă de cazul vaselor cu aceeaşi funcţionalitate 
produse de sarmaţi, unde sunt două categorii de astfel de recipiente, cele de import sunt reprezentate 
doar de căni. 

Acestea, în totalitatea lor, sunt modelate la roată, din pastă semifină şi fină şi au fost arse 
oxidant şi inoxidant. Ele sunt de culoare roşiatică, gălbui-roşiatică, gălbuie-deschisă, roz-portocalie, 

 
9  Cultură arheologică din secolele III a. Chr. – III p. Chr. localizată în partea centrală şi de vest a Ucrainei, cât şi în cea 

de sud a Belorusiei. 

 
Fig. 6. Străchini modelate cu mâna (2–3) şi la roată (1). Bol modelat la 
roată (4): 1. Akkermen I T 2 M 5; 2. L’vovo T 1 M 1; 3. Kairy T 9 M 2;  
4. Podgorodnoe T 3 M 8. 
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cenuşie sau brun-cenuşie. În multe cazuri, aceste recipiente au suprafaţa exterioară acoperită cu 
firnis de diferite nuanţe. 

 

 

Fig. 7. Căni modelate la roată:  
1. Preobraženka T 2 M 5;  
2. Vinogradnoe T 31 M 1;  
3. Bol’šaja Belozerka T 1 M 3;  
4. Sokolovo T 1 M 1;  
5. Vasil’evka T 1 M 3;  
6. Kalančak T 10;  
7. Balki T 26 M 1;  
8. Podgorodnoe T 3 M 8;  
9. Burgunka T 1 M 1. 

 

În mormintele sarmatice timpurii acestea sunt de mai multe tipuri şi au fost descoperite în T 
2 M 5 de la Preobraženka (Fig. 7/1), T 31 M 1 de la Vinogradnoe (Fig. 7/2), T 1 M 3 de la Bol’šaja 
Belozerka (Fig. 7/3), T 1 M 1 de la Sokolovo (Fig. 7/4), T 1 M 19 de la Gromovka, T 1 M 3 de la 
Vasil’evka (Fig. 7/5), T 10 de la Kalančak (Fig. 7/6), T 26 M 1 de la Balki (Fig. 7/7), T 3 M 8 de la 
Podgorodnoe (Fig. 7/8) şi T 1 M 1 de la Burgunka (Fig. 7/9). 

Cana de la Preobraženka reprezintă o formă obişnuită pentru cănile modelate la roată din 
oraşele greceşti şi mormintele sarmatice din regiunea Kuban de la sfârşitul secolului II – secolul        
I a. Chr., dar şi din necropola de la Phanagoria (Bospor),  iar cea de la Vinogradnoe are analogii 
identice în morminte de secol I a. Chr. din necropola bosporană de la Zolotoe. 

Căni similare celei din T 1 M 3 de la Bol’šaja Belozerka sunt destul de frecvent întâlnite în 
mormintele sarmaţilor siraci din regiunea Kuban, unde se datează preponderent la mijlocul – a doua 
jumătate a secolului II a. Chr., în necropola de la Phanagoria, dar şi în mormintele meoţilor din 
această perioadă. 

Exemplarul din T 1 M 1 de la Sokolovo are analogii în mormintele sarmaţilor siraci din 
regiunea Kuban, iar cana din T 1 M 19 de la Gromovka în mormintele de secol I a. Chr. din 
necropola bosporană de la Zolotoe şi în mormântul sarmatic de la Verhne Pogromnoe (T 1 M 14). 

În ceea ce priveşte cana din T 1 M 3 de la Vasil’evka aceasta are analogii apropiate în mai 
multe morminte sarmatice din spaţiul locuit de aceştia. Pe baza pastei şi tehnicii de confecţionare 
recipientul este considerat (M. Ju. Mihlin) ca fiind produsul unui atelier grecesc. Exemplarul din T 
10 de la Kalančak este apropiat ca formă de cănile din secolul I a. Chr. din Bospor. Nu contrazice 
această datare nici fibula filiformă de schemă Latène mijlociu de tipul Kostrzewski H din acest 
mormânt, care se datează la sfârşitul secolului II – prima jumătate a secolului I a. Chr. 

Cana din T 26 M 1 de la Balki este după modul de realizare şi decor tipică pentru vasele 
ceramice din perioada elenistică târzie, iar cea de la Podgorodnoe, pentru care nu cunoaştem 
analogii exacte, are analogii apropiate ca formă printre vasele modelate cu mâna din unele 
mormintele sarmatice din spaţiul locuit de aceştia. Vasul de la Podgorodnoe se datează, pe baza unei 
oglinzi cu discul rotund şi plat şi a unui bol elenistic, în secolele II–I a. Chr. 

În ceea ce priveşte cana din T 1 M 1 de la Burgunka, decorată pe partea inferioară a corpului 
cu două rânduri de caneluri verticale,  aceasta are analogii apropiate ca formă şi tip de decor în 
nordul Mării Negre în secolele II–I a. Chr. 
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Vase pentru băut 
Această categorie de vase este reprezentată de un kantharos, un bol şi o cupă fragmentară. 

Nu este exclus ca bolul să fi fost utilizat şi la servirea mesei. 
Kantharos-ul provine din T 3 M 

8 de la Akkermen’ I (Fig. 8/1) şi este 
modelat din pastă fină de culoare roşie 
care are suprafaţa exterioară acoperită cu 
angobă de culoare roz şi un decor format 
din trei fâşii de culoare brun-roşiatică. 
Astfel de kantharoi se datează în 
perioada elenistică târzie, iar analogii 
apropiate pentru el avem la Olbia10 şi în 
mediul geto-dacic. 

Bolul provine din  T 3 M 8 de la 
Podgorodnoe (Fig. 6/4). Acesta este din 
pastă fină de culoare roşiatică şi are 
suprafaţa acoperită cu firnis de culoare brun-roşiatică. El este un produs elenistic şi se datează, pe 
baza unei oglinzi cu discul rotund şi plat din inventarul mormântului, în secolele II–I a. Chr. 

Cupa, păstrată fragmentar, provine din T 2 M 18 de la Ševčenko. Ea are buza uşor evazată, 
umerii puţin arcuiţi, este din pastă roşie şi are suprafaţa acoperită cu un strat de firnis de culoare 
brun-roşcată. Aceasta este apropiată ca formă şi tehnică de confecţionare de cupele megariene din 
secolele II–I a. Chr. 

 
Recipiente pentru păstrarea unguentelor şi parfumurilor 
Recipientele acestui tip sunt modelate la roată din pastă fină de culoare roşie sau cenuşie, au 

buza uşor evazată, gâtul înalt şi îngust, corpul, aproximativ, bitronconic (amforoidal), cu umerii 
rotunjiţi, iar piciorul înalt. Astfel de recipiente provin din T 1 M 1 de la Sokolovo (Fig. 8/2–3) şi T 1 
M 3 de la Vasil’evka (Fig. 8/4). Astfel de recipiente pentru păstrarea unguentelor şi parfumurilor 
sunt larg răspândite în nordul şi nord-estul Mării Negre începând cu a doua jumătate a secolului III 
a. Chr., însă sunt cel mai frecvent întâlnite în secolele II–I a. Chr., în necropolele Regatului 
Bosporan, Panticapaeum11, în mausoleul şi necropola de la Neapolis12 (Crimeea), în necropola de la 
Tanais13 şi Olbia, cât şi în mediul sarmatic de la est de Don şi regiunea Kuban. 

* 

Datorită caracterului utilitar, vasele ceramice din întregul spaţiu locuit de sarmaţi,  
reprezintă o parte consistentă a descoperirilor din morminte. Chiar dacă erau nomazi, nevoile 
casnice şi gospodăreşti au impus achiziţionarea sau confecţionarea unei game, mai mult sau mai 
puţin variate, de vase ceramice. Această situaţie este caracteristică şi pentru mediul sarmatic din 
teritoriul şi perioada cercetată unde vasele ceramice au fost descoperite în mai mult din jumătate 

 
10  Oraş-stat grec din nordul Mării Negre, fondat în secolul VII a. Chr. de către coloniştii milesieni, situat în zona gurilor 

Bugului (Hypanis) şi în vecinătatea gurilor Niprului (Borysthenes), la sud de localitatea Parutino (Ucraina). 
11  Oraş grec fondat de coloniştii din Milet la începutul secolului VI a. Chr. Este situat în extremitatea răsăriteană a 

Crimeei, pe ţărmul strâmtoarei Kerci. A fost capitala Regatului Bosporan în secolele V a. Chr. – IV p. Chr.  
12  Aşezare fortificată situată în interiorul Crimeei (astăzi oraşul Simferopol, Ucraina). A fost capitala regatului scitic 

târziu. 
13  Colonie grecească situată la vărsarea fluviului Don (Tanais) în Marea Azov. Oraşul a fost fondat de coloniştii origi-

nari din Panticapaeum în secolul III a. Chr. A fost principalul centru de comerţ al lumii greco-romane cu sciţii şi 
sarmaţii din regiunea Donului. În primele secole p. Chr. a fost parte a Regatului Bosporan. 

 
Fig. 8. Kantharoi (1). Recipiente pentru păstrarea unguentelor şi 
parfumurilor (2–4): 1. Akkermen I T 3 M 8; 2–3. Sokolovo T 1 M 1;          
4. Vasil’evka T 1 M 3. 
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dintre descoperirile sarmatice timpurii din spaţiul nord-pontic. Din totalul vaselor ceramice 
descoperite, cea mai numeroasă grupă este cea reprezentată de vasele modelate cu mâna. Acestea 
sunt, de regulă, modelate din pastă grosieră sau semigrosieră ce are ca ingredienţi cioburi pisate, 
pietricele, nisip, materiale organice, care dau vaselor un aspect zgrunţuros şi aspru. Cu toate acestea, 
există şi vase ce sunt modelate din pastă semifină. Majoritatea acestora au fost arse inoxidant, dar 
sunt şi exemplare care au fost arse oxidant. Vasele date sunt de cele mai multe ori de culoare brun-
cenuşie, cenuşie-închisă sau deschisă şi mai rar cafenie, gălbuie sau gălbui-deschisă. Unele din vasele 
modelate cu mâna (în special cele pentru gătit), au pe suprafaţa exterioară urme de ardere secundară 
care se datorează, în principal, folosirii îndelungate la foc deschis. Suprafaţa vaselor modelate cu 
mâna este zgrunţuroasă, dar sunt şi multe exemplare care au suprafaţa netezită sau lustruită. Unele 
dintre ele sunt decorate prin incizie cu grupuri de linii verticale şi orizontale, linii în zigzag sau 
succesive în unghi, linii în formă de semicerc, cât şi împunsături sau brâuri în relief. În legătură cu 
ornamentul incizat, trebuie menţionat că acesta a început să fie întâlnit frecvent pe vasele sarmatice 
doar începând cu secolul III a. Chr., deşi este întâlnit şi în secolul IV a. Chr.  

În ceea ce priveşte vasele ceramice modelate la roată, acestea sunt lucrate din pastă semifină 
şi fină şi sunt arse oxidant sau inoxidant. Vasele date sunt de cele mai multe ori de culoare gălbuie cu 
diferite nuanţe, roşiatică, portocaliu-roşiatică, dar sunt şi vase care sunt de culoare cenuşie cu diferite 
nuanţe. Suprafaţa vaselor modelate la roată este bine netezită şi, uneori, decorată (Fig. 7/2, 6–9). În 
câteva cazuri suprafaţa vaselor era acoperită cu firnis negru (Akkermen’ I  T 2 M 5 (Fig. 6/1)), brun-
roşiatic (Balki T 26 M 1 (Fig. 7/7); Podgorodnoe T 3 M 8 (Fig. 6/4); Ševčenko T 2 M 18, roşu 
(Burgunka T 1 M 1 (Fig. 7/9)), sau angobă de culoare roz (Akkermen’ I T 3 M 8 (Fig. 7/1)). 

În sfârşit, trebuie remarcat că din totalul vaselor modelate la roată cele mai numeroase sunt 
cănile. În ceea ce priveşte celelalte categorii  ele sunt reprezentate doar de câte un exemplar sau două. 

În legătură cu vasele modelate la roată ar mai trebui menţionat că ele constituie, în totalitate, 
importuri din alte medii culturale. 

Observaţiile preliminare permit să afirmăm că în mediul sarmatic timpuriu din spaţiul nord-
pontic, la fel ca şi în cel de la est de Don, predomină vasele ceramice modelate cu mâna. Ele prezintă 
un repertoriu sărac de forme şi sunt foarte rudimentare. Această situaţie se datorează faptului că 
sarmaţii au fost un popor nomad care aveau un nivel scăzut de dezvoltare a meşteşugului olăritului şi 
nu cunoşteau roata olarului. O confirmare în acest sens este şi faptul că în patru cazuri vasele 
modelate cu mâna sunt importuri din mediul scitic şi al culturii Zarubineck, iar cele lucrate la roată 
sunt în totalitate importuri din lumea elenistică. O altă constatare de ordin general, care atrage 
atenţia, este că în cadrul descoperirilor sarmatice timpurii din spaţiul nord-pontic există o serie de 
vase modelate cu mâna (căni) (Fig. 4/3–5), care imită vase similare lucrate la roată. În sfârşit, se mai 
poate remarca că vasele ceramice modelate la roata din mediul sarmatic timpuriu nord-pontic 
reprezintă un procent mai mare decât în spaţiul de la est de Don. Nu în ultimul rând trebuie 
menţionat că începând cu secolul II a. Chr. se poate constata pentru întreaga lume sarmatică o 
creştere a varietăţii formelor ceramice, care se datorează însă nu atât creşterii numărului formelor 
proprii, cât sporirii importurilor din mediile culturale cu care au intrat în contact. 

IV.2.2. OBIECTE DE UZ CASNIC ŞI GOSPODĂRESC 

Sarmaţii, ca şi alte populaţii, au folosit o serie de unelte pentru a-şi confecţiona şi procura 
atât cele necesare vieţii, cât şi pentru practicarea ocupaţiilor şi meseriilor tradiţionale. Această 
categorie de piese, deşi nu este numeroasă şi diversă, oferă totuşi unele informaţii despre viaţa 
economică, preocupările şi gradul de dezvoltare a acestora. În mediul sarmatic din secolele II–I a. 
Chr. din nordul Mării Negre această categorie este reprezentată de fusaiole, cute, străpungători, ace, 
cuţite şi un opaiţ de bronz. 
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Fusaiolele reprezintă o categorie de piese ceramice care serveau la mărirea turaţiei fusului. În 
mediul sarmatic analizat astfel de piese au fost descoperite în T 10 M 2 de la Alexandrovsk, M 4 de la 
Babino (Fig. 9/1) şi T 1 M 1 de la Sokolovo. Fusaiolele mai sus menţionate sunt de formă 
bitronconică (mai mult sau mai puţin regulată), de dimensiuni mici şi medii şi au fost modelate din 
lut cu mâna. Toate cele trei fusaiole provin din morminte de femei. Astfel de fusaiole de formă 
bitronconică, în diferitele lor variante, sunt răspândite pe toată perioada existenţei culturii sarmatice, 
nelipsind nici din mormintele sarmatice din perioada secolelor III–I a. Chr. de la est de Don şi 
regiunea Kuban. 

Pe parcursul secolelor în multe morminte 
sarmatice bărbăteşti au fost descoperite cute care au servit 
pentru ascuţirea uneltelor din fier, cuţitelor şi armelor. În 
majoritatea cazurilor acestea sunt realizate din gresie de 
culoare brună, cenuşie sau deschisă şi mai rar din piatră 
de stâncă ori ardezie. De regulă, acestea au o formă 
paralelipipedică sau cvasi-cilindrică, alungită, unele 
exemplare având un capăt mai gros şi mai lat, iar altele au 
aceiaşi grosime. În marea majoritate a cazurilor cutele 
sunt perforate la unul din capete, probabil pentru a putea 
fi agăţate la brâu. În urma unei analize a unui număr mare 
de cute descoperite în mediul sarmatic timpuriu s-a 
constatat existenţa, pentru această perioadă, după forma 
în secţiune două tipuri: dreptunghiular-ovale şi circulare. 
În mediul sarmatic timpriu astfel de piese au fost 
descoperite în tezaurul de la Jančokrak, T 10 de la 
Kalančak şi T 1 M 1 de la Privol’noe (Fig. 9/2). Ele au 
analogii exacte în zona nord-pontică şi în mormintele din 
teritoriile de la nord de Caucaz.  

Străpungătoarele sunt reprezentate de două 
exemplare care provin din T 12 M 3 de la Alexandrovsk şi 
T 31 M 1 de la Vinogradnoe (Fig. 9/3). Străpungătoarea de 
la Alexandrovsk este rotundă în secţiune şi are în plan 
forma unui triunghi alungit. Unul din capete este ascuţit 
iar celălalt mult îngroşat, prevăzut cu un orificiu. Cea de-a 
doua piesă este de formă rotundă în secţiune şi are o 
extremitate ascuţită, iar cealaltă terminată în forma literei T. Piesele date erau utilizate în treburile 
casnice şi gospodăreşti pentru a perfora obiecte din lemn, piele sau alte materiale. Străpungători 
similare celei de la Alexandovsk, unele chiar din fier, se întâlnesc încă din perioada sauromatică şi 
sunt frecvente în mormintele sarmatice timpurii, din spaţiul dintre Volga şi Munţii Urali, cât şi în 
mormintele sarmatice din zona Donului de Jos. Cea mai apropiată analogie pentru străpungătoarea 
de la Alexandrovsk provine din T 35 M 7 din necropola sarmatică de Berežnovka I care se datează, 
pe baza inventarului, nu mai devreme de secolul II a. Chr. Pentru străpungătoarea de la 
Vinogradnoe nu cunoaştem o analogie exactă însă pe baza întregului inventar din mormânt aceasta 
se datează în secolul I a. Chr. 

Din T 4 de la Holmskoe provine un ac din bronz rotund în secţiune care are un capăt ascuţit 
iar celălalt prevăzut cu orificiu. Ace din bronz sau fier, precum cel de la Holmskoe, sunt nu rareori 
întâlnite în mormintele sarmatice, îndeosebi de femei, în întregul teritoriu locuit de sarmaţi pe 
parcursul secolelor. Acestea de regulă erau păstrate în cutii de ace confecţionate din os, bronz sau 
fier, precum cele descoperite în mormintele sarmatice din perioada mijlocie sau târzie. 

 
Fig. 9. Fusaiole (1), cute (2), strapungători (3) şi 
cuţite (4-6): 1. Babino M 4; 2. Privol’noe T 1 M 1; 
3. Vinogradnoe T 31 M 1; 4. Preobraženka T 2 M 
5; 5. Sergeevka T 4 M 17; 6. Balki T 26 M 1. 
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În mormintele sarmatice timpurii, atât din spaţiul nord-pontic, cât şi din cel de la est de Don 
şi regiunea Kuban, cuţitele se întâlnesc destul de frecvent. În majoritatea cazurilor acestea se aflau în 
morminte alături de oasele de animale, uneori lângă talia sau umărul defunctului, iar alteori lângă 
vasele pentru servit hrana sau în interiorul acestora, alături de oasele de animale. În spaţiul şi 
perioada analizată ele provin din mai multe morminte (Akkermen’ I T 2 M 5, Alexandrovsk T 7 M 2, 
Kairy T 9 M 2, Kairy T 1 M 24, Sergeevka T 4 M 17, Balki T 26 M 1, Gromovka T 1 M 19, Vasil’evka 
T 1 M 3, Preobraženka T 2 M 5, Holmskoe T 4 etc.), două dintr-un depozit (Snigirevka), iar unul din 
cadrul unui tezaur (Klimenkovka). Ele au lama dreaptă sau curbă, triunghiulară în secţiune. Toate 
sunt prevăzute cu limbă scurtă pentru fixarea mânerului din lemn sau os, unele au orificiu pentru 
nit, uneori păstrându-se şi nitul care asigura fixarea plăselelor. Lungimea acestora variază între 8–
16 cm, lăţimea lamei între 1,2–3,7 cm, iar grosimea acesteia între 0,2–0,5 cm. 

Singurul opaiţ provine din tezaurul de la 
Klimenkovka. Acesta este de bronz, ornamentat 
pe un umăr cu masca unui satir, iar pe celălalt cu 
cea a uni silen, ambele în relief. Opaiţul este 
înzestrat cu o toartă, iar fundul este uşor înălţat 
şi formează o adâncitură conică în interior (Fig. 
10). După forma şi stilul ornamental opaiţul 
corespunde celor elenistice şi constituie un 

produs al unui atelier grecesc care se datează în secolul II a. Chr., fapt confirmat şi de restul 
inventarului descoperit împreună cu acesta. 

IV.2.3. OBIECTE DE PODOABĂ ŞI VESTIMENTAŢIE 

Obiectele de podoabă şi vestimentaţie din mormintele sarmatice timpurii sunt reprezentate 
de brăţări, cercei, inele, aplici, pandantive, fibule, catarame şi mărgele. Ca material arheologic, 
acestea sunt un izvor istoric important care oferă o imagine despre relaţiile comerciale cu alte 
populaţii, reprezentările estetice şi alte laturi ale vieţii sarmaţilor. În plus, unele piese de podoabă şi 
vestimentaţie pot fi utilizate ca elemente de datare, mai ales că marea lor majoritate sunt importuri 
din alte medii culturale. Pe baza lor se pot face unele precizări şi modificări în cronologia culturii 
sarmatice timpurii atât din spaţiul nord-pontic, cât şi în cel de la est de Don. 

 
Brăţări 
În mormintele sarmatice timpurii din teritoriul nord-pontic analizat brăţările sunt piese rar 

întâlnite. Acestea sunt reprezentate de o brăţară din bronz cu capetele libere şi petrecute una pe 
lângă alta ce provine din M 4 de la Babino (Fig. 
11/3), două brăţări spiralice din aur cu capetele 
neornamentate de la Soloncy (Fig. 11/1–2) şi 
altele două spiralice din argint cu capetele 
ornamentate cu motive zoomorfe (cap de şarpe 
stilizat) din T 4 de la Holmskoe (Fig. 11/4–5). 
Brăţara de la Babino are unul din capete 
aplatizat şi cu ornament „în brăduţ”, iar celălalt 
ascuţit. Din punct de vedere cronologic, brăţările 
similare celei de la Babino au fost utilizate o 
perioadă îndelungată de timp, fiind întâlnite din 
a doua jumătate a mileniului I a. Chr. şi până în 
primele secole p. Chr. pe un spaţiu întins, 
inclusiv în mediul sarmatic. Brăţara de la Babino 

 
Fig. 10. Opaiţ de bronz din tezaurul de la Klimenkovka. 

 
Fig. 11. Brăţări şi inele de picior (6): 1–2. Soloncy; 3. Babino 
M 4; 4–6. Holmskoe T 4. 
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se datează pe baza fibulei filiforme de schemă Latène mijlociu, care face parte din inventarul 
mormântului, în a doua jumătate a secolului II – prima jumătate a secolului I a. Chr. 

Piese similare celora de la Soloncy au fost utilizate o perioadă mai îndelungată de timp, pe un 
spaţiu întins. Nu lipsesc acestea nici din mediul sarmatic din ultimele secole a. Chr. – secolul I p. Chr. 
Exemplarele de la Soloncy se datează pe baza restului de inventar cu care au fost descoperite (fibulă 
de schemă Latène mijlociu, fibulă filiformă cu resort bilateral scurt şi coardă interioară, oglindă cu 
marginea îngroşată şi mâner ataşat), în a doua jumătate a secolului I a. Chr. În a doua jumătate/ 
sfârşitul secolului I a. Chr. se datează şi mormântul de la Holmskoe care are printre mobilierul 
funerar şi o fibulă filiforme de schemă Latène mijlociu (tip Kostrzewski B). 

Brăţările spiralice cu capetele neornamentate sau cu capetele ornamentate cu motive 
zoomorfe au fost utilizate, din punct de vedere cronologic, o perioadă mai îndelungată de timp, pe 
un spaţiu întins. Nu lipsesc astfel de brăţări nici din mormintele sarmatice din ultimele secole a. Chr. 
– secolul I p. Chr. 

În ceea ce priveşte modul de utilizare a brăţărilor spiralice, trebuie spus că cele de mari di-
mensiuni au fost folosite ca obiecte de podoabă pentru picior, dovadă în acest sens fiind şi descoperi-
rea unor astfel de obiecte de podoabă pe gleznele defuncţilor dintr-o serie de morminte sarmatice. 

În mormintele sarmatice timpurii din spaţiul nord-pontic analizat astfel de podoabe provin 
din T 4 de la Holmskoe, care se datează în a doua jumătate/sfârşitul secolului I a. Chr. Inelele de 
picior de la Holmskoe sunt din argint şi se aflau pe oasele picioarelor în zona gleznelor. Ele sunt într-
o rotaţie şi jumătate şi au capetele neornamentate (Fig. 11/6). 

Două podoabe spiralice de picior realizate din aur au fost descoperite pe gleznele defunctei 
sarmate din T 4 M 18 de la Nogajčinsk, care se datează în a doua jumătate a secolului I p. Chr. Pe 
glezne au fost descoperite două inele spiralice şi în unul din mormintele necropolei de la Neapolis. 
Două inele de picior din argint cu capetele libere care se aflau pe glezne provin din mormântului nr. 
V al necropolei de la Mologa II (regiunea din stânga Nistrului de Jos). 

 
Cercei 
Cerceii reprezintă podoabe purtate de către femei. Aceştia sunt realizaţi din aur, argint şi 

bronz şi au un capăt ascuţit pentru fixare în ureche. În mediul sarmatic timpuriu din spaţiul nord-
pontic astfel de podoabe au fost descoperite în cinci cazuri, reprezentate de patru tipuri. 

Astfel, din cadrul descoperirii de la Soloncy (Fig. 12/1) provine un cercel de tipul cu cap 
zoomorf. El este din aur şi are o extremitate ascuţită, iar cealaltă ornamentată sub forma unui cap de 
leu. Pe inelul acestuia era prins un pandantiv de formă cilindrică realizat din aur care are o urechiuşă 
de prindere şi a cărui suprafaţă este decorată cu un ornament filigranat (spirale în formă de valuri şi 
ove pe margini). 

După caracteristicile generale cerceii cu cap zoomorf sunt un tip destul de răspândit în 
perioada elenistică şi elenistică târzie. În nordul Mării Negre cercei cu cap de leu la o extremitate au 
fost descoperiţi la Chersonesus14, în mormântul 180 din necropola de secol II–I a. Chr. de la Tanais 
şi în mormântul 21 din necropola estică de la Neapolis (Crimeea) care se datează în secolul I a. Chr. 
– începutul secolului I p. Chr. Cele mai apropiate analogii pentru cercelul de la Soloncy sunt cerceii 
descoperiţi într-un mormânt din apropierea Varnei (Bulgaria), care este datat în secolele II–I a. Chr. 
În mormintele de secol II–I a. Chr. din necropola de la Neapolis pe lângă cercei cu cap de leu se 
întâlnesc şi cercei cu cap de animal cu coarne. Pe baza inventarului cu care a fost descoperit, cercelul 
de la Soloncy se datează în a doua jumătate a secolului I a. Chr. 

Din T 1 M 1 de la Sokolovo (Fig. 12/2) provine un cercel din aur de formă inelară cu partea 
inferioară în formă de clepsidră şi decorat în tehnica granulaţiei şi filigranului. Cercei identici cu 

 
14  Oraş-stat grec de pe litoralul sud-vestic al Crimeei (Ucraina) fondat în anii 529/528 a. Chr. de către coloniştii dorieni 

veniţi din Heracleea Pontică. 
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cel de la Sokolovo nu cunoaştem în literatura de specialitate. Acesta este însă considerat (V. I. 
Kostenko) ca fiind o variantă a cerceilor (tip Moškova II) care se întâlnesc în mormintele sarmatice 
timpurii din spaţiul de la est de Don, deşi forma părţii inferioare şi unele caracteristici ale 
ornamentului sunt diferite. 

Un alt tip sunt cercei din mormântul distrus de la Smoljaninova (Fig. 12/3). Aceştia sunt din 
aur şi au forma unui inel. În porţiunea inferioară se termină sub forma a doi bulbi (unul sferic, 
celălalt semisferic), suprapuşi. Elementul sferic este ornamentat în tehnica granulaţiei. Cercei 
identici cu cei de la Smoljaninova, care sunt nişte artefacte greceşti, se întâlnesc atât în mormintele 
sarmatice timpurii din spaţiul de la est de Don, cât şi în întregul spaţiu nord-pontic. Din punct de 
vedere cronologic ei, cu câteva posibile variante, au fost utilizaţi o perioadă îndelungată de timp fiind 
întâlniţi din secolele III–II a. Chr. până în secolul I p. Chr. 

Exemplarelor de mai sus li se adaugă 
cercei din T 1 M 19 de la Gromovka (Fig. 
12/4) şi T 1 M 1 de la L’vovo. Cerceii de acest 
tip sunt realizaţi dintr-o singură bucată de 
metal, prin turnare sau ciocănire (cei din 
argint). Aceştia sunt circulari în secţiune şi 
au unul dintre capete ceva mai ascuţit, iar 
celălalt mai îngroşat şi rotunjit. În unele 
cazuri, ambele capete sunt uşor ascuţite sau 
rotunjite. 

Cercei de acest tip se întâlnesc pe teritoriul Daciei preromane, mediul scitic târziu, cât şi în 
necropolele aşezărilor din spaţiul nord-pontic. Nu lipsesc ei nici din mormintele sauromatice şi sar-
matice timpurii din spaţiul de la est de Don, cât şi din cele din perioada sarmatică mijlocie şi târzie. 

Din punct de vedere cronologic astfel de cerceii au fost utilizaţi în mediul sarmatic o 
perioadă îndelungată de timp fiind întâlniţi din secolele V–IV a. Chr. până în secolele II–III p. Chr. 

Unui alt tip îi aparţin cercei inelari din bronz cu o extremitate ascuţită iar cealaltă lăţită de la 
Bezeni (Fig. 51/10–11). Aceştea sunt identici cu cei din mormintele din perioada mijlocie de la 
Holmskoe (T 22) şi de la Ust’-Kamenka (T 5 M 1).  

 
Inele 
Astfel de piese de podoabă provin din cadrul descoperirii de la Soloncy (Fig. 13/1) şi 

mormântul de la Frunze (Fig. 13/2). Inelul de la Soloncy este din aur şi are o formă cilindrică. Acesta 
a fost executat dintr-un fir de sârmă în mai multe spire lipite una de alta. Extremităţile inelului se 
termină în cap de şarpe, iar pe ultimele spire de la ambele capete, este ornamentat cu puncte oblice 
realizate prin incizie. Descoperiri de astfel de inele, atât în mormintele sarmatice cât şi în întreaga 
zonă din nordul Mării Negre, nu sunt cunoscute. Un inel apropiat ca formă, care se deosebeşte însă 
în detalii, a fost descoperit în Tarent şi se datează la sfârşitul secolului IV – secolul III a. Chr. Deşi 
deosebite de exemplarul de la Soloncy, inele spiralice (2–5 spire), reprezentând la capete ornamente 
zoomorfe, din aur, argint sau bronz, sunt bine cunoscute. Astfel de inele avem în mediul scitic din 
secolele IV–III a. Chr., geto-dacic din secolele II a. Chr. – I p. Chr., cât şi în mormintele scitice târzii 
de secol II–I a. Chr. 

Inelul de la Frunze este din tablă de bronz, are extremităţile uşor distanţate una de alta şi este 
decorat pe una dintre ele, pe partea exterioară, cu un ornament „în brăduţ”. Inele mai mult sau mai 
puţin similare cu cel de la Frunze se întâlnesc în zona nord-pontică în secolele II–I a. Chr. Piesa de la 
Frunze este apropiată de tipul Guiraud 7a-b care este o formă ce a fost la modă în diverse regiuni şi 
în toate epocile. 

 
Fig. 12. Cercei: 1. Soloncy; 2. Sokolovo T 1 M 1; 3. Smoljaninova;          
4. Gromovka T 1 M 19. 
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Verigi 
La fel ca şi în alte medii culturale şi în 

mediul sarmatic printre piesele de argint, 
bronz sau fier se numără o serie de obiecte 
inelare de dimensiuni mici sau medii. În 
unele cazuri funcţionalitatea lor este certă, în 
altele însă ea este controversată, diverşi 
cercetători considerând unele verigi ca fiind 
utilizate drept inele. În mormintele sarmatice 
timpurii numărul verigilor este mic, iar 
modul de realizare simplu. 

Astfel din mormântul distrus de la 
Bulahovka (6 ex. din bronz) (Fig. 13/6–8), T 1 
M 1 de la Burgunka (1 ex. din fier), tezaurul 
de la Jančokrak (4 ex. din argint şi 1 ex. din 
plumb) şi depozitul de la Snigirevka (bronz) 
provin verigi simple. Cele de la Snigirevka, în 
număr mai mare, erau petrecute una prin alta, 
formând astfel un lanţ. Acestea sunt piese inelare executate din argint, bronz, fier sau plumb. În 
secţiune sunt circulare, ovale sau poligonale şi au diferite diametre. Ele au fost executate prin turnare 
în tipare monovalve, bivalve sau martelare. 

Din punct de vedere al funcţionalităţii, acestea puteau fi utilizate drept catarame ori ca verigi 
montate pe centuri pentru a atârna diferite obiecte, fie au fost folosite ca piese de harnaşament. Nu 
este exclus ca unele piese, în special cele din argint şi bronz, să fi fost folosite ca inele de degete sau să 
fi intrat în componenţa unor piese complexe, cum este în cazul verigilor de la Snigirevka. 

Din punct de vedere al răspândirii şi cronologiei, verigile acestui tip sunt prezente pe un 
spaţiu întins, pe parcursul unei perioade de timp lungi, nelipsind nici din mormintele sarmatice din 
spaţiul locuit de aceştia pe parcursul secolelor IV a. Chr. – IV p. Chr. 

Acestora li se adaugă verigile spiralice din T 2 M 4 de la Novobarannikovka (Fig. 13/3–4). 
Astfel de verigi avem în mediul scitic şi scitic târziu, mormintele sarmatice din secolele IV–I a. Chr. 
de la est de Don, mediul geto-dacic din secolele II a. Chr. – I p. Chr. sau zona nord-pontică. 

În ceea ce priveşte funcţionalitatea trebuie spus că, unele verigi spiralice, în special cele cu 
capetele ornamentate zoomorf, au fost utilizate şi ca podoabe pentru deget. Astfel de piese sunt frec-
vente în lumea romană, dar se întâlnesc şi în mediul geto-dacic. Se mai consideră (F. Medeleţ,             
A. Rustoiu) că o parte a verigilor au servit la împodobirea coafurii feminine, dar şi în asociere cu obiecte 
din piele sau textile. Unele verigi, în special cele cu diametrul mic, au putut fi utilizate şi în cadrul şira-
gurilor de mărgele. Probabil că o astfel de întrebuinţare au avut şi verigile de la Novobarannikovka. 

Din punct de vedere cronologic, verigile şi inelele spiralice reprezintă o formă care a fost la 
modă în diverse regiuni şi în toate epocile. 

Un al tip de verigi sunt cele cu noduri care sunt piese inelare executate, de obicei, din bronz 
prin turnare în tipare.  

În mediul sarmatic timpuriu singura verigă cu noduri provine din mormântul distrus de la 
Smoljaninova (Fig. 13/5), care este de mici dimensiuni şi are un şir continuu de noduri pe inel. 

Verigile şi brăţările cu noduri sunt frecvente în spaţiul locuit de geto-daci, în lumea celtică 
central-europeană, dar mai ales în zonele locuite de scordisci. Nu lipsesc piesele cu nodozităţi, având 
diametrul mai mare sau mai mic, nici din mediul scitic, sau scitic târziu, dar nici din mormintele 
sarmatice din primele două secole p. Chr. din spaţiul locuit de către aceştia. Piese cu noduri sunt 
frecvent întâlnite şi în partea nordică a Europei de Est şi Caucaz, oraşele greceşti nord-pontice şi 
lumea romană. 

 
Fig. 13. Inele (1–2) şi verigi: 1. Soloncy; 2. Frunze T 2; 3–4. 
Novobarannikovka T 2 M 1; 5. Smoljaninova; 6–8. Bulahovka. 
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Brăţărie şi verigile cu noduri şi-au făcut apariţia încă din prima epocă a fierului, fiind 
utilizate intens până spre finele secolului I p. Chr., dar fiind întâlnite şi mai târziu. 

Din punct de vedere al funcţionalităţii, ele au fost desemnate, în raport de diametrul pe care 
îl au, fie ca brăţări, fie ca inele. În unele cazuri însă dimensiunile lor sunt foarte mici sau foarte mari 
pentru a fi considerate astfel. I. Glodariu consideră că unele dintre acestea au avut întrebuinţări 
multiple: „în loc de catarame, verigi montate pe centură pentru a atârna de ea diferite obiecte sau 
ornamente, ca şi piese pentru suspendarea ofrandelor în temple”. Unele dintre ele, după cum a 
remarcat A. Rustoiu, au fost utilizate ca piese de harnaşament. 

 
Catarame 
Începând din perioada sarmatică timpurie cataramele din bronz sau fier au constituit piese 

caracteristice costumului sarmatic. După caracteristicile lor constructive cataramele din perioada 
sarmatică timpurie au fost împărţite în două grupe: 1. Cataramele din bronz sau fier cu spin;                  
2. Cataramele din bronz şi fier cu limbă. 

În perioada sarmatică timpurie numărul cataramelor este destul de mic în întreaga lume 
sarmatică. Singura cataramă din mediul sarmatic timpuriu din spaţiul nord-pontic este cea  dreptun-
ghiulară cu limbă, păstrată fragmentar, din T 4 M 17 de la Sergeevka. 

Cataramele cu limbă sunt piese asemănătoare celor utilizate şi astăzi şi au o morfologie care 
nu s-a modificat esenţial de-a lungul timpului din cauză că sunt simple şi practice. Astfel de cata-
rame sunt cunoscute deja la sauromaţi în mormintele din secolele VI–V a. Chr. Chiar dacă au fost 
utilizate de timpuriu acest tip de catarame devine forma dominantă doar începând cu secolul I a. Chr. 

 
Pandantive 
Pandantivele din os, piatră, alabastru, cretă, talc, bronz, argint sau aur au ocupat un loc 

important în inventarul mormintelor sarmatice pe parcursul secolelor. Acestea sunt piese de mici 
dimensiuni care aveau un rol ornamental. În unele cazuri însă, ele au fost investite cu virtuţi magice. 

În mediul sarmatic timpu-
riu din spaţiul nord-pontic pan-
dantivele nu sunt numeroase şi 
provin din şase morminte şi două 
descoperiri izolate. Astfel, în T 7 M 
2 de la Alexandrovsk a fost desco-
perit un pandantiv din bronz aco-
perit cu foiţă din aur. Din T 12 M 3 
de la Alexandrovsk provin două 
pandantive din cretă, de formă 
neregulată, cu orificiu în partea 
centrală (Fig. 14/1–2), care au 
analogii într-un mormânt de secol 
IV a. Chr. din cadrul grupului 
Bliznecy (T 1 M 2), iar din T 1 M 
19 de la Gromovka un pandantiv 
din scoică de formă trapezoidală, 
care are analogii pe toată perioada 
existenţei culturii sarmatice. Tot 

din cadrul mobilierului funerar al mormântului de la Gromovka mai provin patru pandantive din 
bronz de formă oval-bitronconică cu urechiuşă de prindere (Fig. 14/3). Acestea din urmă au analogii 
apropiate în T 6 M 8 de la Verhne-Pogromnoe şi sunt datate în secolele III–II a. Chr. Un alt tip de 

 
Fig. 14. Pandantive: 1-2. Alexandrovsk T 12 M 3; 3. Gromovka T 1 M 19;                
4. Sokolovo T 1 M 1; 5. Vasil’evka T 1 M 3; 6-8. Holmskoe T 4. 
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pandantiv provine din T 1 M 1 de la Sokolovo (Fig. 14/4). Acesta este din chihlimbar, de formă piri-
formă cu orificiu de prindere în partea superioară. Un pandantiv din aur de formă cilindrică (identic 
cu pandantivele căldăruşă doar că nu are fund), prevăzut cu o urechiuşă de prindere şi a cărui 
suprafaţă este decorată cu un ornament filigranat (spirale în formă de valuri şi ove pe margini), 
provine de la Soloncy. Acesta este identic cu cel din necropola de la Tanais, care, la fel ca şi în cazul 
de la Soloncy, a fost prins pe un cercel. Ultimul pandantiv, care este şi cel mai deosebit, provine din 
T 1 M 3 de la Vasil’evka. El este din aur în formă de semilună şi are o urechiuşă de prindere sudată 
pe partea exterioară. Pe margini el este decorat cu mici cerculeţe realizate cu poansonul, iar partea 
din mijloc este umplută cu cercuri mari şi mici care se succed (Fig. 14/5). Pandantivele în formă de 
semilună au fost răspândite în perioada scitică şi sarmatică din tot nordul Mării Negre. Se întâlnesc 
astfel de pandantive şi în secolele I–II p. Chr. Cea mai apropiată analogie pentru piesa de la 
Vasil’evka este cea din sarcofagul din mausoleul de la Neapolis, care se datează în secolul I a. Chr. La 
fel de apropiată de piesa prezentată este şi aplica din T 63 de la Bobricy, care se datează în secolul III 
a. Chr. Pandantivul de la Vasil’evka se datează, pe baza restului de inventar din mormânt, la mijlocul 
– a doua jumătate a secolului I a. Chr. 

Din T 4 de la Holmskoe (Fig. 14/6–8) provin trei pandantive-căldăruşă din fier care erau 
purtate în salbe la gât sau la încheietura mâinii alături de alte pandantive, mărgele sau amulete. O 
dovadă în acest sens este faptul că în foarte multe morminte sarmatice, scitice târzii etc. acestea se 
aflau în zona gâtului defuncţilor.  

Faptul că uneori pandantivele-căldăruşă au fost descoperite împreună cu piese cu un rol 
cultual-magic, sugerează că acestea pot fi considerate pandantive-amulete cu rol apotropaic. M. I. 
Vjaz’mitina mai consideră că în interiorul pandantivelor-căldăruşă erau păstrate diferite vrăji 
(descântece). 

 
Aplici 
Printre piesele de vestimentaţie utilizate de sarmaţi se numără şi aplicile din aur şi argint. 

Acestea au fost realizate prin ştanţare şi erau cusute pe haine. Spre deosebire de perioada 
sauromatică când aplicile erau cu reprezentări în stil animalier, începând din perioada sarmatică 
timpurie ele au forme geometrice cu decor geometric 
şi fitomorf pe ele. În această perioadă modul de a-şi 
împodobi hainele cu aplici nu era unul des întâlnit, 
fapt care rezultă şi din analiza descoperirilor de astfel 
de piese din morminte. Nici varietatea tipurilor de 
aplici nu este foarte mare. Mai mult decât atât, în pe-
rioada sauromatică şi sarmatică timpurie aplicile din 
aur se întâlnesc doar în mormintele bogate. Începând 
însă cu perioada sarmatică mijlocie aplicile vesti-
mentare sunt de o mare varietate şi sunt întâlnite, 
uneori, şi în mormintele sarmaţilor de rând, iar pen-
tru costumul aristocraţilor, în special al femeilor, 
acestea sunt o prezenţă obişnuită. 

În mediul sarmatic timpuriu din spaţiul nord-
pontic numărul aplicilor utilizate în vestimentaţie nu 
este foarte mare. O primă grupă este reprezentată de 
aplicile din aur şi argint în formă de semilună care 
provin din mormântul distrus de la Smoljaninova 
(Fig. 15/2) şi tezaurul de la Starobel’sk (Fig. 15/1). 
Acestea sunt realizate din plăcuţe de aur prin ştanţare 

 
Fig. 15. Aplici şi medalioane (7-8): 1. Starobel’sk; 2. 
Smoljaninova; 3-4. Bulahovka; 5-6. Holmskoe T 4; 7-8. 
Vasil’evka T 1 M 3. 
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şi au prevăzute la ambele extremităţi câte un orificiu prin care era trecută aţa pentru a fi prinse pe 
haină. Aplici similare din aur provin din tezaurul de la Ahtanizovskaja. O altă categorie de aplici 
vestimentare este reprezentată de două piese din aur din mormântul distrus de la Bulahovka, care se 
datează în prima jumătate a secolului I a. Chr. Ele sunt de formă neregulată, prevăzute cu trei orificii 
de prindere, realizate prin ştanţare (Fig. 15/3–4). Din tezaurul de la Jančokrak provin mai multe 
aplici tubulare din foiţă de aur cu suprafaţa striată. Acestea reprezintă un tip caracteristic pentru 
perioada elenistică târzie şi romană timpurie, întâlnindu-se frecvent şi în mormintele sarmatice 
începând cu secolele III–II a. Chr. Ele continuă să fie utilizate până la începutul secolului II p. Chr. 

Din T 4 de la Holmskoe (Fig. 15/5–6) provin aplici din aur care au partea centrală 
proeminentă şi bordură orizontală cu două sau trei orificii de prindere. Aplici similare au fost 
descoperite în mormintele necropolei tumulare sarmatice „Zolotoe kladbišče”. Din punct de vedere 
cronologic acestea şi-au făcut apariţia încă din a doua jumătate a secolului III a. Chr. şi vor fi 
utilizate o perioadă îndelungată de timp. Astfel de aplici sunt cunoscute în necropolele scitice târzii 
de la Zavetnoe şi Neapolis, dar şi în cea de la Tanais. 

 
Medalioane 
În mediul sarmatic din perioada timpurie această categorie de piese de podoabă este repre-

zentată de două exemplare ce provin din T 1 M 3 de la Vasil’evka (Fig. 15/7–8). Ele sunt de formă 
rotundă şi au fost realizate din plăcuţe de aur prin metoda ştanţării. Medalioanele sunt identice şi au 
fost realizate cu aceeaşi ştanţă. Acestea au câte o urechiuşă de prindere din aur sudată pe partea in-
terioară. Imaginea în relief de pe acestea reprezintă o zeiţă din panteonul grecesc, probabil Afrodita. 
Medalioane cu o reprezentare exactă ca şi pe cele de la Vasil’evka nu cunoaştem în literatura de spe-
cialitate însă, piese similare ca formă şi cu reprezentări antropomorfe, zoomorfe sau geometrice sunt 
bine cunoscute atât în lumea grecească, cât şi în cea romană. În nordul Mării Negre medalioane 
similare ca formă şi realizate din aur, sunt cunoscute în mediul scitic târziu şi în Regatul Bosporan. 

 
Fibule 
Fibulele, categorie specială în cadrul pieselor de podoabă şi vestimentaţie, dar nu numai, sunt 

unele din cele mai de preţ artefacte în diverse zone etno-culturale din antichitate. Acest lucru se 
datorează faptului că ele oferă multiple informaţii despre anumite aspecte ale vieţii economice şi 
sociale, modă, aspecte etnice şi constituie elemente de datare cu ajutorul cărora pot fi încadrate 
cronologic mult mai exact o serie întreagă de alte categorii de artefacte care au o datare mai largă sau 
pentru care criteriile cronologice nu sunt foarte sigure. 

Fibulele din mediul sarmatic timpuriu sunt tipologic identice cu cele din alte medii culturale 
din regiunea nord şi nord-vest pontică, cât şi din regiunile central şi vest-europene. În mediul 
sarmatic ele au ajuns, cel mai probabil, în urma schimburilor comerciale cu diferitele centre 
economice din zona nord-pontică, cât şi ca rezultat al relaţiilor cu diferite populaţii din vecinătate. 

Din T 1 M 7 de la Nicolscoe (Fig. 16/1) provine o fibulă filiformă de schemă Latène mijlociu 
cu piciorul răsucit în spirale realizată dintr-o singură bucată de sârmă iar resortul bilateral format 
dintr-un număr de 6 spire şi coardă exterioară. Piciorul este întors pe deasupra arcului şi răsucit în 
formă de spirală înlănţuită, iar capătul înfăşurat pe arc. 

Această piesă este foarte apropiată tipului de fibule cu spirale de forma cifrei „8” ce se 
constituie pe deplin spre sfârşitul Latène-ului B2, dar cunosc o perioadă maximă de utilizare pe 
parcursul Latène-ului C1. Primele exemplare apar încă în al doilea sfert al secolului III a. Chr., dar 
majoritatea acestora au fost utilizate în a doua jumătate a acestuia şi începutul secolului II a. Chr. 
Aria principală de utilizare a fibulelor cu spirale de forma cifrei „8” este situată în mediul celtic din 
regiunea Dunării de Mijloc, în teritoriile locuite de scordisci (teritoriul Serbiei şi estul Croaţiei), cât 
şi în răsăritul bazinului carpatic (Transilvania). Din aceste regiuni fibulele cu spirale de forma cifrei 
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„8” s-au răspândit în regiunea dalmată şi mediul getic de la sud de Carpaţi. Astfel de fibule sunt 
cunoscute şi în mediul culturii Zarubineck unde sunt datate până la sfârşitul secolului II a. Chr. sau 
chiar până în primul sfert al secolului I a. Chr. Acestea se deosebesc însă de cele din mediul celtic 
prin înfăşurările multiple de arc ale piciorului, numărul mult mai mare al spirelor, dar şi prin coarda 
exterioară şi nu interioară aşa cum au o mare parte dintre acestea. Se consideră (A. Rustoiu) că 
acestea au ajuns, alături de alte categorii de materiale, în mediul culturilor Poieneşti-Lucaşevca şi 
Zarubineck în urma evenimentelor din 179–168 a. Chr. din Balcani în care au fost implicaţi 
bastarnii15 şi unele grupe de luptători din mediul Zarubineck. Pe de altă parte trebuie menţionat că 
pe baza pieselor identice întâlnite în spaţiul scordisc şi cel bastarnic (culturile Poieneşti-Lucaşevca şi 
Zarubineck) s-a remarcat (K. V. Kasparova, P. Popović,  A. Rustoiu) că între cele două grupuri au 
existat legături constante. 

Fibula de la Nicolscoe are o 
analogie într-un mormânt din necro-
pola scitică târzie de la Beljaus 
(Crimeea), care la fel prezintă particu-
laritatea transformării ornamentului în 
formă de „8” într-o spirală înlănţuită. 
Deşi fibulele cu o astfel de morfologie 
se întâlnesc destul de rar, ele nu lipsesc 
nici din mediul scordisc. Fibula de la 
Beljaus face parte dintr-un mormânt a 
cărui inventar indică o datare în seco-
lul I a. Chr., iar cea de la Nicolscoe se 
datează în prima jumătate a secolului I 
a. Chr.16 când avem pentru teritoriul 
analizat şi cele mai timpurii vestigii 
sarmatice17.  

Un alt tip sunt fibule cu arcul 
în formă de timpan şi spire la capătul 
piciorului realizate dintr-o singură bu-

 
15  Populaţie est-germanică (lat. Bastarnae), originară din Europa de Nord. Cândva, în ultimele decenii ale secolului III 

a. Chr. ei şi-au făcut apariţia în răsăritul Europei, la graniţa vestică a teritoriului nord-pontic. Intervenţile în 
evenimentele din perioada ce a urmat au făcut ca aceştia să fie menţionaţi adeseori în izvoarele literare (Polybios, 
Istorii, XXV, 6; XXVI, 9; Pseudo-Scymnos, Descrierea pământului, 794; Diodor din Sicilia, Biblioteca istorică, XXX, 

19; XXXI, 14; Titus Livius, Ab urbe condita, XXXIX, 35, 4; XL, 5, 10; XLI, 19, 7–11; XLIV, 26–27; LVII, 2; LVIII, 7–9; 

Strabon, Geografia, VII, 3, 15–17; Pliniu cel Bătrân, Natauralis historia, IV, 14, 100, 109; Tacitus, Germania, 46; 

Trogus Pompeius, XXXII, 3, 16; Appian, Historia Romana, Macedonia, 11, 2; 18, 1: Historia Romana, Mithridates, 15, 

53; 71, 304; Ptolemeu, Geographia, III, 5, 7; Cassius Dio, Istoria romană, XXXVIII, 10, 3; LI, 23–25). Arheologic, ei au 
fost identificaţi, în partea centrală şi de nord a spaţiului dintre Carpaţii Răsăriteni şi Nistru, cu cultura Poieneşti-
Lucaşevca, constituită în ultimele decenii ale secolului III a. Chr. 

16  Această datare este confirmată de cele menţionate, de perioada când pătrund şi se aşează sarmaţii în spaţiul de la vest 
de Bug şi nu în ultimul rând de faptul că în mediul sarmatic, dar nu numai, unele fibule ajung cu întârziere fiind 
utilizate, uneori, o perioadă mai îndelungată de timp decât intervalul în care s-au aflat la modă. 

17  Pe parcursul secolului I a. Chr. ornamentul spiralic a început să fie transpus şi pe alte categorii de obiecte. Un 
exemplu în acest sens este veriga cu capetele petrecute şi înfăşurate, prevăzute cu spirale înlănţuite dintr-un complex 
arheologic, datat la sfârşitul secolului II – prima jumătate a secolului I a. Chr., din aşezarea getică de la Grădiştea 
(România). În secolul I p. Chr. acest decor este întâlnit şi pe o serie de cercei din lumea geto-dacică şi sarmatică din 
spaţiul est-carpatic, iat în primele secole p. Chr. ornamentul spiralic este întâlnit şi pe verigile şi inelele cu capetele 
petrecute şi înfăşurate din lumea romană. 

 
Fig. 16. Fibule: 1. Nicolscoe T 1 M 7; 2. Bezeni; 3. Vladimirovka T 1 M 8; 4. 
Kalančak T 10;  5. Vasil’evka T 1 M 4. 6. Soloncy; 7. Akkermen I T 11 M 13; 
8. Stavki; 9. Vasil’evka T 1 M 3. 
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cată de metal, având resortul bilateral format din 4–6 spire, iar coarda exterioară. Arcul puternic 
curbat este în formă de timpan, iar piciorul întors pe deasupra formează la extremitate mai multe 
spire. În unele cazuri piciorul modelat în acelaşi fel este prins de baza arcului. Sunt realizate din 
bronz. În mediul sarmatic timpuriu acest tip de fibule este reprezentat de piesa din mormântul dis-
trus de la Bezeni (Fig. 16/2). 

Astfel de fibule au fost datate de către K. Peschel în perioada Latène B2. V. E. Eremenko 
consideră că fibulele cu arcul în formă de timpan şi cu extremitatea piciorului terminată în mai 
multe spire se datează în Latène B2 şi C1 ori chiar într-o perioadă mai târzie. Fibula de la Bezeni, este 
identică cu exemplarele de la Panticapaeum, care după aspectul lor reprezintă o formă mai evoluată 
decât exemplarele caracteristice acestui tip de fibule. Ele au piciorul ceva mai lung cu mai puţine 
spire la capăt, iar una dintre fibule are extremitatea piciorului prinsă de baza arcului. Piesa de la 
Bezeni a fost descoperită împreună cu o oglindă de tipul cu bordură verticală sau oblică pe margine 
şi mâner ataşat, care se datează în secolele IV–II a. Chr., dar se întâlnesc uneori şi mai târziu. 

Ţinând cont de cele menţionate, dar şi de pătrunderea şi aşezarea sarmaţilor în acest spaţiu, 
putem spune că fibula de la Bezeni se datează în secolul I a. Chr., probabil, doar prima jumătate, 
fiind astfel în uz o perioadă mai îndelungată de timp decât intervalul în care fibulele acestui tip s-au 
aflat la modă. 

Pentru această perioadă cele mai numeroase sunt fibile filiforme de schemă Latène mijlociu 
de tipul Kostrzewski B. Aceste fibule sunt realizate dintr-un singur fir de metal, având resortul 
bilateral format din 4–6 spire şi coardă exterioară. Arcul este scund şi curbat în apropierea 
resortului, iar piciorul întors pe deasupra arcului şi prins de acesta, de regulă, printr-un manşon 
realizat prin lăţirea extremităţii piciorului. Toate exemplarele descoperite, cu excepţia fibulei din T 4 
de la Holmskoe care este din argint, sunt realizate din bronz şi provin din mormintele de la Babino 
M 4, Brilovka T 16 M 1, Černomorskoe T 1 M 5, Gromovka T 2 M 2, Kairy T 1 M 23, Privol’noe T 1 
M 1, Sadovo T 2 M 1, Vasil’evka T 1 M 4 (Fig. 16/5), Vladimirovka T 1 M 8 (Fig. 16/3) şi Zamožnoe 
T 13 M 1. 

Aceste fibule erau datate de J. Filip la sfârşitul secolului II – secolul I a. Chr. K. Godlowski 
consideră că astfel de fibule sunt caracteristice pentru faza timpurie a perioadei preromane târzii din 
cadrul culturilor Przeworsk18 şi Oksyw (sfârşitul perioadei Latène C1 şi Latène C2), ceea ce în date 
absolute corespunde secolului II a. Chr. T. Dąbrowska consideră că fibulele de tipul Kostrzewski B, 
de dimensiuni mari, diagnostichează faza A a culturii Przeworsk, care cuprinde prima jumătate a 
secolului II a. Chr. Aceeaşi autoare precizează că exemplarele mai mici de 8 cm sunt caracteristice 
mai mult fazei A2 (a doua jumătate a secolului II – prima jumătate a secolului I a. Chr.). Astfel de 
fibule sunt descoperite frecvent în aria culturii Poieneşti-Lucaşevca unde au fost datate în a doua 
jumătate a secolului II – prima jumătate a secolului I a. Chr. sau în secolul II – prima jumătate a 
secolului I a. Chr. Sunt cunoscute astfel de fibule şi pe teritoriul locuit de geto-daci unde se datează 
în acelaşi interval cronologic cu fibulele din mediul bastarnic. Se întâlnesc astfel de fibule şi mai la 
nord de arealul de locuire al sarmaţilor, în mediul culturii Zarubineck, unde acestea sunt datate în 
cea de-a doua faza a acestei culturi, ceea ce în date absolute corespunde sfârşitului secolului II – anii 
‘60 a secolului I a. Chr. În a doua jumătate a secolului II a. Chr. – începutul secolului I p. Chr. 
datează fibulele acestui tip din mediul culturii Zarubineck A. M. Oblomskij. Fibule de acest tip sunt 
cunoscute în necropola scitică târzie de la Beljaus (Crimeea), unde se datează, cu precădere, la 
sfârşitul secolului II – prima jumătate a secolului I a. Chr., cât şi în cea de la Neapolis. Foarte rar 
astfel de fibule se întâlnesc şi în a doua jumătate a secolului I a. Chr. În mediul sarmatic din spaţiul 
de la est de Don astfel de fibule sunt reprezentate doar de câteva exemplare fragmentare din bronz şi 

 
18 Cultură arheologică din secolele II a. Chr. – IV p. Chr. localizată în sudul Poloniei, estul Slovaciei şi Transcarpatia 

(Ucraina). De la est la vest se întindea de la Nistru până la Oder. Denumirea culturii provine de la numele oraşului 
polonez Przeworsk, unde au fost descoperite primele artefacte aparţinând acestei culturi. 
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fier. O fibulă de acest tip este cunoscută şi într-un mormânt sarmatic din regiunea Kuban. În sfârşit, 
trebuie menţionat că în necropola scitică târzie de la Krasnyj Majak fibulele de acest tip au fost 
descoperite împreună cu fibule cu piciorul întors pe dedesubt şi prins de arc prin înfăşurare. Această 
descoperire confirmă opinia potrivit căreia fibulele cu piciorul întors pe dedesubt şi prins de arc prin 
înfăşurare s-au format pe baza celora de schemă Latène mijlociu, iar pe de altă parte că cele două 
tipuri au coexistat o perioadă scurtă de timp. Dacă datarea în secolul I p. Chr. a mormintelor de la 
Krasnyj Majak este corectă, atunci trebuie recunoscut că la sciţii târzii fibulele de schemă Latène 
mijlociu de tipul Kostrzewski B au fost folosite şi la începutul secolului I p. Chr.  

Astfel, ţinând seama de faptul că spaţiul nord-pontic este destul de îndepărtat de regiunile 
unde fibulele de acest tip se întâlnesc încă din prima jumătate a secolului II a. Chr., credem că ele au 
ajuns în mediul cultural din nordul Mării Negre cu întârziere şi au fost utilizate, uneori, o perioadă mai 
îndelungată decât intervalul de timp în care s-au aflat la modă. O dovadă în acest sens este şi fibula de 
argint din T 4 de la Holmskoe, care se datează în a doua jumătate/sfârşitul secolului I a. Chr.19. 

Din T 10 de la Kalančak (Fig. 16/4) şi mormântul distrus de la Novye Sanžary  provin fibule 
filiforme de schemă Latène mijlociu de tipul Kostrzewski H. Fibulele acestui tip sunt realizate dintr-un 
singur fir de metal şi au resortul bilateral format din 4–6 spire şi coardă exterioară. Arcul este 
puternic curbat, iar piciorul întors pe deasupra arcului şi prins de acesta, de regulă, printr-un 
manşon realizat prin aplatizarea extremităţii piciorului. Prinderea acestuia de arc se făcea, fie pe 
mijlocul arcului, fie în capătul lui, lângă resort.  

Astfel de fibule sunt descoperite frecvent în regiunile dintre Oder-Elba-Rin, dar şi în aria 
culturii Poieneşti-Lucaşevca unde au fost datate în Latène D1, ceea ce corespunde cu sfârşitul 
secolului II – prima jumătate a secolului I a. Chr. Se întâlnesc astfel de fibule şi în mediul geto-dacic. 
Nu lipsesc acestea nici în arealul culturii Zarubineck, unde se datează în faza a II-a a acesteia, ceea ce 
în date absolute corespunde sfârşitului secolului II – anii ‘60 a secolului I a. Chr. Sunt prezente ele şi 
în necropola scitică târzie de la Beljaus, unde sunt datate la sfârşitul secolului II – prima jumătate a 
secolului I a. Chr., cât şi la Neapolis20. Nu sunt cunoscute astfel de fibule în mormintele sarmatice de 
la est de Don. 

Un tip aparte este fibula de schemă Latène mijlociu de la Soloncy (Fig. 16/6). Ea este realizată 
din aur şi are resortul bilateral format dintr-un număr de 12 spire şi coardă exterioară. Arcul este 
uşor curbat, iar piciorul întors pe deasupra arcului, fiind prins de acesta din urmă cu ajutorul a două 
manşoane „gravate” cu linii transversale. O analogie exactă pentru fibula de la Soloncy nu 
cunoaştem, dar fibule asemănătoare se întâlnesc pe teritoriul fostei Jugoslavii şi Slovaciei. Acestea se 
datează în perioada Latène C2-D1, însă se deosebesc în unele detalii de fibula de la Soloncy. 
Apropiată de exemplarul de la Soloncy este şi fibula de la Priene (Asia Mică), datată în Latène C2. 
Piesa de la Soloncy a fost descoperită împreună cu o fibulă filiformă, din bronz, cu resort bilateral 
scurt şi coardă interioară („soldăţească”). Această situaţie indică faptul că fibula dată a fost în uz şi la 
mijlocul – a doua jumătate a secolului I a. Chr., perioadă în care se datează întregul inventar al 
acestei descoperiri. 

Din T 11 M 13 de la Akkermen’ I (Fig. 16/7) şi T 1 M 1de la Ličkova provin fibule de bronz 
de schemă Latène C cu piciorul lamelar sau lanceolat. Fibule de acest tip sunt realizate dintr-o 
singură bucată de metal, având resortul bilateral şi coardă exterioară. Arcul acestora este curbat în 
apropierea resortului, iar piciorul este lăţit, luând o formă lamelară sau lanceolată, având deschiderea 
maximă în zona de prindere de arc. Unele exemplare au marginile piciorului rectilinii sau uşor 
curbate, iar suprafaţa acestuia decorată cu linii şi puncte realizate prin incizie, care uneori formează 
ornamente. Ele sunt realizate din argint, bronz şi fier. 

 
19  La ora actuală nu cunoaştem nici o fibulă de tipul Kostrzewski B care să provină dintr-un mormânt sarmatic datat 

mai târziu de sfârşitul secolului I a. Chr. 
20  Se consideră (B. Ju. Mihlin) că unele exemplare au putut fi utilizate, alături de cele de tipul Kostrzewski B, şi în a doua 

jumătate a secolului I a. Chr. 
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Descoperirile de fibule lanceolate se concentrează în spaţiul scordisc, de-a lungul Savei şi 
Dunării, dar acestea nu lipsesc nici în aria daco-getică. Aceste fibule sunt specifice culturii 
Zarubineck din bazinul Niprului Superior unde numărul lor, în anul 1977, era de 116 exemplare. Se 
întâlnesc astfel de fibule şi în mediul culturii Poieneşti-Lucaşevca, dar şi în necropola din stânga 
Nistrului de la Hlinaia (R. Moldova). În zona nord-pontică astfel de fibule, pe lângă cele două 
exemplare din mormintele sarmatice amintite, au fost descoperite şi în mormintele scitice târzii din 
Crimeea. 

În lumea scordiscă fibulele acestui tip se datează între sfârşitul secolului II a. Chr. şi sfârşitul 
secolului I a. Chr. În această perioadă se datează şi exemplarele din mediul geto-dacic. Cele câteva 
exemplare din mormintele scitice târzii din Crimeea, cu un bogat inventar, se datează la sfârşitul 
secolului II a. Chr. şi începutul secolului I a. Chr. 

K. V. Kasparova data fibulele cu picior lanceolat din mediul zarubineck începând cu a doua 
jumătate a secolului II a. Chr. sau din al doilea sfert a secolului II a. Chr. P. Popović a observat că 
fibulele cu piciorul lanceolat din cultura Zarubineck sunt contemporane cu cele din lumea scordiscă, 
iar M. Babeş arăta că „este greu de spus dacă aceste fibule derivă din fibulele lanceolate din 
Jugoslavia şi dacă da, pe ce căi a putut avea loc un astfel de transfer cultural”. Cu toate acestea, o serie 
de cercetători (K. V. Kasparova, P. Popović,  A. Rustoiu) au pus similitudinea morfologică şi 
cronologică a fibulelor din zona dunăreană cu cele din cultura Zarubineck pe seama legăturilor care 
au existat între cele două zone, în acest sens dovadă fiind şi alte categorii de materiale. 

O grupă aparte o reprezintă fibule de schemă Latène mijlociu de tip Neapolis. Acestea sunt 
realizate dintr-un fir de metal şi au resortul bilateral format dintr-un număr mare de spire (14–16) 
şi coardă exterioară. Arcul acestora este lung şi îndoit în apropierea resortului, iar piciorul întors 
pe deasupra arcului şi prins de acesta din urmă prin înfăşurare. Toate exemplarele cunoscute sunt 
din bronz. 

Astfel de fibule provin din T 1 M 1 de la Novolugansk şi mormintele de la Pokrovskoe  şi 
Stavki (Fig. 16/8). 

Fibulele de acest tip sunt descoperite frecvent în Neapolis de unde şi denumirea tipului, însă 
ele sunt întâlnite şi la Panticapaeum, Chersonesus, Kepoi21 şi peninsula Taman. Nu lipsesc astfel de 
fibule din necropola bsporană de la Zolotoe şi Tanais. La acestea mai pot fi adăugate câteva 
exemplare din necropola scitică târzie de la Beljaus şi un exemplar din necropola de la Kerkinitis22. 
Sunt prezente fibulele de acest tip şi în mediul sarmatic de la est de Don dar şi în mormintele 
sarmatice din regiunea Kuban. 

Din punct de vedere cronologic, fibulele de tip Neapolis au fost datate în general în secolul 
I a. Chr. În urma analizei tuturor complexelor în care au fost descoperite astfel de fibule B. Ju. Mihlin 
a constatat că nici una nu poate fi datată mai târziu de al treilea sfert al secolului I a. Chr. În ceea ce 
priveşte limita cronologică inferioară nu se exclude nici sfârşitul secolului II a. Chr. ori graniţa dintre 
secolele II–I a. Chr. 

Fibule filiforme de tip Latène târziu cu coardă exterioară şi arcul în formă de frunză de salcie 
sunt reprezentate de un singur exemplar din bronz care provine din T 1 M 3 de la Vasil’evka (Fig. 
16/3). Ea are resortul bilateral şi coardă exterioară, arcul lung şi îndoit în unghi drept în apropierea 
resortului şi aplatizat sub forma unei frunze de salcie. Portagrafa este plină şi are o formă 
aproximativ rectangulară. 

Această fibulă reprezintă un interes deosebit, iar analogii exacte pentru ea noi nu cunoaştem. 
Din punct de vedere morfologic, fibula de la Vasil’evka este foarte apropiată de fibulele unguiforme, 

 
21  Aşezare grecească întemeiată în secolul VI a. Chr. de către coloniştii milesieni, situată în peninsula Taman (ţinutul 

Krasnodar, Rusia), la 3 km est de Phanagoria (colonie grecească). A făcut parte din cadrul Regatului Bosporan. 
22  Aşezare grecească întemeiată la sfârşitul secolului VI a. Chr. de către coloniştii ionieni pe litoralul vestic al peninsulei 

Crimeea. Este situată pe teritoriul actualei localităţi Eupatoria (Crimea, Ucraina). 
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care sunt datate în a doua jumătate a secolului I a. Chr. Pentru piesele din Dacia datarea lor a fost 
prelungită şi la începutul secolului I p. Chr. 

Fibula de la Vasil’evka a fost descoperită alături de un recipient pentru păstrarea unguentelor 
şi parfumurilor, care aparţine tipului frecvent întâlnit în secolele II–I a. Chr., o oglindă cu discul 
rotund şi plat, o aplică din aur în formă de semilună, două medalioane din aur şi o fibulă din aur în 
formă de disc. Toate acestea indică o datare a acestei fibule, cel mai probabil, cândva la mijlocul – a 
doua jumătate a secolului I a. Chr. 

În T 1 M 3 de la Vasil’evka (Fig. 17/1), T 1 M 4 de la Sokolovo (Fig. 17/2) şi mormântul 
distrus de la Smoljaninova (Fig. 17/3) au fost descoperite fibule care din punct de vedere morfologic 
au forma unui disc sau ovale. Resortul fibulelor de acest tip este bilateral cu coardă interioară sau 
exterioară, iar portagrafa este în formă de cârlig, ambele sudate pe partea interioară. Portagrafa este 
din sârmă ale cărei capete sunt îndoite. Sunt realizate din aur, argint sau bronz. Decorul fibulelor de 
acest tip este format de ornamente geometrice, fitomorfe, zoomorfe sau antropomorfe. 

Fibula de la Vasil’evka are discul ornamentat cu trei capete de pantere (?) realizate în relief. 
Exemplarul de la Sokolovo are reprezentat în partea centrală a discului un călăreţ, iar pe margine un 
decor format din cercuri realizate prin gravare cu un punct în centru. Piesa de la Smoljaninova, de 
formă ovală, este policromă şi are un decor format din motive fitomorfe. Mai mult decât atât ea are 
inserat patru pietre din sticlă în formă de petale. 

Fibulele acestui tip se întâlnesc în peninsula Taman, mai rar în regiunea Kuban, nordul Mării 
Negre şi Crimeea. Din punct de vedere cronologic aceste fibule sunt datate de către specialişti în 
secolele II–I a. Chr. 

Pentru fibula din T 1 M 3 de la 
Vasil’evka nu cunoaştem o analogie cu un 
decor similar. În schimb pentru piesa din T 1 
M 4 de la Sokolovo există câteva exemplare 
identice atât ca formă, cât şi ca decor. O astfel 
de fibulă provine din M 90 din necropola 
scitică târzie de la Beljaus (Crimeea), care se 
datează în secolul I a. Chr. (cel mai probabil 
prima jumătate)23. Fibula de la Sokolovo a 
fost datată de către V. I. Kostenko la sfârşitul 
secolului II a. Chr. şi începutul secolului I a. 
Chr., deşi datarea poate fi extinsă până la 
mijlocul secolului I a. Chr. Pentru fibula de la 
Smoljaninova analogii apropiate ca formă, 
ornament şi mod de realizare avem în 
tezaurul sarmatic de la Ahtanizovskaja, 
„Ostryj kurgan” de la Gejmanovo, tumulul 
cercetat de N. I. Veselovskij în 1899 la 
Vozdviženskaja, cât şi în câteva morminte 
sarmatice din regiunea Kuban. Fibula de la 
Ahtanizovskaja a fost datată la sfârşitul secolului II – începutul secolului I a. Chr., la sfârşitul 
secolului II – prima jumătate a secolului I a. Chr. datându-se, cel mai probabil, întregul complex. 
Fibula de la Gejmanovo a fost datată în secolele II–I a. Chr., pe când cea de la Vozdviženskaja doar 
în secolul I a. Chr. În ceea ce priveşte fibulele acestui tip ce provin din mormintele sarmatice situate 
în regiunea Kuban, ele se datează, în funcţie de apartenenţa lor la una dintre variante, în intervalul 
cronologic cuprins între a doua jumătate a secolului II – a doua jumătate a secolului I a. Chr. 

 
23  O fibulă identică provine şi dintr-un mormânt scitic târziu (T 2) de la Tavel’ (Crimeea). 

 
Fig. 17. Fibule: 1. Vasil’evka T 1 M 3; 2. Sokolovo T 1 M 4; 3. 
Smoljaninova; 4. Soloncy. 



|   Călăreţii stepelor 

 

70 

Un ultim tip de fibule sunt cele filiforme cu resort bilateral scurt şi coardă interioară (fibule 
„soldăţeşti”)24. Ele sunt realizate dintr-o singură bucată de metal şi au resortul bilateral format din 
patru spire şi coardă interioară. Arcul este simplu, iar portagrafa plină de formă triunghiulară sau 
trapezoidală. Sunt realizate, de regulă, din bronz şi mai rar din fier. În mormintele sarmatice din 
perioada timpurie o astfel de fibulă provine de la Soloncy (Fig. 17/4). Ea are arcul simplu, uşor 
aplatizat, iar portagrafa plină de formă triunghiulară. 

Tradiţional, aceste fibule erau datate în lumea romană la sfârşitul secolului I p. Chr. – 
începutul secolului II p. Chr. ori în a doua jumătate a secolului I p. Chr. – prima jumătate a secolului 
II p. Chr. Fibulele similare de pe teritoriul fostei URSS A. K. Ambroz le denumeşte fibule „soldăţeşti” 
sau „semiromane” şi le data la finele secolului I a. Chr. – secolul I p. Chr. Pe lângă exemplarele 
prezentate de A. K. Ambroz, astfel de fibule se mai cunosc în necropola de la Zolotaja Balka (Niprul 
de Jos) şi mormintele scitice târzii din Crimeea. Sunt prezente fibulele „soldăţeşti” şi în mediul 
culturilor Zarubineck, Przeworsk şi Oksyw, precum şi în cel geto-dacic. În legătură cu fibulele 
„soldăţeşti”, M. Babeş atrăgea atenţia asupra faptului că în Europa de Est aceste fibule îşi fac prezenţa 
mult mai devreme şi optează pentru începutul utilizării lor pe la mijlocul secolului I a. Chr. Totuş la 
ora actuală este destul de greu de spus când anume pe parcursul celei de-a doua jumătăţi a secolului I 
a. Chr. apar aceste fibule. Cert este că prezenţa lor cândva în a doua jumătate a secolului I a. Chr. este 
confirmată atât de descoperirile din mediul culturii Zarubineck, cât şi din cel geto-dacic. O dovadă a 
celor menţionate mai sus este şi fibula de la Soloncy, care a fost descoperită alături de o serie de piese 
care nu depăşesc limitele secolului I a. Chr. 

 
Mărgele 
Ca şi categorie de material arheologic mărgelele reprezintă un izvor istoric destul de impor-

tant. Ele constituie o categorie de material arheologic care creează o imagine amplă despre relaţiile 
comerciale, dezvoltarea meşteşugurilor, gusturile estetice şi a altor faţete ale vieţii comunităţilor antice. 

Mărgelele, de regulă, erau purtate în salbe la gât, dar şi ca brăţări sau podoabe la glezna 
picioarelor. De multe ori acestea erau cusute pe haine, în special la mâneci, sau pe pantaloni. Există 
cazuri în care cu mărgele erau împodobite curelele spadei, în acest caz ele fiind descoperite în zona 
mânerului şi lamei spadelor. Prezenţa lor în mormintele sarmaţilor de rând face ca această categorie 
de podoabe să înceteze a mai fi apanajul păturilor sociale bogate din societatea sarmatică. Totuşi, 
după numărul mărgelelor şi tipurilor existente în morminte, mai ales când se ia în consideraţie tot 
inventarul, se poate vorbi de o diferenţiere socială în rândul acestora. 

În ultimul timp, tot mai des, mărgelele sunt folosite pentru stabilirea datării unor morminte 
sarmatice. Această situaţie se explică mai întâi prin faptul că mărgelele sunt o categorie de material 
numeroasă în mormintele sarmatice, iar în al doilea rând datorită numărului mare de tipuri şi 
variante.  

În mormintele sarmatice din spaţiul locuit de aceştia mărgelele descoperite sunt tipologic 
identice sau apropiate de cele din regiunea pontică. Această situaţie se explică prin faptul că, 
începând cu secolul II a. Chr., sarmaţii au început să aibă relaţii cu oraşele greceşti din nordul Mării 
Negre, cât şi cu regiunile care au fost supuse influenţelor acestora cu mult mai devreme (regiunea 
Kuban, zona Donului de Jos sau teritoriul Sciţiei). 

Pentru confecţionarea mărgelelor era nevoie de un înalt nivel de dezvoltare a meşteşugurilor, 
ceea ce făcea imposibilă producerea acestora în mediul nomad, căruia îi aparţin şi sarmaţii. Din acest 
considerent cea mai mare parte a mărgelelor au ajuns la sarmaţi în urma schimburilor comerciale cu 
oraşele şi aşezările din nordul şi nord-estul Mării Negre. Totuşi unele mărgele, realizate primitiv, din 
os, cretă sau diferite roci puteau fi realizate şi de către aceştia. 

 
24  Fibulele acestui tip au cunoscut o răspândire largă în mediul militar roman, de unde şi denumirea de fibule „soldăţeşti”. 
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În mediul sarmatic timpuriu numărul descoperirilor de mărgele nu este foarte mare, iar tipu-
rile existente sunt bine cunoscute. În T 7 M 2 de la Alexandrovsk au fost descoperite mai multe măr-
gele din sticlă de formă circulară, sau cilindrică cu dungi în zigzag (Fig. 18/1), la care se adaugă încă 
patru din sticlă care au forma unor vase stilizate. Acestea din urmă aparţin tipului Alexeeva 193G şi 
se datează în secolul II a. Chr. – secolul I p. Chr. Mărgele circulare din sticlă de mici dimensiuni pro-
vin din T 10 M 2 de la Alexandrovsk. Alături de acestea se afla o mărgea din sticlă de formă rotundă, 
care aparţine tipului Alexeeva 163 datat în secolele II a. Chr. – II p. Chr. O mărgea din sticlă albastră, 
în formă de butoiaş, decorată cu „ochi” de culoare albă (Fig. 18/2), provine din mormântul distrus de 
la Balakleja. O mărgea din sticlă de culoare violet-deschisă de formă rotundă şi decorată cu trei 
„ochi”, realizaţi în două culori (galben şi verde), provine din T 2 M 1 de la Čehovka. Aceasta aparţine 
tipului Alexeeva 22d care se datează în secolele III–I a. Chr. Din acelaşi mormânt provine şi o măr-
gea din sticlă de culoare turcoaz care are o formă romboidală şi o margine faţetată. Mai multe măr-
gele din sticlă de formă rotundă provin din mormântul de la Frunze, a căror existenţă este fixată şi la 
hotarul dintre secolele I a. Ch – I p. Chr., cât şi din T 1 M 19 de la Gromovka. Din acesta din urmă 
mai provin nouă mărgele din sticlă de culoare albastru-închis în formă de butoiaş şi cu orificiu ori-
zontal. Tot de la Gromovka, dar din T 2 M 2, provin trei mărgele din carneol, în formă de butoiaş cu 
canal orizontal, o mărgea din sticlă transparentă de formă rotundă şi canal vertical, două mărgele 
îngemănate din sticlă cu interiorul placat cu un strat metalic subţire la care se mai adaugă trei măr-
gele mărunte din sticlă transparentă care au şi ele interiorul placat cu un strat metalic. Un număr 
mare de mărgele au fost descoperite în T 1 M 1 de la L’vovo de unde, pe lângă cele 21 de exemplare 
din carneol în formă de butoiaş, mai provin patru 
mărgele din gagat de formă sferică şi 62 exemplare 
mărunte din sticlă albă şi verde. Din sticlă de dife-
rite culori, unele chiar aurite, sunt şi mărgelele de 
forme şi mărimi diferite din T 2 M 1 de la 
Novobarannikovka. Un număr de 15 mărgele din 
sticlă puse pe un fir de aţă din aur provin din T 1 
M 1 de la Novolugansk, iar altele similare din T 3 
M 8 de la Podgorodnoe. Din acesta din urmă pro-
vin şi câteva mărgele din carneol, care se datează 
în secolele II a. Chr. – I p. Chr. Din T 1 M 1 de la 
Sokolovo provin 43 de mărgele din sticlă, 27 din 
chihlimbar, două din sticlă de formă oval-alungită 
ornamentate cu „ochi” de culoare albastră (Fig. 
18/5, 7), una din sticlă de formă oval-alungită 
decorată cu dungi spiralice de culoare neagră (Fig. 
18/8), două din sticlă de culoare roşie-închisă de 
formă conică şi una cilindrică din sticlă de culoare 
albastră-închisă şi de formă cilindrică. La acestea 
se mai adaugă o mărgea din ghips de formă cilin-
drică şi ornament în relief (Fig. 18/3), 50 de măr-
gele de formă rotundă neregulată, una din 
chihlimbar de formă ovală, una din pastă albă cu 
„coaste” verticale (Fig. 18/6) şi două din sticlă 
„feniciană” de culoare albastră-cenuşie decorate 
cu brâuri de culoare albastră, galbenă şi albastră-închisă între care sunt „ochi” în relief de culoare 
albastră-închisă încadrate într-un cerc de culoare galbenă (Fig. 18/10–11). Acestea din urmă sunt rar 
întâlnite atât în nordul Mării Negre, cât şi în mormintele sarmatice din stepele Eurasiei. Mai multe 

 
Fig. 18. Mărgele: 1. Alexandrovsk T 7 M 2; 2. Balakleja; 3-11. 
Sokolovo T 1 M 1; 12. Soloncy; 13. Ševčenko T 2 M 18. 
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mărgele din carneol, gagat, chihlimbar, cretă şi două din carneol, care au suprafaţa decorată cu două 
fâşii din foiţă din aur suprapuse în cruce (Fig. 18/12), provin de la Soloncy. O mărgea fragmentară 
din sticlă de culoare albastră, decorată cu o dungă transversală de culoare albă şi doi „ochi” în relief 
(Fig. 18/13), a fost descoperită în T 2 M 18 de la Ševčenko, iar altele 95 din carneol, sticlă de culoare 
verde, albastră, maronie, unele cu suprafaţa aurită sau acoperită cu argint, în T 1 M 1 de la Vasil’evka. 
Dintre acestea se remarcă câteva ornamentate cu „ochi” simpli sau în relief ce-şi găsesc, alături de 
celelalte, analogii atât în întreaga zonă nord-pontică, cât şi în mediul sarmatic din secolele III–I a. Chr. 

* 

Piesele de podoabă şi vestimentaţie din perioada timpurie ilustrează o varietate tipologică 
restrânsă. Unele dintre ele nu au cunoscut o răspândire generală în lumea sarmatică timpurie, iar o 
mare parte a lor au constituit importuri din spaţiile culturale vecine. 

O parte dintre piesele de podoabă şi vestimentaţie prezentate au o încadrare cronologică 
largă şi sunt reprezentate, după cum s-a putut vedea, doar printr-o descoperire sau două.  

Unele piese, însă, se datează într-un interval cronologic scurt. Printre acestea se numără 
cerceii cu cap zoomorf şi cercei inelari cu partea inferioară în formă de clepsidră decoraţi în tehnica 
granulaţiei şi filigranului. În secolele II–I a. Chr. sunt utilizate cel mai intens fibulele, care la fel ca şi 
piesele menţionate anterior, au o datare mai restrânsă. În legătură cu acestea, se poate remarca că 
cele mai numeroase sunt fibulele filiforme de schemă Latène mijlociu de tipul Kostrzewski B, 
reprezentate de 11 exemplare, urmate de cele de tip Neapolis şi în formă de disc sau ovale, fiecare cu 
câte trei exemplare. Prin două exemplare sunt reprezentate fibulele de schemă Latène mijlociu de 
tipul Kostrzewski H şi cele cu piciorul lamelar sau lanceolat, iar de câte un exemplar restul tipurilor 
de fibule. 

În legătură cu fibulele se poate constata că numărul lor în mormintele de secol II–I a. Chr. 
din zona nord-pontică de la vest de Don este mult mai mare decât în spaţiul de la estul acestui fluviu, 
unde, pentru această perioadă, numărul lor este mult mai mic. Situaţia menţionată se explică prin 
faptul că teritoriul de la vest de Don este mai apropiat de spaţiile culturale unde astfel de artefacte 
erau produse şi utilizate pe o scară mai largă, iar în al doilea rând prin contactele mult mai ample şi 
mai strânse care s-au creat între oraşele greceşti, sciţii târzii, purtătorii culturii Zarubineck, bastarni 
şi geto-daci pe de o parte şi sarmaţii din nordul Mării Negre, pe de altă parte. 

În ansamblu, se poate remarca o predilecţie pentru fibule şi mărgele, în timp ce cerceii, 
brăţările şi pandantivele sunt utilizate în această perioadă, în comparaţie cu perioada sarmatică 
mijlocie, în mai mică măsură. Din punct de vedere tipologic, la nivelul pieselor de podoabă şi 
vestimentaţie, se poate constata, cu excepţia fibulelor şi mărgelelor, o varietate destul de redusă. Mai 
mult decât atât, putem afirma cu certitudine, că, marea majoritate a artefactelor în discuţie au 
constituit importuri din mediile culturale vecine. 

Toate aceste piese evidenţiază existenţa unor aspecte ale vieţii sarmaţilor timpurii din acest 
spaţiu şi creează o imagine privind gusturile şi preferinţele acestora (cel puţin a unei părţi a lor), în 
materie de vestimentaţie. Artefactele prezentate furnizează adesea şi cele mai bune indicii de datare 
pentru unele complexe arheologice. În plus, ele permit, uneori, chiar stabilirea mai exactă a 
încadrării cronologice a altor categorii de materiale arheologice. 

IV.2.4. OBIECTE DE TOALETĂ 

Obiectele de toaletă constituie un alt grup de artefacte prezente în cadrul mobilierului 
funerar al mormintelor sarmatice. 

Printre piesele de toaletă utilizate de-a lungul timpului, cu precădere de femeile sarmate, se 
numără, alături de oglinzi, pixidele din os şi lemn, flacoanele, sticluţele, cutiuţele din lemn sau os, 
lădiţele cu cheie, pieptenii din os, sau mici văscioare din aur, argint, bronz sau gagat. Trebuie 



Perioada sarmatică timpurie   | 

 

73 

menţionat că cea mai mare parte a acestor categorii de obiecte de toaletă sunt de import şi au fost 
descoperite cu precădere în mormintele din spaţiul nord-pontic şi în regiunea Donului. 

În mediul sarmatic timpuriu din spaţiul nord-pontic această categorie de artefacte nu este 
foarte diversă fiind reprezentată doar de oglinzi. Cu toate acestea ele reprezintă un izvor istoric 
important care completează imaginea de ansamblu asupra unor aspecte legate de viaţa acestora. Mai 
mult decât atât unele dintre ele constituie bune elemente de datare. 

 
Oglinzi 
Oglinda (speculum) reprezintă un obiect cunoscut în serviciul de toaletă atât din lumea 

greco-romană, cât şi în cea barbară, devenind foarte repede indispensabilă în mai multe medii 
culturale, pe un spaţiu întins. La fel ca la greci, romani şi alte populaţii ale antichităţii şi la sarmaţi, 
populaţie nomadă din stepele euroasiatice, oglinda a fost unul din obiectele de toaletă frecvent 
întâlnită în morminte pe parcursul mai multor secole, ele nelipsind nici din mormintele 
sauromaţilor. Astfel, de-a lungul timpului, sarmaţii au utilizat mai multe tipuri de oglinzi, toate 
circulare, a căror diametru variază de la 3–4 cm la 20 cm, în cadrul aceluiaşi tip existând oglinzi cu 
dimensiuni diferite. Pe lângă aceste oglinzi tipic sarmatice, de-a lungul anilor, în urma cercetărilor 
arheologice, în mormintele sarmatice au fost descoperite şi oglinzi de provenienţă romană, printre 
acestea numărându-se şi cele dreptunghiulare.  

Numărul mare şi varietatea oglinzilor din mormintele sarmatice a făcut ca interesul 
specialiştilor faţă de această categorie de artefacte să crească considerabil în ultimele patru decenii ale 
secolului XX. Printre cei care au contribuit la studierea oglinzilor din mediul sarmatic se numără         
A. M. Hazanov, K. F. Smirnov, V. G. Petrenko,  M. G. Moškova, A. S. Skripkin şi I. I. Marčenko. 

În mediul sarmatic timpuriu au fost descoperite oglinzi, care se încadrează în patru tipuri 
distincte. 

Primului tip îi aparţin oglinzile discoidale cu marginea îngroşată şi mâner în formă de cui 
(tip Hazanov IV; Skripkin 4.7; Marčenko VII). 

Oglinzile acestui tip sunt realizate din bronz şi au forma unui disc cu marginea îngroşată. Ele 
au mânerul în formă de cui, semioval în secţiune, în care se înfigea partea din lemn sau os a acestuia, 
care de regulă nu se mai păstrează în forma sa iniţială. Diametrul acestor oglinzi variază de la 8 la 
20 cm, iar lungimea părţii metalice a mânerului este între 1,6 şi 7,2 cm. Rareori partea centrală a 
discului este decorată cu o rozetă din şase petale încadrată de două sau trei cercuri concentrice. În 
mediul sarmatic timpuriu  sunt cunoscute cinci oglinzi aparţinând acestui tip provin din T 2 M 2 de 
la Carivka, T 3 M 4 de la Razdol’skoe i Novoselki (Fig. 19/1), T 1 M 1 de la Sokolovo (Fig. 19/2), 
mormântul distrus de la Mihajlovka şi descoperirea izolată de la Žovnino.  

A. M. Hazanov considera că oglinzile acestui tip au apărut în secolele III–II a. Chr., iar M. G. 
Moškova datează aceste oglinzi în secolele IV–I a. Chr. I. I. Marčenko datează oglinzile acestui tip 
din mormintele sarmaţilor din regiunea Kuban în secolul III – începutul secolului I a. Chr. Cea mai 
bună analiză a acestor oglinzi îi aparţine, însă, lui A. S. Skripkin, care în urma unei analize minu-
ţioase, a ajuns la concluzia  că oglinzile acestui tip se datează cu precădre în intervalul secolelor III–I 
a. Chr., deşi precizează că acestea prevalează în complexele de la sfârşitul secolului II – secolul I a. Chr.  

În legătură cu oglinzile tipului analizat mai trebuie menţionat că ele au aceiaşi formă şi tip de 
ornament în întreaga lume sarmatică, iar cele mai multe dintre ele provin din mormintele sarmatice 
din spaţiul de la est de Don, regiunea Kuban şi teritoriile nord-caucaziene.  

În ceea ce priveşte oglinzile cu marginea îngroşată şi mâner în formă de cui din mediul 
sarmatic timpuriu din spaţiul nord-pontic trebuie spus că patru dintre acestea (Carivka, Mihajlovka, 
Razdol’skoe i Novoselki, Žovnino), se datează în secolele II–I a. Chr., iar una (Sokolovo) în a doua 
jumătate a secolului II – prima jumătate a secolului I a. Chr. 

Din cadrul descoperirii de la Soloncy (Fig. 19/5) provine o oglindă discoidală cu marginea 
îngroşată şi mâner ataşat (tip Hazanov V; Skripkin 4.1).  
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Oglinzile acestui tip au marginea îngroşată şi mâner din lemn, os sau fier ataşat cu ajutorul a 
două nituri. Diametrul acestora variază de la 10 la 20 cm. Ele sunt confecţionate din bronz, dar 
exemplarul de la Soloncy este din argint. 

M. G. Moškova data oglinzile de acest tip în secolele IV–I a. Chr., precizând, însă, că unele 
exemplare se întâlnesc şi în secolul I p. Chr. La rândul său, A. M. Hazanov a plasat apariţia acestui 
tip de oglinzi în secolul III a. Chr., iar durata de existenţă până în secolul I p. Chr. A. S. Skripkin 

consideră că oglinzile cu marginea îngroşată şi mâner ataşat sunt tipice, alături de cele fără mâner 
(tip Skripkin 4.0), pentru secolele III–II a. Chr., şi că nu există indicii certe pentru prezenţa lor în 
secolul I a. Chr. Această afirmaţie a lui A. S. Skripkin este infirmată, însă, pentru spaţiul nord-pontic 
de oglinda din argint de la Soloncy care se datează, pe baza celorlalte piese cu care a fost descoperită 
împreună, în a doua jumătate a secolului I a. Chr. În secolul I a. Chr. se datează şi oglinda 
fragmentară de la Novobarannikovka (T 2 M 1), reutilizată şi după ce a fost spartă. 

Acelaşi A. S. Skripkin menţionează că oglinzile discoidale cu marginea îngroşată (tip Skripkin 
4.0, 4.1, 4.5, 4.7, 4.9) sunt tipice pentru cultura sarmatică din secolele III a. Chr. – I p. Chr. Recent       
I. I. Marčenko a încadrat într-un tip separat oglinzile acestui tip, descoperite în mormintele 
sarmatice. Potrivit acestuia, primei variante îi aparţin exemplarele cu diametrul mare, iar celei de-a 
doua cele cu diametrul mic. În ceea ce priveşte datarea acestor oglinzi din regiunea Kuban se poate 
spune că exemplarele cu diametrul mare provin din morminte care se datează în secolul II – prima 
jumătate a secolului I a. Chr., iar cele cu diametrul mic în secolul I a. Chr. 

Un alt tip de oglinzi sunt cele cu discul rotund şi plat (tip Hazanov VI; Skripkin 1.0; 
Marčenko V).  

Oglinzile tipului analizat au o formă discoidală şi reprezintă cel mai simplu tip de oglindă 
din lumea sarmatică. Diametrul acestora variază între 5 şi 24 cm, iar grosimea de la 0,1 la 0,3 cm. În 
urma analizei unui număr mare de astfel de oglinzi unii cercetători le-au împărţit pe acestea în două 
variante. Astfel, A. M. Hazanov includea în prima variantă (A) oglinzile ce au diametrul de până la 
20 cm, iar în varianta a doua (B) piesele ce au diametrul nu mai mare de 6–7 cm. La rândul său,               
A. S. Skripkin, pe baza analizei unui lot de 96 de oglinzi din mormintele sarmatice din secolele            
III a. Chr. – secolul I p. Chr., din spaţiul de la est de Don, le-a împărţit pe acestea în două variante;      
1. oglinzi cu diametrul cuprins între 5 şi 9 cm, 2. oglinzi cu diametrul ce variază de la 10 la 24 cm. Pe 
de altă parte, I. I. Marčenko a împărţit oglinzile acestui tip, descoperite în mormintele sarmatice din 
regiunea Kuban, în funcţie de modul de realizare, în două variante; 1. oglinzi realizate prin turnare, 
2. oglinzi realizate din foaie de bronz. 

Oglinzile acestui tip erau utilizate cel mai frecvent într-o ramă din lemn, a cărei urme sunt, 
rareori, descoperite în morminte aşa cum este şi în cazul oglinzii din T 1 M 3 de la Vasil’evka. În 
rame de lemn erau puse şi unele oglinzi dreptunghiulare din mormintele sarmatice sau 
Panticapaeum, dar şi cele descoperite pe teritoriul Imperiului Roman, fie ele dreptunghiulare sau 
circulare. Partea exterioară a acestor rame putea fi chiar decorată cu diverse motive geometrice sau 
fitomorfe aşa cum a fost în cazul ramei oglinzii dreptunghiulare din T 3 M 3 de la Mihajlovka. Une-
ori, unele exemplare au câte două orificii amplasate simetric, care serveau pentru prinderea acestora 
pe o bucată de lemn sau piele Sunt însă exemplare, în special de mici dimensiuni, care au câte un 
singur orificiu, în cazul dat ele fiind atârnate fie pe un suport, fie puteau fi purtate chiar la gât. 

În mormintele sarmatice timpurii din spaţiul nord-pontic astfel de oglinzi au fost descoperite 
în mormintele de la Alexandrovsk  T 10 M 2, Babino M 4, Kairy T 1 M 23, L’vovo, T 1 M 1, 
Novolugansk T 1 M 1, Podgorodnoe T 3 M 8 (Fig. 19/4), Ševčenko T 2 M 18 şi Vasil’evka T 1 M 3.  

Oglinzile de acest tip sunt întâlnite încă din secolele VI-V a. Chr. la sauromaţi, iar mai apoi 
la sarmaţii timpurii din tot spaţiul locuit de aceştia. Cel mai frecvent, însă, oglinzile acestui tip se 
întâlnesc în mediul sarmatic din secolele I a. Chr. – I p. Chr., cu preponderenţă în cel din urmă. Într-un 
număr mai restrâns oglinzile cu disc rotund şi plat se întâlnesc şi în alte medii culturale precum cel 
bosporan, scitic, scitic târziu, meot, sau geto-dacic din secolele I a. Chr. – I p. Chr. 
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Odată cu sfârşitul secolului I p. Chr. se încheie prezenţa lor frecventă în lumea sarmatică. La 
începutul secolului II p. Chr. se mai întâlnesc doar exemplare singulare. 

Un ultim tip de oglinzi sunt cele discoidale cu bordură verticală sau oblică pe margine (tip 
Hazanov VII; Skripkin 3.0; Marčenko I.2).  

Oglinzile acestui tip au o formă discoidală şi sunt prevăzute pe margine cu o bordură 
verticală sau oblică. Ele sunt realizate din bronz şi au diametrul de 7–15 cm, iar grosimea de 0,2–
0,4 cm. Unele exemplare sunt decorate prin ciocănire cu linii în zigzag sau cercuri concentrice 
formate de mici semiove realizate prin gravare aşa cum este cazul exemplarului fragmentar din T 2 
de la Frunze (Fig. 19/3). 

În spaţiul nord-pontic, pe lângă exemplarul menţionat, astfel de oglinzi provin din 
mormintele de la Proletarskoe şi Bezeni. 

M. G. Moškova data oglinzile acestui tip, din mediul sarmatic timpuriu, în secolele III–II 
a. Chr., dar preciza că ele apar la sarmaţi mai timpuriu şi că nu sunt o formă larg răspândită. La rân-
dul său, A. M. Hazanov a extins datarea aces-
tora până în perioada sarmatică mijlocie (în 
periodizarea cu care opera A. M. Hazanov 
cultura sarmatică mijlocie era dată în secolul I 
a. Chr. – I p. Chr.). În urma analizei comple-
xelor în care au fost descoperite oglinzile cu 
bordură pe margine din spaţiul de la est de 
Don, A. S. Skripkin a constatat că acestea se 
datează în secolele IV–II a. Chr. şi reprezintă, 
alături de alte tipuri de oglinzi, o continuare 
directă a tradiţiilor culturii sauromate. În a 
doua jumătate a secolului IV – secolul II a. Chr. 
se datează aceste oglinzi şi în mediul sarma-
ţilor din regiunea Kuban. 

Oglinda de la Frunze se datează, pe 
baza mărgelelor din sticlă de mai multe tipuri, 
care se întâlnesc şi la hotarul dintre secolele I 
a. Chr. – I p. Chr., cel mai probabil, în secolele 
II–I a. Chr. În ceea ce priveşte oglinda de la 
Bezeni aceasta se datează în secolul I a. Chr., 
probabil, doar prima jumătate. Această încadrare cronologică este susţinută şi de către cele mai 
timpurii vestigii sarmatice de pe teritoriul de la vest de Nistru. Ţinând cont de datarea oglinzilor 
acestui tip din lumea sarmatică se poate afirma că exemplarul de la Bezeni a fost în uz o perioadă 
ceva mai îndelungată. 

* 

Oglinzile din mormintele sarmatice timpurii din spaţiul nord-pontic deşi nu reprezintă o 
varietate tipologică foarte mare, aparţin tipurilor care au fost utilizate într-o anumită perioadă de 
timp pe întreg spaţiul locuit de către aceştia. 

Cele mai numeroase sunt oglinzile cu discul rotund şi plat, reprezentate prin opt exemplare, 
care provin în totalitate din morminte. Acestea sunt urmate, în ordine numerică, de cinci oglinzi cu 
marginea îngroşată şi mâner în formă de cui. Oglinzile cu marginea îngroşată şi mânerul ataşat şi 
cele cu bordură pe margine sunt reprezentate doar de câte două exemplare. 

Oglinzile cu discul rotund şi plat şi cele cu bordură pe margine se întâlnesc cu o frecvenţă 
mai mare în mormintele sarmatice din perioada timpurie din spaţiul locuit de aceştia şi sunt 

 
Fig. 19. Oglinzi: 1. Razdol’skoe i Novoselki; 2. Sokolovo T 1 M 1; 3. 
Frunze T 2; 4. Podgorodnoe T 3 M 8; 5. Soloncy. 
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continuatoarele tradiţiei culturii sauromatice. Pe de altă parte, oglinzile cu marginea îngroşată şi 
mâner în formă de cui şi cele cu marginea îngroşată şi mânerul ataşat sunt caracteristice, în linii 
mari, intervalului cronologic dintre secolele III–I a. Chr. Dintre cele patru tipuri de oglinzi, cele cu 
discul rotund şi plat au cea mai mare durată de existenţă, ele întâlnindu-se la sauromaţi în secolele 
VI–V a. Chr., iar apoi pe parcursul secolelor IV a. Chr. – I p. Chr. pe întregul teritoriu locuit de sarmaţi. 

La fel ca şi mormintele sarmatice timpurii din spaţiul de la est de Don, şi în cele din regiunea 
nord-pontică de la vestul acestui fluviu, oglinzile cu marginea îngroşată şi mâner în formă de cui şi 
cele cu discul rotund şi plat sunt mai numeroase decât cele cu marginea îngroşată şi mânerul ataşat şi 
cele cu bordură pe margine. În altă ordine de idei, se mai remarcă faptul că varietatea tipologică a 
oglinzilor din mormintele sarmatice timpurii din zona de la vest de Don este mult mai mică decât în 
cea de la est de acest fluviu. Situaţia menţionată este, totuşi, una normală în condiţiile în care 
numărul vestigiilor sarmatice timpurii din regiunea studiată nu este numeros, iar imensul spaţiu de 
la est de Don este leagănul culturii sarmatice. 

Deşi oglinda reprezintă cel mai cunoscut obiect din serviciul de toaletă, aceasta era totuşi o 
piesă destul de scumpă. Astfel, înlocuirea unei oglinzi sparte din întâmplare era greu de realizat, mai 
ales atunci când aceasta era un import. 

La ora actuală este greu de spus dacă toate oglinzile erau confecţionate de sarmaţi sau erau 
artefacte importate din altă parte. Existenţa în unele morminte a două tipuri de oglinzi diferite duce 
cu gândul la faptul că unele dintre acestea erau produse, probabil, de sarmaţi25, iar altele constituiau 
importuri. Existenţa a două oglinzi în acelaşi mormânt sugerează şi poziţia înaltă pe care a ocupat-o 
în societate defunctul. Totodată, nu este exclus ca prezenţa în acelaşi mormânt a două piese de 
aceeaşi factură să se lege şi de intenţia defuncţilor de a o transmite cuiva „din lumea de dincolo”. De 
altfel, astfel de cazuri de „transmitere” a obiectelor care au aparţinut defunctului sunt semnalate şi în 
etnografie. În sfârşit, ar trebui spus că, dacă oglinzile erau obiecte destul de scumpe pe care nu şi le 
permitea oricine şi dacă exista obligativitatea de a depune în mormânt toate bunurile care au 
aparţinut defunctului în viaţă atunci, acest fapt este şi o dovadă, în plus, a diferenţierilor sociale din 
lumea sarmată. Ca urmare a acestei situaţii, dar luând în calcul şi faptul că oglinzile se întâlnesc doar 
în unele morminte sarmatice, uneori doar fragmente ale acestora, se poate presupune că şi pentru 
sarmaţi oglinda era un obiect scump şi preţios pe care nu şi-l permitea oricine. 

Pe lângă oglinzile întregi şi fragmentare, în mormintele sarmatice se întâlnesc şi oglinzi 
întregi, dar care au urme de spargere intenţionată pe partea reflectantă. Cercetătorii (A. M. Hazanov) 
leagă acest fenomen de obiceiul distrugerii intenţionate a oglinzii după moartea proprietarului care 
avea ca scop eliberarea sufletului defunctului. Totuşi, trebuie precizat, că numărul oglinzilor sparte 
intenţionat este extrem de redus, în plus sunt şi din morminte din perioade diferite ale existenţei 
culturii sarmatice. Mai mult decât atât, acestea au fost distruse în moduri diferite ceea ce impune o 
abordare diferenţiată a cauzelor care au dus la spargerea lor. În urma unei analize atente a condiţiilor 
şi stării oglinzilor în momentul descoperirii, s-a remarcat (T. M. Kuznecova) că cea mai mare parte a 
oglinzilor sunt descoperite întregi, iar cele care sunt sparte fie provin din morminte distruse sau 
jefuite, fie fac parte din morminte unde oglinzile au fost depuse întregi (descoperite in situ), dar care 
s-au deteriorat datorită coroziunii şi a presiunii pământului. Un ultim argument în favoarea celor 
menţionate mai sus este prezenţa în acelaşi mormânt a oglinzilor întregi alături de cele sparte, cât şi 
existenţa a două forme întregi. 

S-a presupus (T. M. Kuznecova) că spargerea intenţionată a oglinzii nu era legată de cultul 
morţilor, ci a fost rezultatul influenţei magice asupra omului viu prin obiectul ce înlocuia persoana şi 

 
25  La ora actuală nu există nici o dovadă a producerii de către sarmaţi a acestei categorii de artefacte. Totuşi nu se poate 

exclude existenţa unor meşteri sarmaţi care au învăţat tehnica de producere a oglinzilor de la meşterii din Asia 
Centrală, Caucaz sau oraşele greceşti şi Regatul Bosporan. În sfârşit, nu poate fi omisă nici posibilitatea prezenţei 
unor meşteri străini, în mediul sarmatic, care produceau anumite categorii de piese la comandă. 
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care conţinea atât oglindirea proprietarului, cât şi, probabil, reprezenta „un spaţiu al sufletului” celui 
din urmă. Fără a intra în foarte multe detalii, trebuie precizat că, doar oglinzile distruse intenţionat 
prin lovituri în partea reflectantă pot fi explicate ca acţiuni magice îndreptate împotriva omului viu. 
La acestea pot fi adăugate şi oglinzile sparte şi împrăştiate prin morminte. Însă nu tot timpul 
deteriorarea părţii reflectante a oglinzii era legată de magie, în acest sens dovadă fiind exemplarele 
care au fost găurite pentru a fi atârnate. În ceea ce priveşte prezenţa unor oglinzi fragmentare în 
mormintele sarmatice, aceasta trebuie explicată în primul rând ca un simbol al oglinzii, iar în al 
doilea ca o dovadă a valorii acesteia chiar dacă ea era fragmentară. 

Cert este că, deşi în legătură cu existenţa sau inexistenţa oglinzilor în mormintele sarmatice 
s-au emis mai multe ipoteze, un lucru este sigur şi anume acela că oglinda nu a constituit o piesă 
obligatorie în ritualul funerar al sarmaţilor. Mai mult decât atât, este dificil de a explica prezenţa lor 
în morminte atâta timp cât nu cunoaştem principiile după care era ales inventarul funerar. Ceea ce 
ştim cu siguranţă, pe baza descoperirilor arheologice, este că oglinzile sunt prezente în aproximativ 
20–30% din mormintele sarmatice, cu precădere în cele de femei. Această situaţie se datorează în 
primul rând faptului că ele erau nişte obiecte destul de scumpe pe care nu şi le putea permite oricine. 
Datorită rolului oglinzii şi importanţa acesteia pentru persoana care o deţinea, ele ajungeau, în mare 
parte, în mormintele primilor proprietari, mai ales atunci când aveau şi o semnificaţie aparte pentru 
posesor. 

IV.2.5. VASE DIN METAL 

Prezenţa vaselor metalice în mediul sarmatic timpuriu este mult mai redusă faţă de alte 
categorii de materiale. La ora actuală vase din metal întregi provin din mormântul distrus de la 
Bulahovka şi tezaurele de la Bădragii Noi, Veseloja Dolina, Velikoploskoe, şi Novočerkassk. La 
acestea se mai adaugă o toartă fragmentară de la un vas de bronz din tezaurul de la Jančokrak şi 
câteva mici fragmente de la un vas din acelaşi metal de la Bulahovka.  

Analiza vaselor de argint şi bronz prezintă un deosebit interes, în primul rând pentru faptul 
că sunt produse de meşterii greci şi romani, iar în la doilea rând pentru că ele constituie produse 
supuse modei şi gustului, fapt care determină o datare mai restrânsă a acestora. Acelaşi lucru se 
poate spune şi despre cazanele de bronz de la Bubueci, Bulahovka şi Velikoploskoe. Fără a exagera în 
acest sens, este totuşi de menţionat că atât cupele din argint, cât şi situlele şi cazanele de bronz se 
datează mult mai exact şi oferă adeseori elemente de datare pentru celelalte materiale arheologice. 

Nu în ultimul rând trebuie menţionat că utilizarea unor vase din metal după încetarea 
producţiei acestora, mai ales în lumea barbară, oferă informaţii şi asupra valorii lor şi a faptului că nu 
oricine îşi permitea să-şi achiziţioneze astfel de produse. 

 
Vase de argint 
Cupe 

Între descoperirile analizate sunt patru cupe din argint. Dintre acestea, trei provin din 
mormântul distrus de la Bulahovka (Fig. 20/1), iar una din cadrul tezaurului de la Velikoploskoe 
(Fig. 20/2). 

Cupele de la Bulahovka au o formă semisferică simplă şi au fost realizate din argint masiv prin 
martelare. Ele au buza evazată şi îngroşată în interior la fel ca şi unele dintre cupele cu pereţii conici.  

În ceea ce priveşte cupa semisferică de la Velikoploskoe, aceasta este din argint masiv şi are 
marginea uşor invazată. Pe partea exterioară, sub buză, ea este decorată cu două şiruri paralele 
formate din mici cerculeţe realizate cu un obiect cu vârful ascuţit, iar spaţiul dintre ele este decorat 
cu un ornament care are aspectul unei „împletituri" realizate prin ciocănire. Toată suprafaţa 
exterioară a cupei este împărţită în figuri geometrice ale căror contururi sunt formate din puncte 
realizate cu ajutorul unui obiect cu vârful ascuţit. 
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Atât cupele conice, cât şi cele semisferice sunt forme elenistice, purtând numele generic de 
mastoi, fie că sunt decorate sau nu, şi se datează în general în secolele II–I a. Chr. 

Astfel de cupe, provenind din tezaure sau morminte, se cunosc de pe teritoriul Spaniei şi 
Portugaliei, în Italia, Grecia, Bulgaria, România, Rusia şi Pakistan. Cupe conice şi semisferice din 

argint se află şi în colecţia 
Muzeului J. Paul Getty (SUA)26. 

Pentru cupele din 
Peninsula Iberică, descoperite 
împreună cu monede, s-au 
indicat ca datare ultimii ani ai 
secolului II – primele două 
decenii a secolului I a. Chr. 
Majoritatea celorlalte exemplare, 
însă, au fost datate de către               
K. Raddatz, prin analogie cu 
primele, în aceiaşi perioadă, 
uneori prelungind-o pe parcursul 
secolului I a. Chr., dar fără a face 
precizări. I. Glodariu nu exclude  
posibilitatea prelungirii datării 
unor piese pe tot parcursul 

primei jumătăţi a secolului I a. Chr., posibilitate care ar rezulta din luarea în consideraţie a 
perioadelor – uneori posibile, alteori probabile – de îngropare a tezaurelor şi prin analogie cu alte 
descoperiri din zone geografice deosebite27. 

În mediul sarmatic astfel de cupe sunt cunoscute din „tezaurul” de la Ahtanizovskaja şi 
mormântul de la Novodžerelievskaja (ambele descoperiri sunt din ţinutul Krasnodar, Rusia). 

Bogatul „tezaur” de la Ahtanizovskaja, descoperit în 190028, prin însăşi compoziţia lui29, indică 
o perioadă întinsă de acumulare. Îngroparea lui a avut loc, cel mai probabil, cândva, la sfârşitul 
secolului II – prima jumătate a secolului I a. Chr. Mormântul de la Novodžerelievskaja, care avea în 
inventar şi o cupă conică, se datează, cel mai probabil, în prima jumătate a secolului I a. Chr.30. 

Pentru cupele de la Bulahovka, analogii exacte nu cunoaştem, însă ele sunt foarte apropiate 
de cele conice cu buza îngroşată şi uşor răsfrântă. Cele mai apropiate analogii pentru cupele în 

 
26  Astfel de cupe au fost descoperită în zeci de exemplare, de multe ori identice în cele mai mici detalii, pe o arie 

geografică extrem de largă. Forma lor aparţine epocii elenistice târzii şi culturii materiale greco-elenistice. Datorită 
faptului că marea majoritate a cupelor provin din tezaure şi morminte, care în unele cazuri aveau în compoziţia lor 
elemente de datare semnificative, s-a putut stabili şi perioada de confecţionare a acestora. Mai mult decât atât, în cea 
mai mare parte a lor, exemplarele descoperite variază în limite cronologice asemănătoare. 

27  Cupele de la Bohot (Bulgaria) au fost datate, pe baza situlei din bronz cu care se aflau împreună, cândva în secolul 
I a. Chr., iar bogatul tezaur de la Jakimovo (Bulgaria), care avea în componenţa sa patru cupe conice, din care una cu 
reprezentare în relief, se consideră că a aparţinut unui aristocrat trac care a trăit la sfârşitul secolului I a. Chr. sau ceva 
mai târziu. 

28  „Tezaur” a fost datat în secolul II a. Chr. (M. I. Rostovcev), în secolele III–II a. Chr. (V. I. Mordvinceva), sau în 
secolul I a. Chr. (N. Fettich, D. Popescu,  D. E. Strong, K. Raddatz). 

29  Printre altele, „tezaurul” avea în componenţa sa mai multe falere din argint aurit, aplici din aur şi argint, trei colane 
din aur, o cunună de lauri din aur, două fibule din aur de formă ovală, un kantharos din sticlă şi un vas din argint la 
care se mai adaugă un coif cu calotă conică şi obrăzare mobile (tip Pilos) şi o oglindă cu discul rotund şi plat. 

30  Mormântul a fost datat de N. V. Anfimov în a doua jumătate a secolului II a. Chr., de K. F. Smirnov în secolul II a. Chr., 
iar de I. I. Marčenko la începutul secolului I a. Chr. În inventarul mormântului se aflau câteva falere din argint aurit 
decorate cu motive geometrice şi fitomorfe, o oglindă cu discul rotund şi plat, o cupă din sticlă şi mai multe aplici din 
aur, cât şi două cazane sarmatice din bronz, care aparţin tipului care se datează în secolele I a. Chr. – I p. Chr. 

 
Fig. 20. Cupe de argint (1-2) şi situle din bronz (3-6): 1. Bulahovka; 2. 
Velikoploskoe; 3.  Veseloja Dolina; 4. Bădragii Noi; 5. Novočerkassk; 6. Mar’evka. 
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discuţie sunt cele semisferice din tezaurul din secolul I a. Chr. de la Sîncrăieni (România), care au de 
asemenea buza uşor îngroşată şi evazată, dar care diferă prin ornament. În ceea ce priveşte 
mormântul de la Bulahovka acesta se datează, cel mai probabil, cândva în prima jumătate a secolului 
I a. Chr. 

Cupa de la Velikoploskoe a fost datată la sfârşitul III a. Chr. (G. A. Dzis-Rajko şi E. F. Suničuk), 
iar S. V. Polin a datat complexul, pe baza cazanului şi a cupei, în limitele secolelor II–I a. Chr., cu 
accentul pe cel din urmă. 

O analogie exactă pentru cupa de la Velikoploskoe nu se cunoaşte, dar una cu o formă 
similară, datată în secolul I a. Chr., există, însă, în tezaurul nr. 3 din Muzeul J. Paul Getty. Nu sunt cu 
mult deosebite, ca formă, nici cupele semisferice din Peninsula Iberică, dar nici cea din bogatul 
tezaur dacic de la Lupu (România). În ceea ce priveşte decorul de pe suprafaţa exterioară lipsesc de 
asemenea analogiile exacte, iar un decor similar doar aceluia de sub buză se regăseşte pe un bol din 
argint din secolul II a. Chr. care se păstrează în Muzeul de Artă din Toledo (Spania). 

Pe baza datării tuturor pieselor de la Velikoploskoe, şi în mod special a cazanului de bronz, 
care aparţine tipului ce se datează în secolul I a. Chr. – I p. Chr., cât şi a psaliilor cruciforme, se poate 
spune că obiectele din cadrul acestui tezaur i-au aparţinut unui războinic sarmat care a trăit, cel mai 
probabil, la sfârşitul secolului II – prima jumătate a secolului I a. Chr. În ceea ce priveşte cupa, 
aceasta, chiar dacă a fost produsă sau achiziţionată cândva în secolul II a. Chr., nu exclude o utilizare 
îndelungată, mai ales că este un produs de lux. 

 
Vase de bronz 
Această categorie de vase este reprezentată de trei situle (Bădragii Noi (Fig. 20/4), Veseloja 

Dolina (Fig. 20/3), Novočerkassk (Fig. 20/5)) şi trei cazane (Bulahovka (Fig. 21/1), Bubueci (Fig. 21/2), 
Velikoploskoe (Fig. 21/3)). 

 
Cazane 

Cazanele de la Bulahovka (Fig. 21/1) şi Velikoploskoe (Fig. 21/3) aparţin tipului  ce are buza 
mai mult sau mai puţin invazată, corpul semisferic aşa cum este în cazul cazanului de la Bulahovka 
sau în formă ovoidală cu umerii slab evidenţiaţi ca la exemplarul de la Velikoploskoe. Corpul 
acestora este prins, de regulă, prin sudare, dar şi cu ajutorul niturilor, de un picior de formă 
tronconică sau de forma unei pâlnii. Acestea au prevăzute câte două toarte arcuite, amplasate vertical 
şi decorate cu câte trei butoni. În unele cazuri toartele se prelungesc prin brâuri în relief pe corpul 
vasului. La acestea se mai adaugă alte două tortiţe, de mici dimensiuni, amplasate simetric, sub 
forma unor urechiuşe care leagă buza de corp. Din păcate, exemplarul de la Velikoploskoe avea 
toartele arcuite rupte din vechime şi nu era prevăzut cu tortiţe în formă de urechiuşe. 

 

Fig. 21. Cazane de bronz:  
1. Bulahovka;  
2. Bubueci;  
3. Velikoploskoe. 
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Cea mai mare parte a cazanelor de acest tip sunt decorate pe corp cu un brâu în relief care 
imită şnurul. Sunt însă şi cazuri când corpul este decorat cu două brâuri, aşa cum este şi pe 
exemplarul de la Bulahovka sau lipsesc, la fel ca pe cel de la Velikoploskoe. 

Cazanele de acest tip sunt de regulă, faţă de celelalte tipuri de cazane sarmatice, de mari 
dimensiuni şi au înălţimea ce variază între 35 şi 63 cm. Ele se datează în secolele I a. Chr. – I p. Chr. 
(cu precădere în cel din urmă) şi au fost descoperite preponderent în mormintele sarmatice din 
stepele din regiunea Kuban, Donul de Jos şi mai rar în zona Volgăi. 

Exemplarul de la Bulahovka31 se datează, pe baza bogatului inventar al mormântului, în 
prima jumătate a secolului I a. Chr. Tot în această perioadă se datează şi tezaurul din care face parte 
cazanul de la Velikoploskoe. 

Cazanul de la Bubueci (Fig. 21/2) aparţine tipului ce are corpul semisferic alungit, toarte ver-
ticale, arcuite, decorate cu trei butoni, buza bine pronunţată, iar piciorul în formă de pâlnie. Uneori 
marginea piciorului este îngroşată, iar la unele exemplare piciorul este decorat cu un brâu în relief. 
Unele exemplare au buza uşor invazată, iar altele uşor evazată. Exemplarul de la Bubueci, păstrat 
fragmentar, are corpul semisferic alungit şi mai păstrează o toartă arcuită decorată cu trei butoni32. 

După forma corpului şi a toartelor, cazanul de la Bubueci este foarte apropiat tipului III/2 în 
clasificarea tipologică a lui V. M. Kosjanenko şi V. S. Flerov, care se datează, în opinia acestora, în 
secolele IV–III a. Chr. Pe de altă parte câteva astfel de cazane sunt încadrate de N. A. Bokovenko 
tipului II din clasificarea sa, care se datează în secolele I a. Chr. – I p. Chr. Cu toate acestea, trebuie 
menţionat că ele diferă de marea majoritate a cazanelor tipului dat. Foarte probabil ca aceste câteva 
cazane apropiate celui de la Bubueci, incluse în tipul II de către N. A. Bokovenko, să reprezinte un 
tip intermediar între cazanele mai timpurii şi cele ale tipului amintit. Astfel, luând în considerare că: 
a) datarea cazanelor, ca şi a altor artefacte din perioada sarmatică timpurie, s-a bazat preponderent 
pe încadrarea cronologică a culturii sarmatice timpurii în intervalul secolelor IV–II a. Chr.; b) în 
mormintele sarmatice din secolul I a. Chr. din bazinul Kuban se întâlnesc cazane apropiate celui de 
la Bubueci; c) valoarea şi perioada de utilizare a unora dintre acestea, se poate afirma că datarea 
cazanelor acestui tip nu poate fi limitată la secolele IV–III a. Chr. ci este una mai largă. Acest lucru 
este confirmat, de altfel, chiar de cazanul de la Bubueci care se datează pe baza bogatului inventar al 
tezaurului în prima jumătate a secolului I a. Chr.  

* 

Pe baza faptului că vasele analizate sunt descoperite, de regulă, în complexe funerare care au 
aparţinut aristocraţiei, acestea reprezentau o anumită valoare în societate fiind obiecte pretenţioase şi 
de lux, prin valoarea lor, nu la îndemâna oricui. Dovadă în acest sens sunt şi urmele de reparaţii de 
pe unele cazane, inclusiv pe cele de la Bubueci, Bulahovka şi Velikoploskoe. Foarte probabil că în 
unele cazuri posesorii cazanelor încercau să le păstreze pe acestea în uz cât mai mult timp, ceea ce era 
determinat, probabil, de cauze materiale şi spirituale. În plus, ele erau preţuite şi ca produse pentru 
realizarea cărora se necesita un mare volum de muncă. 

Cazanele sarmatice, la fel ca şi cele scitice, au fost folosite pentru fierberea cărnii animalelor 
sacrificate, prepararea unor mâncăruri, cât şi prepararea şi turnarea unor băuturi33. 

Deşi la ora actuală pentru cazanele menţionate s-a stabilit o încadrare cronologică mai 
exactă, problema datării acestora nu poate fi considerată pe deplin rezolvată. Această situaţie se 

 
31  Un complex sarmatic similar, ca inventar, cu cel de la Bulahovka, dar în care erau două cazane de acelaşi tip, a fost 

descoperit la Novodžerelievskaja. 
32  În fotografia din publicaţia din 1910 cazanul avea ambele toarte şi mai păstra o mică parte din piciorul în formă de 

pâlnie. 
33  Cazane care au în partea superioară a corpului un orificiu pentru turnare se întâlnesc cu precădere în perioada 

sarmatică mijlocie. 



Perioada sarmatică timpurie   | 

 

81 

datorează faptului că ele erau realizate dintr-un material care permitea o existenţă mai îndelungată, 
uneori chiar mai multe decenii. Ca urmare, perioada exactă de producţie, cât şi cea de utilizare 
rămâne necunoscută. Respectiva problemă va putea fi rezolvată doar în urma unei cercetări 
minuţioase a unei grupe mari de cazane de acelaşi tip, care provin din morminte, tezaure sau 
depozite bine databile. 

Este dificil la ora actuală să se vorbească cu certitudine şi despre centrele de producere a 
cazanelor de diferite tipuri, cât şi despre aria lor exactă de răspândire, deoarece pentru aceasta este 
nevoie de o evidenţă a tuturor descoperirilor, precum şi de dovezi clare că au fost produse în anu-
mite centre sau zone. Ceea ce se poate afirma este că pentru confecţionarea lor era nevoie de condiţii 
optime, nu întotdeauna accesibile nomazilor, cât şi o mare măiestrie din partea meşterului. În cazul 
cazanelor de tipul acelora de la Bubueci, Bulahovka şi Velikoploskoe se poate spune, pe baza numă-
rului de descoperiri, că un posibil centru de producţie s-a aflat în regiunea Kuban şi Donul de Jos. 

 
Situle 
Această categorie de vase este reprezentată de situlele de la Novočerkassk (Fig. 20/5), 

Bădragii Noi (Fig. 20/4) şi Veseloja Dolina (Fig. 20/3). Situla de la Bădragii Noi mai păstra toarta din 
fier, prinsă de un cerc din acelaşi metal, realizat din două bucăţi semicirculare, ce era fixat în jurul 
gâtului vasului, iar cea de la Veseloja Dolina mai avea doar părţi din cercul din fier ce era fixat în 
jurul gâtului. 

Din punct de vedere al formei, situle oarecum asemănătoare cu toarte cu ataşe din bronz în 
formă de delfini sau frunze cordiforme (tipul Eggers 18–19), dar şi cu ataşe din fier (tipul Eggers 20), 
apar frecvent în mediul germanic din epoca Latène târzie atât la vest, cât şi la est de Oder.  

Cu toate acestea trebuie menţionat că forma situlelor de la Bădragii Noi, Veseloja Dolina  şi 
Novočerkassk se deosebeşte totuşi de cea a situlelor de tipul Eggers 18–20 sau 21–22 prin faptul că au 
umerii arcuiţi, iar corpul mai bombat. Mai mult decât atât, acestea nu au nici ataşe şi nici orificii sau 
alte urme care să sugereze că acestea au existat. Situle cu forme şi proporţii asemănătore (buza 
evazată, umerii arcuiţi şi bine evidenţiaţi, corpul bombat, iar diametrul maxim situat în partea 
superioară), care nu au ataşe din bronz sau fier şi nici orificii sau alte urme care să sugereze că 
acestea ar fi existat, sunt cunoscute la Bădeni (România) şi Sipoteni (R. Moldova). La acestea, însă, se 
mai adaugă situlele din mormântul sarmatic de la Severnyj (T 1 M 9), tezaurul de la Mar’evka (Fig. 
20/6), mormântul de incineraţie nr. 1 de la Zubowice (Polonia), cât exemplarele descoperite pe 
teritoriul Italiei, Spaniei, Franţei şi al fostei Iugoslavii. Aceste situle, la fel ca şi cele de la Bădragii Noi 
şi Veseloja Dolina, păstrau sistemul de prindere a toartelor din fier, care constă dintr-un cerc de fier 
format din două semicercuri, prinse între capete cu nituri şi care serveau ca ataşe pentru toarte. Deşi 
la exemplarul de la Novočerkassk nu s-a păstrat sistemul de prindere a toartelor din fier, aceasta era 
de acelaşi tip ca şi cele menţionate mai sus. Deşi aceste situle sunt oarecum asemănătoare ca formă 
cu cele de tipul Eggers 18–20, ele diferă în primul rând prin sistemul complicat de prindere al 
toartelor, dar şi prin anumite aspecte ale formei.  

Cea mai veche situlă de acest tip provine din M 8 de la Montefortino, datat în intervalul 
cuprins între prima treime a secolului III a. Chr. şi sfârşitul secolului III – începutul secolului II a. 
Chr. . Ceva mai târziu se datează situla din castrul roman folosit la asedierea Numantiei din anul 153 
a. Chr. , cât şi cea de la Villanueva de Córdoba în care se afla un tezaur monetar format din denari 
romani republicani emişi între 145/138 şi 104 a. Chr. K. Raddatz include acest tezaur în grupa de 
tezaure formate între anii 105 şi 90/80 a. Chr. În prima jumătate a secolului I a. Chr. se datează 
situlele din cele cinci puţuri funerare de la Vieille-Toulouse. În faza A 2 (Latène D 1) se datează situla 
din M 1 de la Zubowice, care avea în inventar şi o fibulă de tipul Kostrzewski K  şi care este identică 
cu cea din tezaurul de la Bădragii Noi. În ceea ce priveşte cele două situle de la Sipoteni trebuie spus 
că acestea au fost descoperite în asociere cu o fibulă din argint de tipul Kostrzewski B. În secolul 
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II a. Chr. este datată de către I. I. Marčenko situla din mormântul sarmatic de la Severnyj. În prima 
jumătate a secolului I a. Chr. se datează tezaurul de la Veseloja Dolina. În epoca târzie a fierului 
(preromană), se datează şi o serie de fragmente de astfel de situle descoperite într-o serie de oppida 
celtice din Europa Centrală. 

Ţinând seama de toate cele menţionate mai sus, dar şi de datarea celorlalte piese cu care au 
fost descoperite împreună, se poate spune că situlele de la Bădragii Noi şi Veseloja Dolina se datează 
în prima jumătate a secolului I a. Chr., iar cea de la Novočerkassk, cel mai probabil, cândva la 
sfârşitul secolului II – prima jumătate a secolului I a. Chr. 

În ceea ce priveşte centrul de producţie a acestor situle s-a formulat, pe baza celui mai vechi 
exemplar care provine din M 8 de la Montefortino, ipoteza originii central italice a acestora de unde 
s-au difuzat spre vest, est şi nord. Legat de pătrunderea vaselor de bronz de secol II–I a. Chr. în 
regiunea Kuban, se crede (B. A. Raev) că acestea au ajuns aici din Asia Mică, unde la rândul lor au 
fost aduse din nordul Italiei, prin trecătoarea Darial (Munţii Caucazului Central) şi prin defileurile 
Caucazului de Vest. Acelaşi B. A. Raev consideră că toate vasele din bronz de epocă Latène târzie din 
mediul sarmatic au ajuns la sarmaţi în perioada în care aceştia erau mercenari în armata lui 
Mithridates VI Eupator şi au participat la campaniile militare ale acestuia  împotriva provinciilor 
romane din Asia şi Galatia. 

IV.2.6. PIESE DE HARNAŞAMENT 

Piesele de harnaşament reprezintă o altă categorie de material arheologic întâlnită în mediul 
sarmatic timpuriu din spaţiul nord-pontic de la vest de Don. Deşi provin din tezaure, depozite, 
morminte sau descoperiri izolate, numărul acestora nu este foarte mare. Cu toate acestea avem de-a 
face cu un număr destul de variat de astfel de artefacte, reprezentate de psalii, zăbale, falere, aplici 
frontale sau aplici simple. Provenienţa multora dintre ele din contexte arheologice clare şi în asociere 
cu categorii de materiale, bine databile, permite o încadrare cronologică mai exactă a lor. În unele 
cazuri, determinarea pieselor de harnaşament a fost realizată prin analogii cu artefacte similare din 
restul spaţiului locuit de sarmaţi, dar şi din alte regiuni învecinate. În sfârşit, trebuie precizat că 
obiectele acestei categorii cu un rol strict funcţional au fost realizate în special din fier, iar cele din 
bronz sau argint au, în afară de atributele funcţionale specifice, şi un rol ornamental. 

 
Zăbale 
Zăbalele descoperite în mediul sarmatic timpuriu nu sunt foarte numeroase şi variate ca 

tipuri şi fac parte din cadrul complexelor de la Klimenkovka (Fig. 22/6–7), Kvašino, Novovasil’evka, 
Velikoploskoe (Fig. 22/8–9), Bădragii Noi, Brăviceni şi Veseloja Dolina (Fig. 22/5). Acestea, fără 
excepţie, sunt zăbale care au fost utilizate la călărie şi nu la tracţiune. Ele au muştiucul din două bare 
de fier, cu capetele îndoite rotund, prinse între ele şi care intrau în gura calului. Unele dintre ele 
aveau la capete câte o verigă de care erau prinse curelele, iar altele nu aveau aceste verigi. Marea 
majoritate a acestora, însă, erau prevăzute cu psalii din fier. Pe baza particularităţilor menţionate ele 
sunt de două tipuri, chiar dacă deosebirile dintre ele constau doar în lipsa verigilor de la capete34. 

Un prim tip sunt zăbale din două bare de fier cu capetele îndoite rotund şi fără verigi la capete. 
Piesele acestui tip, care au muştiucul din două bare netede, provin din depozitele de la 

Novovasil’evka şi Brăviceni la care se adaugă cele din tezaurele de la Bădragii Noi şi Velikoploskoe. 
La acestea se mai adaugă o pereche de zăbale de la Kvašino şi trei întregi şi două fragmentare de la 
Velikoploskoe (Fig. 22/8), care sunt din bare torsionate. Tipului de zăbale analizat îi aparţin şi cele 
două exemplare întregi şi alte opt fragmentare de la Velikoploskoe, care sunt din bare pătrate şi 

 
34  În funcţie de forma barei în profil, zăbalele se încadrează în cele patru variante stabilite de W. M. Werner pentru 

zăbalele cu verigi la capete. A. Zăbale cu muştiucul din bare netede; B. Zăbale cu muştiucul din bare cu nodozităţi; 
C. Zăbale cu muştiucul din bare profilate; D. Zăbale cu muştiucul din bare torsionate. 
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rotunde în secţiune. Tot de la Velikoploskoe provin cele două verigi cu diametrul de 7,5 cm, care 
sunt de la capetele uneia dintre zăbale fragmentare. 

Zăbalele din fier care au muştiucul din două bare cu capetele îndoite rotund, dispuse în ace-
laşi sens la o bară şi invers la alta, prinse între ele şi fără inele la capete au apărut în Caucaz încă de la 
hotarul dintre secolele VII–VI a. Chr., însă au început să fie utilizate pe scară largă în Europa de Est 
doar peste un secol. În perioada de început a utilizării acestora au predominat zăbalele a căror bare 
sunt rotunde în secţiune, dar sunt şi exemplare care sunt dreptunghiulare sau pătrate în secţiune. 

Zăbale fără inele la capete, identice cu cele de la Kvašino, Novovasil’evka, Velikoploskoe, 
Bădragii Noi şi Brăviceni avem în tezaurul de la Mar’evka, care se datează, cel mai probabil, cândva 
la sfârşitul secolului II – începu-
tul/prima jumătate a secolului I a. 
Chr. Sunt prezente astfel de zăbale 
fără inele la capete şi în tezaurul 
sarmatic de la Antipovka, mormântul 
sarmatic din secolul I a. Chr. de la 
Bojko-Ponur, mormintele necropolei 
meoto-sarmate de la Ust’-Labinsk, 
dar şi în mormintele sarmatice din 
nord-estul Caucazului. Zăbale ale 
acestui tip se întâlnesc şi în mormin-
tele din perioada sarmatică timpurie 
din stânga Donului. În primele secole p. Chr. astfel de zăbale în asociere cu diferite tipuri de psalii se 
întâlnesc în continuare în mediul sarmatic. 

Un alt tip de zăbale sunt cele din două bare de fier cu capetele îndoite rotund şi verigi mari 
sau mici la capete (tip Glodariu, Iaroslavschi II; Werner XIV; Babeş II). 

Zăbalele acestui tip provin din tezaurele de la Klimenkovka (Fig. 22/6–7), Veseloja Dolina 
(Fig. 22/5) şi Velikoploskoe (Fig. 22/9), la care se mai adaugă cele din mormântul distrus de la Kvašino. 

În legătură cu zăbalele din două bare cu capetele rotunde cu inele la capete, trebuie spus că 
ele vor fi utilizate intens pe un spaţiu întins, începând din epoca Latène35. 

Zăbale de acest tip, identice cu cele de la Klimenkovka, Kvašino, Velikoploskoe şi Veseloja 
Dolina sunt cunoscute şi în tezaurul sarmatic de la Antipovka, care se datează, cel mai probabil, 
cândva la sfârşitul secolului II – începutul/prima jumătate a secolului I a. Chr. Astfel de zăbale au 
fost descoperite şi într-un mormânt din secolul II a. Chr. din mausoleul de la Neapolis (Crimeea). 
Zăbale cu verigi laterale sunt cunoscute în mormintele din secolele II–I a. Chr. şi I p. Chr. din 
regiunea Kuban. Nu rareori, dar la fel ca şi în cazul zăbalelor cu verigi la capete de la Klimenkovka, 
Velikoploskoe şi Veseloja Dolina, ele erau prevăzute cu psalii cruciforme sau în forma literei C.  

În legătură cu verigile de mari dimensiuni de la Velikoploskoe trebuie spus că acestea provin 
de la nişte zăbale care nu aveau psalii, la fel ca şi în cazul de la Antipovka, Truşeşti, Lozna, necropola 
meoto-sarmată de la Ust’-Labinsk, necropola de la Neapolis sau cele din perioada Latène de pe 
teritoriul Europei, unde ele sunt foarte numeroase. 

* 

Zăbalele din fier analizate mai sus, la fel ca şi cele din tot spaţiul locuit de sarmaţi, au fost 
folosite în primul rând pentru caii de călărit şi nu pentru aceia de tracţiune, care nu aveau neapărată 

 
35  Pe baza descoperirilor din anumite complexe bine databile, W. M. Werner a constatat că zăbalele aparţinând variantei A 

a tipului analizat sunt caracteristice în special Latèn-ului B2–C, iar majoritatea celora aparţinând variantei C se 
datează cu precădere în Latène C. În ceea ce priveşte zăbalele variantei D, ele sunt datate în special în Latène C, dar 
nu este exclusă nici datarea în Latène D. 

 
Fig. 22. Psalii şi zăbale: 1, 6–7. Klimenkovka; 2-3. Kvašino; 4. Balakleja;              
5. Veseloja Dolina; 8-9. Velikoploskoe. 
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nevoie de zăbale metalice. De altfel, forma muştiucurilor în secţiune, dimensiunile zăbalelor, cât şi 
faptul că sarmaţii au fost o populaţie de călăreţi nomazi pentru care calul a constituit animalul 
principal susţin, pe deplin, această afirmaţie. Mai mult decât atât, pe baza dimensiunilor zăbalelor se 
mai poate menţiona şi faptul că talia cailor care au avut aceste zăbale era mare, ceea ce confirmă o 
dată în plus cele afirmate. 

 
Psalii 
Alături de zăbale, psaliile reprezintă o altă categorie de piese din structura harnaşamentului 

cailor. Ele sunt prezente în descoperirile sarmatice timpurii, de regulă, împreună cu zăbale din două 
bare din fier având capetele îndoite rotund, cu şi fără verigi laterale la capete. 

Psaliile zăbalelor din fier utilizate de sarmaţii timpurii din teritoriul cercetat la harnaşamen-
tul cailor sunt de două tipuri şi provin din opt descoperiri. 

Un prim tip sunt psaliile arcuite în forma literei C (tip Werner V/A; Babeş I/3), realizate 
dintr-o bară de metal. Acestea au, de regulă, braţele terminate cu câte o proeminenţă sferică, 
bitronconică sau aproximativ conică, uneori decorate cu dungi scurte, dispuse oblic, cu partea 
centrală lăţită şi bilobată, prevăzută cu două orificii. Acestea sunt mai mult sau mai puţin arcuite şi 
au braţele mai scurte sau mai lungi, care sunt în secţiune rotunde sau pătrate. 

În mediul sarmatic cercetat astfel de psalii provin de la Balakleja (Fig. 22/4), Klimenkovka 
(Fig. 22/1), Kvašino (Fig. 22/2–3), Novovasil’evka, Velikoploskoe, Bădragii Noi, Brăviceni şi Veseloja 
Dolina (Fig. 22/5). Dintre acestea se remarcă cele două psalii de la Balakleja, acoperite cu un strat 
subţire de argint. Acestora li se adaugă cele două exemplare de la Novovasil’evka, două (una dintre 
psalii este fragmentară), de la Kvašino (Fig. 22/3) şi una de la Veseloja Dolina cu extremităţile 
aplatizate, care redau stilizat chipul unor animale. 

Psaliile acestui tip apar în mormintele sarmatice încă din secolul IV a. Chr., dar vor fi cel mai 
răspândite în secolele IV–III a. Chr., în special, în lumea scitică nord-pontică. Cu toate acestea, astfel 
de piese, în număr nu foarte mare, se întâlnesc şi la Dunărea de Jos. Deşi au avut o largă răspândire 
în secolele IV–III a. Chr. apar în nordul Mării Negre până în secolul I a. Chr. Mărturie în acest sens 
sunt descoperirile de astfel de psalii în cavoul nr. 1 de la Vasjurino (peninsula Taman), care se 
datează în primul sfert al secolului II a. Chr., cele din M 2 din mausoleul de la Neapolis, datat la 
sfârşitul secolului II a. Chr. sau din necropola meoto-sarmată de la Ust’-Labinsk. La acestea mai pot 
fi adăugate cele din tezaurele de la Antipovka şi Mar’evka. 

Un alt tip sunt psaliile cruciforme realizate din fier. Acestea sunt lăţite în partea centrală şi au 
un orificiu prin care se fixau pe zăbală. Ele au braţele mai scurte sau mai lungi, iar terminaţiile 
rotunjite, uşor ascuţite, tăiate drept sau puţin îngroşate. Unele exemplare au pe braţe spini îndreptaţi 
spre botul calului. 

În mediul sarmatic timpuriu din teritoriul nord-pontic astfel de psalii provin de la Kvašino, 
depozitul de la Novovasil’evka şi tezaurele de la Velikoploskoe (Fig. 22/8–9) şi Veseloja Dolina. 
Acestea au fost descoperite împreună cu zăbale din două bare de fier ce au capetele îndoite rotund cu 
şi fără verigi laterale. Mai mult decât atât, în complexele din care fac parte erau şi psalii în forma 
literei C. 

Psaliile cruciforme cu spini au fost datate (K. F. Smirnov) în secolele III–I a. Chr., iar spaţiul 
lor de răspândire limitat la nordul Caucazului şi regiunea Kuban. Aceste constatări au fost 
confirmate de-a lungul timpului de descoperirile arheologice din necropolele plane din regiunea 
Kuban, cât şi din mormintele sarmatice din acelaşi spaţiu. Se întâlnesc astfel de psalii şi în nordul 
Caucazului, unde se datează în secolele III–I a. Chr.36.  

 
36  Un număr mare de astfel de psalii provin din mormintele din secolele II–I a. Chr. din necropola de la Nižne-

Džulatsk. Astfel de psalii au fost descoperite şi în mormintele sarmatice de pe teritoriul Osetiei şi Başkiriei (Rusia). 
Sunt cunoscute ele şi în necropola meoto-sarmată de la Ust’-Labinsk, cât şi în câteva dintre morminte necropolei de 
la Hlinaia (stânga Nistrului). 
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Cert este că psaliile cruciforme sunt răspândite preponderent în regiunea Kuban, unde au 
fost utilizate în special de către sarmaţi şi meoţi. Numeroasele psalii cruciforme din necropola meotă 
de lângă satul Lenin se datează nu mai târziu de mijlocul secolului II a. Chr., însă acestea se întâlnesc 
în teritoriul din nordul Caucazului şi regiunea Kuban şi în secolul I a. Chr. O dovadă în acest sens 
sunt psaliile din mormântul sarmatic de la Bojko-Ponur, care se datează în secolului I a. Chr. Zăbale 
cu psalii cruciforme provin şi din descoperirea de la Kislovodsk care mai conţinea vase ceramice, un 
vârf de lance şi un coif de tip Montefortino C. În ceea ce priveşte psaliile acestui tip din mediul 
sarmatic nord-pontic ele provin din cadrul unor complexe care se datează în secolele II–I a. Chr. 
(Kvašino¸ Novovasil’evka) sau prima jumătate a secolului I a. Chr. (Velikoploskoe,  Veseloja Dolina). 

Pe baza concentrării descoperirilor de astfel de piese în regiunea Kuban se poate afirma că 
acestea trebuie considerate, probabil, ca fiind produse ale meşterilor meoţi. În ceea ce priveşte 
prezenţa acestor psalii în zone îndepărtate din regiunea Kuban, în lipsa totală a lor în mediul 
sarmatic din zona Volgăi şi Donului, se poate spune că ele indică prezenţa unor grupuri de sarmaţi 
din regiunea Kuban în zona nord şi nord-vest pontică. O dovadă în acest sens este şi componenţa 
complexelor din care fac parte psaliile cruciforme, cât şi asemănarea inventarelor acestora cu cele 
sarmatice din regiunea menţionată. 

 
Falere 
Falerele sunt piese de podoabă din argint, rareori din aur şi mult mai rar din bronz. Ele sunt 

circulare în plan şi plate, concave sau conice în profil şi au dimensiuni variate. Acestea au fost 
obţinute, în cea mai mare parte a lor, prin ştanţare, ciocănire şi finisate cu dăltiţa şi punctatorul 
(gravare). Falerele erau ataşate cu ajutorul unor nituri sau prin urechiuşe din argint, bronz sau fier. 
În ceea ce priveşte decorul de pe ele trebuie spus că acesta este reprezentat de motive geometrice, 
fitomorfe, zoomorfe şi antropomorfe. Pe unele dintre ele sunt redaţi zei sau scene mitologice. Alături 
de rolul funcţional de bază pe care îl au, falerele reprezintă un interes deosebit ca obiecte de artă. 

Nomazii din stepele Eurasiei au utilizat falerele preponderent ca aplici de harnaşament (Cf. 
Fig. 25–27), deşi în lumea elenistică şi romană acestea au fost folosite cu precădere în ansambluri 
vestimentare, dar şi în alte scopuri. 

Din a doua jumătate a secolului XIX şi până în prezent în stepele Europei de Est şi ale 
Siberiei de Vest au fost descoperite o serie întreagă de complexe, cu precădere, de epocă elenistică şi 
mai rar din primele secole p. Chr., care conţineau falere bogat ornamentate. Cele din ultimele secole 
a. Chr. provin de la Bădragii Noi, Bubueci, Tvardiţa, Veseloja Dolina, Velikoploskoe (interfluviul 
Prut-Bug), Balakleja, Bulahovka, Jančokrak, Starobel’sk, Taganrog (interfluviul Nipru-Don), Fedulov 
(Donul de Jos), Antipovka, Klimenkovka (Donul de Mijloc), Ahtanizovskaja, Korenovsk, 
Novodžerelievskaja, Rogovskaja Sergievskaja, Seversk, Uspenskaja, Vasjurina Gora, Verhnij, 
Voronežskaja (regiunea Kuban), Žutovo, Krivaja Luka (interfluviul Don-Volga), Novouzensk, 
Volodarka, Prohorovka (interfluviul Volga-Ural), la care se mai adaugă cele de la Sidorovka, Išim şi 
din colecţia siberiană a lui Petru I (Siberia de Vest). La aceste descoperiri mai pot fi adăugate 
complexele cu falere din lumea geto-dacică şi tracică din sud-estul Europei, care provin de la Surcea, 
Lupu (la vest de Carpaţii răsăriteni), Bucureşti-Herestrău (la sud de Carpaţii meridionali), Jakimovo, 
Galiče, Stara Zagora (la sud de Dunăre)37. 

După cum se poate remarca, descoperirile de falere de epocă elenistică se concentrează, cu 
precădere în spaţiul cuprins între Volga şi Dunăre (Fig. 23). Dintre acestea, cele descoperite în 
imensul spaţiu dintre Prut şi Siberia de Vest au aparţinut  sarmaţilor. 

 
37  Acestea au fost publicate de A. A. Spicyn, M. I. Rostovcev, K. V. Trever, I. I. Guščina, I. V. Jacenko, V. I. Kostenko, 

M. B. Ščukin, V. V. Dvorničenko, G. A. Fedorov-Davydov, N. I. Anfimov, I. I. Marčenko, I. P. Zaseckaja, M. B. 
Ščukin, V. I. Mordvinceva (pentru spaţiul cuprins între Siberia de Vest şi Prut), sau D. Popesu, K. Horedt, I. 
Glodariu, A. Milčev. N. Fettich, R. Hachmann, S. von Schnurbein (pentru regiunea de la vest de Prut şi cea de la sud 
de Dunăre). 
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Fig. 23. Răspândirea descoperirilor de falere din secolele III-I a. Chr.: 1. Jakimovo; 2. Galiče; 3. Stara Zagora;           
4. Lupu; 5. Surcea; 6. Bucureşti-Herestrău; 7. Tvardiţa; 8. Veseloja Dolina; 9. Bădragii Noi; 10. Bubueci;                        
11. Velikoploskoe;  12. Jančokrak; 13. Bulahovka; 14. Blalakleja; 15. Starobel’sk; 16. Klimenkovka; 17. Antipovka; 
18. Taganrog; 19. Fedulov; 20. Korenovsk; 21. Novodžerelievskaja; 22. Voronežskaja; 23. Ahtanizovskaja;                  
24. Vasjurina Gora; 25. Uspenskaja; 26. Sergievskaja; 27. Rogovskaja; 28. Seversk; 29. Verhnij; 30. Colecţia siberiană a 
lui Petru I; 31. Žutovo; 32. Krivaja Luka; 33. Novouzensk; 34. Volodarka; 35. Prohorovka; 36. Sidorovka; 37. Išim. 

 
Unele dintre falere provin din morminte bine databile, iar altele din cadrul unor tezaure. În 

legătură cu acestea din urmă trebuie menţionată asemănarea componenţei acestor descoperiri cu 
falere în care se întâlnesc, uneori, împreună anumite categorii de piese (coifuri, cupe din argint, 
aplici frontale, aplici, cazane, situle etc.) ceea ce indică faptul că posesorii acestor ansambluri de 
bunuri au avut un rang înalt în societatea sarmată (nobilime militară). Mai mult decât atât, aceste 
tezaure nu constituie o simplă ascundere, ci o conservare a atributelor funcţiei sociale a posesorului 
lor, iar îngroparea lor avea, foarte probabil, o semnificaţie similară depunerii de piese din mor-
minte38. Faptul că pentru această perioadă sunt descoperiri de falere şi în morminte nu contrazice 
această afirmaţie. 

Prima repertoriere a falerelor de epocă elenistică a fost efectuată de A. A. Spicyn, iar primul 
care a remarcat unicitatea stilului şi originile lui estice a fost M. I. Rostovcev. Tot el a legat răspândi-
rea falerelor în stepele din sudul Rusiei de apariţia în Europa de Est a sarmaţilor şi considera aceste 
piese ca aparţinând stilului „greco-iraniano-indian”. Punctul de vedere privind originea estică a 
falerelor a fost preluat şi dezvoltat ulterior de K. V. Trever, care le-a atribuit pe acestea artei Regatu-
lui Greco-Bactrian39 şi a introdus termenul de stil „greco-bactrian”. Însă, cercetările ulterioare au 
arătat că unele dintre falere au fost realizate în nord-vestul Mării Negre şi Bospor. Cu toate acestea 
concluziile acestor autori (N. Fettich, I. Berhin, I. P. Zaseckaja) au rămas fără ecou în literatura de 

 
38  Nu este exclus ca îngroparea lor să fie legată de vreo divinitate războinică. M. B. Ščukin, într-un studiu dedicat 

falerelor, considera că acestea au făcut parte din componenţa unor complexe sarmatice cu caracter sacru. 
39  Regat elenistic în sud-vestul Asiei, pe teritoriul actual al Afganistanului de Nord, Uzbekistan şi Tadjikistan. Bazele 

acestui regat au fost puse de către Diodotos, satrapul Bactriei, care proclamă independenţa acestei regiuni (cca. 
255 a. Chr.) faţă de Imperiul Seleucid. Capitala acestui regat s-a aflat la Bactra (= Balkh, Afganistan), oraş situat pe 
traseul „drumului mătăsii”. Regatul Greco-Bactrian a constituit o sinteză originală între elementele elenistice, 
iraniene şi indiene, iar prin intermediul lui au ajuns în subcontinentul indian valorile elenismului. 
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specialitate. Astfel, termenul de stil „greco-bactrian”, a cărui utilizare în unele cazuri era justificată, a 
început să fie folosit şi pentru o serie întreagă de falere ce nu au nici o legătură cu Regatul Greco-
Bactrian. Acest lucru se referă în special, după cum bine s-a remarcat (V. I. Mordvinceva), la falerele 
cu motive fitomorfe şi geometrice de la Balakleja, Bulahovka, Jančokrak, Starobel’sk, Taganrog, 
Tvardiţa, Korenovsk, Žutovo sau Sergievskaja etc. care, după modul de realizare şi caracterul stilului, 
au fost produse în centrele din nordul Mării Negre (Olbia sau Bospor), aşa cum a propus K. F. Smirnov 
şi, recent, V. I. Mordvinceva. 

O analiză a falerelor de epocă elenistică îi aparţine lui K. F. Smirnov care le-a analizat pe 
acestea, în special, din punct de vedere cronologic şi etnocultural. Problemele legate de atribuirea 
cronologică şi cultural-istorică a falerelor de epocă elenistică sunt atinse şi într-o serie de lucrări ale 
lui M. B. Ščukin. Prima încercare de elaborare a unei tipologii a falerelor de epocă elenistică şi 
romană imperială timpurie îi aparţine lui M. Pfrommer, iar cea mai completă lucrare, referitoare la 
falere din secolele III a. Chr. – II p. Chr. îi aparţine lui V. I. Mordvinceva. Aceasta a reuşit în urma 
unei analize minuţioase a tuturor aspectelor să identifice şase grupe stilistice şi a stabilit centrele în 
care au fost produse falerele celor şase grupe pe care le-a împărţit după criteriul funcţionalităţii în 
trei clase. În interiorul claselor acestea au fost subîmpărţite pe baza sistemului de prindere pe curele 
în tipuri. 

 

Fig. 24. Falere:  
1–2. Balakleja;  
3. Bulahovka;  
4–5. Jančokrak;  
6. Starobel’sk;  
7. Taganrog;  
8–9. Klimenkovka;  
10. Veseloja Dolina;  
11. Velikoploskoe;  
12–13. Bubueci  
(după V. I. Mordvinceva 
2001). 

 
 

În mediul sarmatic analizat astfel de piese provin de la Balakleja, Bădragii Noi, Bubueci, 
Bulahovka, Jančokrak, Klimenkovka, Starobel’sk, Taganrog, Tvardiţa, Velikoploskoe, Veseloja 
Dolina (Cf. Fig. 23). 

Falerele de la Balakleja (Fig. 24/1–2), Bulahovka (Fig. 24/3), Jančokrak (Fig. 24/4–5), 
Starobel’sk (Fig. 24/6), Taganrog (Fig. 24/7) şi Tvardiţa, aparţin celei de-a patra grupe stilistice din cla-
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sificarea lui V. I. Mordvinceva (stilul „grafic” din regiunea Mării Negre), ale cărui trăsături esenţiale 
sunt graficitatea, aspectul reprezentărilor şi stilul original al decorului. Falerele acestei grupe se caracte-
rizează printr-un bogat decor format din motive geometrice şi fitomorfe, dar pe care se întâlnesc, mult 
mai rar, şi figuri antropomorfe şi zoomorfe aparţinând repertoriului barbar. Toate falerele acestei 
grupe sunt realizate din tablă subţire de argint şi sunt aurite. Cea mai mare parte a falerelor acestei 
grupe stilistice au fost produse în atelierele oraşelor greceşti din nordul Mării Negre şi se datează la 
sfârşitul secolului II – secolul I a. Chr., unele exemplare întâlnindu-se chiar şi în secolul I p. Chr.40. 

 

 
Fig. 25. Reprezentarea de pe relieful din palatul de la Halčajan (după G. A. Pugačenkova 1971). 

 
În ceea ce priveşte falerele din tezaurul de la Klimenkovka (Fig. 24/8–9) care se datează în 

secolul II a. Chr., trebuie spus că patru dintre ele sunt din argint aurit, circulare în plan şi cu profil 
curbiliniu, având reprezentaţi pe partea exterioară câte doi grifoni înaripaţi stând faţă în faţă (Fig. 
24/8). În clasificarea lui V. I. Mordvinceva acestea sunt încadrate în cea de-a doua grupă stilistică 
(stilul „bosporan”), pentru care caracteristică este lipsa elementelor mărunte în decor şi prevalarea 
motivelor din mitologia greacă. Se consideră (V. I. Mordvinceva) că falerele stilului menţionat au 
fost produse în centrele din nordul Mării Negre şi regiunea Kuban şi se datează în secolele III–II a. Chr. 
Alte două falere din argint din tezaurul de la Klimenkovka sunt lise şi au o formă circulară în plan şi 
concavă în profil. Ele se datează, probabil, destul de larg şi au fost produse în centre diferite. La 
acestea se mai adaugă două falere din argint aurit, circulare în plan şi concave în profil, care au pe 
partea exterioară un decor ce sugerează o roată în mişcare sau discul solar cu raze curbate (Fig. 24/9). 
Decorul menţionat este întâlnit pe o faleră, care iniţial a fost o farfurie ahemenidă, din tumulul 
sarmatic nr. 1 de la Prohorovka, datat de V. I. Mordvinceva în secolul III a. Chr., dar care se datează, 
pe baza mobilierului funerar, mai degrabă în secolul II a. Chr. Un astfel de decor avem şi pe falerele 
din T 2 de la Vasjurina Gora care se datează în secolul II a. Chr. şi începutul celui următor.  Decorul 
care sugerează o roată în mişcare sau discul solar cu raze curbe este prezent şi pe cele două falere din 
tezaurul de la Veseloja Dolina (Fig. 24/10), cât şi pe cea din tezaurul de la Bădragii Noi. Acestea sunt 
circulare în plan şi curbilinii în profil, ornamentate cu motive geometrice, iar în partea centrală 
decorate cu o rozetă ce sugerează o roată în mişcare sau discul solar cu raze curbe încadrat de un 
cerc. Ambele tezaure se datează cândva în prima jumătate a secolului I a. Chr. Patru falere din aur cu 
un astfel de decor provin din tezaurul de la Goni (Georgia), care se datează în secolele I–II p. Chr. În 
sfârşit, falere cu un astfel de decor există şi pe unul din caii călăreţilor reprezentaţi pe relieful de 
epocă elenistică târzie din palatul de la Halčajan (Uzbekistan) (Cf. Fig. 25). Nu în ultimul rând, 
trebuie amintit că motivul care sugerează o roată în mişcare sau discul solar cu raze curbe este 
considerat în arta Parţiei ca o influenţă ahemenidă certă. 

 
40  V. I. Mordvinceva datează falerele de la Starobel’sk şi Tvardiţa în prima jumătate a secolului II a. Chr. Încadrarea 

cronologică a acestora nu ţine însă cont de datarea celorlalte piese cu care ele au fost descoperite împreună. 
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Fig. 26. Reprezentarea de pe graffit-ul de la Dura-
Europos (după A. M. Hazanov 1971). 

Fig. 27. Poziţia falerelor în ansamblul harnaşamentului  
(1. După I. P. Zaseckaja 1965; 2–3. După V. I. Mordvinceva 
1996b; 1997). 

 

Pe lângă falere din argint prezentate mai sus se mai adaugă o faleră din bronz de la 
Velikoploskoe (Fig. 24/11) şi şase din acelaşi metal de la Bubueci (Fig. 24/12–13). Falera de la 
Velikoploskoe are reprezentată în partea centrală o mască umană (bărbat) în relief (Fig. 24/11). 
Aceasta a fost realizată prin ştanţare şi ciocănire şi este de formă rotundă în plan, iar în profil 
curbilinie. Pe partea exterioară a acesteia se mai păstrau două nituri de bronz ce prindeau urechiuşa 
din fier de la care s-au păstrat doar mici urme. Cele mai apropiate analogii pentru falera de la 
Velikoploskoe sunt cele patru falere de bronz, de mici dimensiuni, de la Bubueci (Fig. 24/12), care la 
fel au reprezentată în partea centrală o mască umană în relief. Acestea din urmă au fost realizate prin 
ciocănire din partea interioară, iar din punct de vedere stilistic sunt unitare. Măştile umane de pe 
aceste falere sunt identice cu cele de pe obrăzarele de la Bubueci şi au analogii în culturile Europei 
Centrale şi de Nord din secolele II–I a. Chr. 

Deşi în secolele II–I a. Chr. în lumea sarmatică falerele sunt piese frecvent întâlnite, iar răspân-
direa lor în stepele eurasiei este pusă pe seama lor, pentru celelalte două falere din bronz de la Bubueci 
(Fig. 24/13), decorate cu motive geometrice în relief, nu se cunosc analogii exacte sau apropiate41. 

 
41  E. V. Černenko le considera pe acestea fragmente de cuirasă, iar V. I. Mordvinceva crede că ele sunt plăcuţe care 

decorau capul calului. În pofida acestor opinii piesele în discuţie sunt falere ce erau prinse de harnaşamentul calului. 
În sprijinul acestei afirmaţii pot fi aduse urmele de la nituri şi orificiile de pe suprafaţa acestora. S. V. Polin compară 
eronat aceste falere cu cele de la Ahtanizovskaja, Taganrog şi Starobel’sk, iar T. Arnăut şi R. Ursu Naniu cu cele de la 
Fedulovsk. Trebuie însă menţionat că falerele aduse ca analogii pentru exemplarele de la Bubueci sunt total diferite 
atât ca mod de realizare, cât şi ca decor. S. V. Polin a observat în decorul falerelor de la Bubueci au motive 
ornamentale ce se întâlnesc pe oglinzile chinezeşti din perioada Han, care au fost utilizate de sarmaţii în secolele 
I–II p. Chr. În cazul analizat credem că asemănarea decorului este întâmplătoare deoarece descoperirile arheologice 
ne dovedesc că în secolele II–I a. Chr. sarmaţii nu cunoşteau aceste oglinzi. Mai mult decât atât ultimele cercetări au 
arătat că oglinzile chinezeşti din mormintele sarmatice din secolele I–II p. Chr. aparţin tipului produs în prima 
jumătate a secolului I p. Chr. 

1 

2 

3 
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Singurul complex, unde una din falere are elemente de decor asemănătoare celor de pe falerele de la 
Bubueci, este în tezaurul de la Veseloja Dolina care se datează pe baza situlei nu mai timpuriu de 
secolul I a. Chr. 

 
Aplici frontale 
Alături de zăbale şi psalii aplicile frontale reprezintă o altă categorie de piese din structura 

harnaşamentului cailor. Acestea, nu foarte numeroase pentru mediul sarmatic timpuriu, provin din 
tezaure şi depozite unde se mai aflau şi alte categorii de piese de harnaşament (falere, zăbale, psalii), 
dar şi piese de armament. 

Pentru ultimele secole a. Chr. aplici frontale au fost descoperite pe întregul spaţiu cuprins 
între Caucaz şi gurile Dunării. Pe baza formei corpului exemplarele descoperite în mediul sarmatic 
au fost împărţite de către A. V. Simonenko în trei mari tipuri. Primului tip îi aparţin aplicile din bară 
de bronz, de formă rotundă în secţiune, care au un capăt îndoit în formă de verigă cu buton sferic 
sau conic în vârf, iar cel de-al doilea capăt terminat într-un buton aplatizat. În partea unde capătul 
începe să se îndoaie în verigă, bara este aplatizată şi perforată. Celui de-al doilea tip îi aparţin piesele 
realizate din argint sau bronz, cu un capăt lat şi aplatizat, de formă aproximativ triunghiulară şi lăţit 
în partea inferioară asemenea lamei unui topor, iar celălalt se termină într-un cârlig cu extremitatea 
de forma unui buton. În locul unde partea aplatizată trece în cârlig, ele sunt lăţite şi prevăzute cu un 
orificiu. În sfârşit, trebuie menţionat că există şi exemplare care au cârligul, butonul sau partea lată şi 
aplatizată decorată cu motive geometrice. Celui de-al treilea tip îi aparţin aplicile care au un capăt de 
forma unei lacrimi, iar celălalt terminat într-un cârlig cu buton în capăt. 

În mediul sarmatic timpuriu din spaţiul nord-pontic aplicile frontale aparţin primelor două 
tipuri şi provin din complexe de la Bădragii Noi (Fig. 28/7), Brăviceni, Bubueci (28/4), Taraclia, 
Velikoploskoe (28/3, 5), Veseloja Dolina, Klimenkovka (Fig. 28/6), Novovasil’evka (Fig. 28/1) şi 
Snigirevka (28/2). 

Singurile exemplare de aplici frontale ce aparţin primului tip provin din depozitul de la 
Brăviceni  şi tezaurul de la Veseloja Dolina. Aplica de la Brăviceni este din bronz iar cea de la 
Veseloja Dolina din fier. Pentru acestea avem analogii în teritoriul dintre Caucaz şi Nistru în cadrul 
descoperirilor de la Mar’evka (zona Bugului de Jos), Gejmanovskij Poselok şi Pročnookopskaja 
(regiunea Kuban). 

Piesele de la Bubueci (2 ex. bronz), Taraclia (1 ex. bronz), Velikoploskoe (1 ex. argint şi 2 ex. 
bronz), Klimenkovka (1 ex. argint), Novovasil’evka (1 ex. bronz) şi Snigirevka (2 ex. bronz) aparţin 
celui de-al doilea tip în tipologia lui A. V. Simonenko. 

Deşi aplicile acestui tip sunt cele mai numeroase ele se deosebesc uneori prin materialul din 
care au fost executate, caracterul ornamentului, dimensiuni şi unele detalii de ordin secundar. 
Exemplarele de la Bubueci, Taraclia, Novovasil’evka şi Snigirevka au partea lată şi aplatizată în formă 
de topor cu o mică bordură pe margine şi cârlig îndoit în forma literei S sau în formă de verigă 
(Bubueci, Taraclia). Exemplarul de la Taraclia este turnat împreună cu capătul lat. Butonul de la 
capătul cârligului aplicilor de la Snigirevka sunt sferice (Fig. 28/2), iar la exemplarul de la 
Novovasil’evka este cilindric şi ornamentat cu incizii (Fig. 28/1). Aceste aplici au analogii exacte în 
complexul de la Semenovka. În ceea ce priveşte aplica frontală din bronz de la Velikoploskoe (Fig. 
28/3), aceasta se deosebeşte de cele de la Snigirevka şi Novovasil’evka prin marginea văluroasă din 
partea sa inferioară şi cârligul îndoit în formă de verigă. Mult mai deosebite sunt însă exemplarele 
din argint, care au forme mai complexe şi sunt decorate. Astfel, aplica de la Velikoploskoe este 
ornamentată cu incizii oblice pe margini, apoi în centru cu o linie în relief, iar în partea inferioară cu 
două cercuri ovale şi două rotunde, în relief, marcate de puncte realizate prin batere din partea 
exterioară. La acestea se mai adaugă un ornament, dispus pe ambele părţi ale liniei, tot în relief, for-
mat din trei şi respectiv două cercuri ce au un punct în mijloc şi care sunt unite de nişte linii formate 



Perioada sarmatică timpurie   | 

 

91 

din incizii oblice (Fig. 28/5). În ceea ce pri-
veşte aplica frontală de argint din complexul 
de la Klimenkovka, aceasta are marginea infe-
rioară terminată în trei proeminenţe, iar pe 
marginile laterale şi în partea centrală este 
decorată cu trei linii formate din cerculeţe 
(Fig. 28/6). În legătură cu aceste două piese 
din argint trebuie să menţionăm că pentru ele 
nu există analogii exacte. Singura aplică 
frontală din argint decorată cu motive geo-
metrice apropiată de exemplarele noastre 
provine din complexul sarmatic de la 
Antipovka, care se datează, cel mai probabil, 
la sfârşitul secolului II – începutul/prima ju-
mătate a secolului I a. Chr. În ceea ce priveşte 
aplica frontală din argint de la Bădragii Noi 
(Fig. 28/7) aceasta reprezintă o variantă a 
tipului II. 

Aplicilile frontale cu cârlig din stepele 
nord-pontice au fost considerate ca avându-şi 
originea în cele scitice din secolele IV–III a. Chr. 
Pe baza tipatului în care erau turnate astfel de aplici frontale cu cârlig, descoperit în anul 1959 la 
Neapolis, se susţinea că acestea au fost produse şi utilizate preponderent în mediul scitic târziu. 
Exemplarele din complexele nescitice erau considerate importuri, iar unele complexele estice 
(Antipovka, Klimenkovka, Ahtanizovskaja), care aveau în componenţa lor aplici frontale, erau 
atribuite sarmaţilor. Datarea complexelor cu aplici frontale în secolele III–II a. Chr. şi atribuirea 
aproape exclusivă a lor sciţilor au adus critici din partea lui S. V. Polin, care consideră că acestea se 
datează în limitele secolelor II–I a. Chr. (dă preferinţă ultimului secol), iar atribuirea etnică poate fi 
diferită de la caz la caz.  

Întrucât aria de răspândire a aplicilor frontale este foarte mare, nu putem fi de acord cu 
afirmaţia că acestea au fost produse şi utilizate în cea mai mare parte doar în mediul scitic târziu şi că 
au constituit importuri în zona Donului, Caucazului de Nord şi spaţiului nord-vest pontic. Chiar şi 
realizarea lor la Neapolis nu permite să vorbim de producerea lor exclusiv scitică, în condiţiile în 
care în mormintele de la Neapolis aplicile frontale lipsesc, deşi alte categorii de piese de harnaşament 
sunt frecvent descoperite. Foarte probabil că Neapolis a fost unul dintre centrele unde ele au fost 
produse, dar nu şi cel mai important. De altfel, S. V. Polin menţiona că spaţiul extrem de mare în 
care au fost descoperite aceste aplici nu exclude producerea lor şi în alte centre. În acest sens este cert 
faptul că majoritatea aplicilor frontale de tipul celor de la Novovasil’evka, Snigirevka sau 
Velikoploskoe provin din spaţiul nelocuit de către sciţi în secolele II–I a. Chr. Mai mult decât atât, 
piesele de la Bubueci, Bădragii Noi, Brăviceni, Velikoploskoe, Veseloja Dolina, Antipovka şi 
Ahtanizovskaja,  fac parte din inventarul unor tezaure şi depozite sarmatice care se datează la sfârşi-
tul secolului II – prima jumătate a secolului I a. Chr. sau doar prima jumătate a secolului I a. Chr. 

În ceea ce priveşte aplicile frontale din complexele de la Klimenkovka, Novovasil’evka şi 
Snigirevka acestea se datează, pe baza materialului cu care au fost descoperite împreună, în intervalul 
secolelor II–I a. Chr. 

Cert este că, în fiecare caz apartenenţa etnică a complexelor cu aplici frontale cu cârlig la 
capăt poate fi diferită. Cu toate acestea se poate constata că mare parte dintre aceste aplici frontale nu 
fac parte din inventarul unor morminte. Mai multe decât atât, se poate remarca că ele au fost desco-

 
Fig. 28. Aplici frontale: 1. Novovasil’evka; 2. Snigirevka;                      
3, 5. Velikoploskoe; 4. Bubueci; 6. Klimenkovka; 7. Bădragii Noi. 
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perite împreună cu piese de armament ofensiv (Bubueci, Novovasil’evka, Snigirevka, Semenovka, 
Velikoploskoe, Veseloja Dolina) sau defensiv (Ahtanizovskaja, Antipovka, Bubueci, Velikoploskoe, 
Veseloja Dolina), dar aproape în toate complexele există şi alte categorii de piese de harnaşament 
(zăbale, psalii, aplici şi uneori falere), care au analogii în zona Donului, regiunea Kuban şi Caucaz. 

 
Aplici 
Printre piesele de harnaşament utilizate de sarmaţi în perioada timpurie se numără şi aplicile 

din aur, argint (unele aurite) sau bronz. De regulă, acestea au fost realizate prin ştanţare şi ciocănire, 
decorul fiind completat prin gravare. În mare parte ele erau prinse pe curele cu ajutorul unor nituri, 
fie prin urechiuşe. În descoperirile sarmatice analizate aceste aplici provin din complexe a căror 
inventar este format, de regulă, din piese de harnaşament (falere, zăbale, psalii, aplici frontale), dar şi 
din alte categorii de obiecte (arme, piese de podoabă şi vestimentaţie, vase de bronz sau argint). 

Un număr impresionant de aplici de harnaşament provine din tezaurul de la Starobel’sk, 
unde acestea sunt reprezentate prin 82 de aplici din argint de formă rotundă şi de dimensiuni mici, 
apoi alte 93 de dimensiuni mai mari, în parte aurite şi ornamentate cu motive geometrice (Fig. 29/8–
9). Tot de la Starobel’sk provine o aplică din argint aurit în formă de umbo în profil, realizată prin 
ştanţare şi ciocănire, iar decorul (geometric) completat prin gravare (Fig. 29/7a). Lor li se mai adaugă 
două aplici din argint aurit de formă dreptunghiulară, cu profil curbiliniu şi decorate cu motive 
geometrice (Fig. 29/6). Din acelaşi tezaur mai face parte şi o aplică din argint de formă aproximativ 
dreptunghiulară, care are laturile lungi uşor curbate spre interior. Ca şi restul aplicilor şi aceasta este 
prevăzută cu două orificii de prindere prin care treceau niturile ce o fixau pe curea (Fig. 29/7). O 
aplică rotundă din argint aurit, ornamentată cu motive geometrice şi fitomorfe, provine din 
mormântul distrus de la Balakleja (Fig. 29/1), iar alta din bronz, neornamentată, cu orificiu în partea 
centrală, din T 4 M 2 de la Vol’no-Ulanovka (Fig. 29/4). 

 

 

Fig. 29. Aplici:  
1. Balakleja;  
2. Klimenkovka;  
3. Jančokrak;  
4. Vol’no-Ulanovka T 4 M 2; 
5–9. Starobel’sk;  
10–12. Bădragii Noi;  
13–15. Veseloja Dolina. 

 

Din tezaurul de la Bădragii Noi provin şase aplici din argint de formă rotundă în plan şi 
curbilinie în profil, nedecorate, realizate prin ştanţare. Acestea au pe partea interioară câte o 
urechiuşă din fier, de formă semicirculară, prinsă cu două nituri din argint. Diametrul acestora este 
de 3,4 cm (Fig. 29/10–12). Acestora li se adaugă altele cinci, din bronz, de formă rotundă în plan şi 
plate în profil, din tezaurul de la Veseloja Dolina (Fig. 29/13–15). Acestea sunt prevăzute pe partea 
interioară, la fel ca şi cele de la Bădragii Noi, cu câte o urechiuşă din fier prinsă cu două nituri. 
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O categorie interesantă de aplici, a căror funcţionalitate în cadrul harnaşamentului este greu 
de stabilit, sunt cele din argint aurit de forma unui umbo în profil, iar în partea centrală prevăzute cu 
un orificiu destul de mare. Unele exemplare sunt lise, iar altele au suprafaţa exterioară decorată cu 
motive geometrice şi fitomorfe exact ca şi pe falere. Aplicile de acest tip provin din mormântul dis-
trus de la Balakleja, tezaurele de la Jančokrak (Fig. 29/3), Klimenkovka (Fig. 29/2) şi Velikoploskoe, 
la care se adugă cele din depozitul de la Brăviceni. Complexele din care provin ele au inventarul 
reprezentat, în cea mai mare parte, de piese de harnaşament (falere, zăbale, psalii etc.). Astfel de 
aplici, în număr de două, există şi în bogatul tezaur de la Fedulov (stânga Donului) care este datat la 
sfârşitul secolului III – secolul II a. Chr., cât şi în cel de la Mar’evka (zona Bugului de Jos).  La acestea 
se mai adaugă o aplică-cui din argint, din tezaurul de la Starobel’sk, care are capul triunghiular, 
ornamentat cu motive geometrice şi două aplici din argint, de formă circulară, din mormântul 
distrus de la Bulahovka. Ultimele au reprezentată pe ele o rozetă cu patru petale umplute cu email 
verde, iar fondul cu email de culoare albastră. Pe partea interioară acestea au câte o urechiuşă cu 
ajutorul cărora erau fixate pe curele. În sfârşit, trebuie menţionat că din tezaurul de la Velikoploskoe 
şi depozitul de la Snigirevka provin aplici din bronz şi argint de formă rotundă în plan şi conică în 
profil, care au două extremităţi sub forma unor fâşii înguste, petrecute una pe lângă alta, cu ajutorul 
cărora erau prinse pe curele. 

 
Obrăzare 
Această categorie de piese este reprezentată de două exemplare care provin din tezaurul de la 

Bubueci (Fig. 30/1–2). Ele sunt din foaie de bronz cu o grosime de 0,01 cm şi au fost realizate prin 
ciocănire din partea interioară. Decorul de pe ele este împărţit în trei registre de nişte brâuri duble în 
relief ce sunt striate. Marginile obrăzarelor sunt ornamentate 
cu brâuri lise sau parţial striate. Registrul central şi cel superior 
al primului obrăzar este împărţit în două registre de două şi 
respectiv trei linii verticale în relief ce sunt striate. În partea 
dreaptă a registrului superior şi cel central al primului obrăzar 
este reprezentată câte o ciută ce are capul întors înapoi, corpul 
lung şi disproporţionat, iar picioarele reprezentate în profil. În 
partea stângă a registrului central sunt reprezentate trei măşti 
umane. Printre alte motive de pe obrăzar se mai remarcă brâuri 
duble sau triple în formă de semicerc, o serie de brâuri drepte 
sau văluroase în relief (netede sau striate) şi proeminenţe cir-
culare în relief (Fig. 30/1). Cel de-al doilea obrăzar are repre-
zentat în registrul superior un cerb cu capul întors înapoi ce 
este urmat de un animal de talie mică ce are coada lungă 
(câine?). Partea dreaptă a registrului central este împărţită în 
patru carouri de brâuri duble ce sunt striate. Carourile din partea dreaptă au în partea centrală câte o 
steluţă cu şapte şi respectiv opt colţuri, iar în cele din partea stângă câte cinci proeminenţe circulare 
în relief. În partea stângă a registrului central sunt reprezentate două măşti umane. Printre alte mo-
tive, pe obrăzar se mai remarcă brâuri duble sau triple, în formă de semicerc, o serie de brâuri drepte 
sau văluroase în relief (netede sau striate), precum şi proeminenţe circulare în relief (Fig. 30/2).  

Aproape toţi autorii care s-au ocupat de descoperirea de la Bubueci au remarcat stilul 
deosebit al reprezentărilor de pe aceste piese, dar şi lipsa analogiilor atât pentru forma lor, cât şi 
pentru reprezentările de pe ele. Unii autori (A. M. Tallgren, E. A. Rikman) au găsit analogii pentru 
decorul acestora în lumea celtică, iar alţii pe lângă cele celtice, văd în ele trăsături stilistice nord-
germanice (Vl. Zirra, M. B. Ščukin, V. E. Eremenko) şi dacice (E. S. Nefedova). S. V. Polin consideră 
că reprezentările de pe acestea amintesc de arta geto-tracică din secolele V–IV a. Chr., iar tehnica de 

 
Fig. 30. Obrăzare: 1–2. Bubueci. 
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realizare este caracteristică lumii epocii Latène, unde piese realizate în această manieră sunt 
cunoscute în secolele II–I a. Chr. Elementele decorative de pe aceste piese sunt considerate (T. 
Arnăut şi R. Ursu Naniu) ca fiind caracteristice artei getice şi sud-tracice sau că stilul lor artistic are 
analogii în toreutica celto-tracică (M. I. Mordvinceva). 

Piese similare cu cele de la Bubueci au fost descoperite în mormântul tumular de la 
Čisten’koe (Crimeea) care avea în componenţa mobilierului funerar şi două plăcuţe fragmentare din 
bronz de formă neregulată aproape identice cu cele de la Bubueci. Acestea se aflau în dreapta 
craniului calului, iar pe craniu se afla o aplică frontală din bronz. Din prima piesă s-au mai păstrat 
trei sferturi, iar din cea de-a doua o treime. Judecând după reconstituirea lui Ju. P. Zajcev ele formau 
o pereche şi erau prinse pe părţile laterale ale capului calului. Piesele de la Čisten’koe sunt identice 
din punct de vedere al tehnicii de realizare şi a trăsăturilor stilistice cu cele de la Bubueci. 

Obrăzarele de la Čisten’koe sunt datate ca şi întregul mormânt, pe baza unei străchini şi a 
unui recipient pentru păstrat parfumuri şi unguente, în al treilea sfert al secolului II a. Chr. sau a 
doua jumătate a aceluiaşi secol. 

Faptul că obrăzarele de la Bubueci sunt unilaterale indică faptul că acestea provin de la două 
garnituri de harnaşament pentru cap, fapt confirmat, de altfel, şi de existenţa celor două aplici frontale. 

 În aceeaşi tehnică cu a obrăzarelor sunt realizate şi cele patru falere din bronz de mici 
dimensiuni (Fig. 24/12), care din punct de vedere stilistic sunt unitare cu acestea. De altfel măştile 
umane de pe acestea sunt identice cu cele de pe obrăzare şi au analogii în culturile Europei Centrale 
şi de Nord din secolele II–I a. Chr. 

* 

Piesele de harnaşament din mediul sarmatic timpuriu sunt de o varietate tipologică nu foarte 
mare. Cu anumite excepţii, nici în restul lumii sarmatice din secolele II–I a. Chr. acestea nu sunt 
foarte numeroase. 

O parte a pieselor de harnaşament au o încadrare cronologică largă şi sunt reprezentate de 
un număr mic. Printre ele se numără atât zăbalele, cât şi psaliile aparţinând ambelor tipuri. 

O datare ceva mai restrânsă au aplicile frontale, care provin din nouă descoperiri, cât şi 
falerele din argint şi bronz prezente în 11 din cele 16 descoperiri în care sunt piese de harnaşament. 

Tabelul nr. 1. Asocierea pieselor de harnaşament între ele şi alte categorii de artefacte 

Localitatea Armament Falere Zăbale Psalii 
Aplici 

frontale 
Aplici 

Piese de 

podoabă şi 

vestimentaţie 

Vase de 

bronz 

Vase de 

argint 

Bădragii Noi          
Brăviceni          
Bubueci          
Taraclia          
Tvardiţa          
Velikoploskoe          
Veseloja Dolina          
Balakleja          
Bulahovka          
Jančokrak          
Klimenkovka          
Kvašino          
Novovasil’evka          
Snigirevka          
Starobel’sk          
Taganrog          

 
Din punct de vedere al materialului de confecţionare, se constată faptul că acestea sunt, în 

funcţie de rolul pe care îl aveau în cadrul harnaşamentului, din fier, bronz sau argint. Bunăoară toate 
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zăbalele şi psaliile sunt din fier şi au aparţinut unor cai de călărit, iar aplicile frontale sunt din argint 
şi bronz. Tot din argint şi bronz sunt şi aplicile ce ornamentau hamurile cailor de care erau fixate fie 
cu nituri, fie prin urechiuşe. În legătură cu acestea din urmă se mai poate constata că o parte din 
exemplarele din argint sunt decorate cu motive geometrice şi fitomorfe (Balakleja, Bulahovka, 
Jančokrak, Klimenkovka, Starobel’sk), iar în unele cazuri sunt şi aurite (Starobel’sk). Aplicile din 
argint din tezaurele de la Bădragii Noi, Velikoploskoe şi Veseloja Dolina sunt lise. 

Falerele (categoria cea mai numeroasă), cu excepţia celora de la Bubuieci şi Velikoploskoe, 
sunt din foaie de argint subţire, obţinute prin ştanţare şi ciocănire şi finisare prin gravare. Marea 
majoritate a acestora sunt aurite (Bădragii Noi, Tvardiţa, Balakleja, Bulahovka, Jančokrak, 
Starobel’sk)  şi sunt decorate cu motive geometrice, fitomorfe, zoomorfe şi antropomorfe. Falerele au 
fost fixate pe curele cu ajutorul unor nituri, fie prin urechiuşe prinse cu nituri pe partea interioară. 
Deşi există diferenţe notabile între cele mai mari şi cele mai mici piese, majoritatea falerelor au 
diametrele cuprinse între 7–17 cm, deşi există şi exemplare ceva mai mici. 

Toate falerele sunt piese circulare în plan, însă, în profil, deşi există o mare diversitate, ele pot 
fi încadrate în trei categorii: a) falere aproape plate; b) falere concave/skyphate, cu profilul curbiliniu; 
c) falere conice, tip umbo. 

În ansamblu se poate remarca că în cadrul celor 16 descoperiri cele mai numeroase piese de 
harnaşament sunt falerele, urmate de aplici, aplici frontale, psalii şi zăbale. În trei cazuri piesele de 
harnaşament provin din morminte distruse (Balakleja, Bulahovka, Kvašino), în cinci din tezaure 
(Bădragii Noi, Bubuieci, Velikoploskoe, Veseloja Dolina, Jančokrak, Klimenkovka, Starobel’sk, 
Taganrog), iar în trei din cadrul unor depozite (Brăviceni, Novovasil’evka, Snigirevka). Aplica 
frontală de la Taraclia a fost descoperită în mantaua unui tumul. 

În ceea ce priveşte asocierea în inventare a pieselor de harnaşament cu alte categorii de 
artefacte, se remarcă prezenţa armamentului, a vaselor de bronz (cazane, situle) şi de argint (cupe 
conice şi semisferice), cât şi a pieselor de podoabă şi vestimentaţie. 

Toate aceste descoperiri care cuprind piese de harnaşament, unele cu o valoare foarte mare 
(falerele), cât şi asocierea în inventare între ele dar şi cu arme, piese de podoabă şi vestimentaţie, vase 
de bronz şi argint, susţin afirmaţia că ele au aparţinut unor călăreţi sarmaţi, care, cel mai probabil, 
reprezentau segmentul populaţiei bogate. În plus, existenţa unui număr mare de descoperiri de astfel 
de piese în mediul sarmatic de la est de Don şi regiunea Kuban, cât şi faptul că topografia acestora 
corespunde cu cea a coifurilor din spaţiul de la est şi vest de Don, dar nu numai, uneori ele fiind 
descoperite împreună, permit să presupunem că o mare parte dintre aceste descoperiri se datează în 
epoca lui Mithridates VI Eupator. De altfel şi descoperirile de astfel de piese din stânga Donului de 
Jos şi regiunea Kuban sunt atribuite sarmaţilor care au participat la războaiele mithridatice. 

IV.2.7.  CONSIDERAŢII PRIVIND TEZAURELE ŞI DEPOZITELE 
SARMATICE TIMPURII 

Printre vestigiile sarmatice timpuri din spaţiul nord-pontic se numără trei depozite şi nouă 
tezaure42. Depozitele au fost descoperite în împrejurimile localităţilor Novovasil’evka, Snigirevka şi 
Brăviceni. Primele două au fost găsite în mantaua unor tumuli mai vechi, iar cel de-al treilea în urma 
cercetărilor arheologice care se efectuau în anul 1956 pe raza satului Brăviceni. Tezaurele provin de 
la Jančokrak, Klimenkovka, Starobel’sk, Taganrog, Velikoploskoe, Bădragii Noi, Bubueci, Tvardiţa  şi 
Veseloja Dolina. Condiţiile de descoperire ale tezaurelor de la Jančokrak şi Klimenkova nu sunt 
cunoscute, cele de la Starobel’sk şi Veseloja Dolina au fost descoperite întâmplător, iar cele de la 

 
42  Faptul că aceste complexe nu constituie inventare funerare este confirmat atât de lipsa resturilor umane, cât şi a 

oricăror urme ale mormântului. 
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Taganrog şi Velikoploskoe în urma lucrărilor agricole. Tezaurele de la Bădragii Noi şi Bubueci au 
fost descoperite în mantaua unor tumuli de epoci mai vechi. O parte din piesele tezaurului de la 
Tvardiţa au fost descoperite întâmplător, dar în urma cercetărilor s-a constatat că el se afla depus 
într-o groapă, care se găsea la o distanţă de aproximativ 40 m de un tumul. 

Tezaurele de la Bubueci şi Velikoploskoe aveau depuse piesele în interiorul unor cazane din 
bronz, iar cel de la Bădragii Noi în interiorul unei situle. Tot în interiorul unei situle erau depuse şi 
piesele din tezaurul de la Veseloja Dolina, cu excepţia coifului. Piesele din celelalte tezaure erau 
depuse direct în pământ43. 

În cadrul tuturor acestor descoperiri sunt piese de harnaşament (falere, zăbale, psalii, aplici 
frontale, aplici). În componenţa tezaurului de la Bubueci sunt şi două obrăzare de cal din bronz 
decorate cu motive geometrice, zoomorfe şi antropomorfe. Depozitele de la Brăviceni şi Snigerevka 
ca şi tezaurele de la Velikoploskoe şi Veseloja Dolina au în componenţa lor arme ofensive (vârfuri de 
lănci şi săgeţi), iar tezaurele de la Bubueci şi Veseloja Dolina chiar şi armament defensiv (coifuri). Pe 
lângă acestea, în trei dintre tezaure sunt piese de podoabă şi vestimentaţie, în cinci vase de bronz 
(cazane, situle), iar în unul singur vase de argint (cupe). În cadrul depozitului de la Snigirevka şi 
tezaurului de la Velikoploskoe se aflau şi lanţuri fragmentare din verigi de bronz. Acest ritual este 
cunoscut doar în mediul meoţilor şi sarmaţilor din nordul Caucazului.  

O altă remarcă care merită a fi făcută este legată de numărul anumitor categorii de piese din 
cadrul tezaurelor şi depozitelor. Astfel, în tezaurele de la Bădragii Noi şi Velikoploskoe au în 
componenţa lor câte o singură faleră, în cel de la Tvardiţa şi Veseloja Dolina câte două, iar în 
celelalte numărul lor este cuprins între cinci şi nouă (Klimenkovka – 9, Starobel’sk – 5, Taganrog – 6, 
Bubueci – 6)44. Aceeaşi situaţie se constată şi în cazul zăbalelor şi psaliilor reprezentate în câte două 
sau trei exemplare. O excepţie, în acest sens, îl constituie tezaurul de la Velikoploskoe în cadrul 
căruia numărul zăbalelor şi al psaliilor este mult mai mare. Prin câte un exemplar (Bădragii Noi, 
Brăviceni, Klimenkovka, Novovasil’evka), două (Bubueci, Snigirevka) sau chiar trei (Velikoploskoe) 
sunt reprezentate aplicile frontale. În ceea ce priveşte piesele de podoabă şi vestimentaţie, acestea, cu 
excepţia fibulei din bronz de la Tvardiţa, sunt reprezentate, în exclusivitate, doar de aplici din aur şi 
argint (Jančokrak, Starobel’sk). 

Piesele din depozitele şi tezaurele ilustrează, pentru perioada şi teritoriul cercetat, o varietate 
tipologică nu foarte mare. Cu toate acestea, se poate constata că anumite categorii de piese din cadrul 
acestor complexe nu sunt foarte numeroase nici în restul teritoriului locuit de sarmaţi în perioada 
secolelor II–I a. Chr. Mai mult decât atât, trebuie menţionat că şi în afara spaţiului nord-pontic 
analizat, o mare parte dintre ele provin tot din tezaure şi depozite45. 

O altă constatare de ordin general este că o parte din piesele de harnaşament au o încadrare 
cronologică destul de largă şi sunt reprezentate de un număr relativ mic de exemplare. Printre 
acestea se numără atât zăbalele cât şi psaliile ambelor tipuri. 

O datare ceva mai restrânsă o au aplicile frontale, care provin din patru tezaure şi cele trei 
depozite, cât şi falerele din argint şi bronz prezente în cele nouă tezaure. 

 

 
43  Depozitele sunt formate din piese de bronz şi fier, iar tezaurele, în cea mai mare parte, din piese realizate din argint şi 

bronz, deşi unele au în componenţa lor şi piese din fier. 
44  În mormântul sarmatic timpuriu de la Bulahovka sunt cinci falere, iar în cel de la Balakleja zece. 
45  În afara spaţiului nord-pontic analizat există piese similare celora din tezaure şi depozite care provin din morminte 

sau descoperiri izolate care au o apartenenţă sarmatică certă. 
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Tabelul nr. 2. Asocierea anumitor categorii de artefacte în cadrul depozitelor şi tezaurelor 

sarmatice timpurii din spaţiul nord-pontic 

Localitatea 
Armament 

ofensiv 

Armament 

defensiv 
Falere Zăbale Psalii 

Aplici 

frontale 
Aplici 

Vase de 

bronz 

Vase de 

argint 

Jančokrak          

Klimenkovka          
Novovasil’evka          
Snigirevka          
Starobel’sk          
Taganrog          
Velikoploskoe           
Bădragii Noi          
Brăviceni          
Bubueci          
Tvardiţa          
Veseloja Dolina          

 
Din punct de vedere al materialului de confecţionare, se constată faptul că piesele sunt, în 

funcţie de rolul pe care îl aveau în cadrul harnaşamentului, din fier, bronz sau argint. De exemplu, 
toate zăbalele şi psaliile sunt din fier şi au aparţinut unor cai de călărit, iar aplicile frontale sunt din 
argint şi bronz. Tot din argint şi bronz sunt şi aplicile ce ornamentau hamurile cailor de care erau 
fixate cu nituri sau prin urechiuşe. În legătură cu acestea din urmă se mai poate constata că o parte 
din exemplarele din argint sunt decorate cu motive geometrice şi fitomorfe (Jančokrak, 
Klimenkovka, Starobel’sk), iar în unele cazuri sunt şi aurite (Starobel’sk). Aplicile din argint din 
tezaurele de la Bădragii Noi, Velikoploskoe şi Veseloja Dolina sunt lise. 

Falerele (categoria cea mai numeroasă) sunt, cu excepţia celor din bronz din tezaurele de la 
Bubueci şi Velikoploskoe, din argint, obţinute prin ştanţare, decorul fiind completat cu dăltiţa şi 
punctatorul. Marea majoritate a acestora sunt aurite şi sunt decorate cu motive geometrice, 
fitomorfe, zoomorfe şi antropomorfe. Falerele au fost fixate pe curele cu ajutorul unor nituri sau prin 
urechiuşe, care erau prinse pe partea interioară cu nituri. 

Falerele din cele nouă tezaure sunt piese circulare în plan, aproape plate, concave/skyphate 
sau conice, tip umbo, în profil. 

Faptul că tezaurele şi depozitele sunt compuse din piese de harnaşament, unele cu o valoare 
foarte mare (falerele), asociate cu armament, aplici, vase de bronz şi argint, permit să se afirme că ele 
au aparţinut unor călăreţi sarmaţi care, cel mai probabil (cel puţin în cazul tezaurelor),  reprezentau 
aristocraţia. 

Astfel de tezaure şi depozite se întâlnesc pe întreg spaţiul cuprins între Prut şi regiunea 
premontană a Caucazului. Mai mult decât atât, în teritoriul menţionat, există piese similare celor din 
tezaure şi depozite care provin din morminte46 sau descoperiri izolate cu o apartenenţă sarmatică 
certă. În final, pentru această grupă de descoperiri (tezaure, depozite, morminte), din spaţiul dintre 
Prut şi regiunea premontană a Caucazului, sunt caracteristice anumite categorii de piese (falere, 
zăbale, psalii, aplici frontale, coifuri, anumite categorii de vase din bronz sau argint, aplici etc.). 

* 

1. Falerele descoperite în tezaurele şi mormintele sarmatice din spaţiul mai sus amintit sunt 
majoritar din argint aurit, au aceeaşi formă şi au fost realizate în aceeaşi manieră. Mai mult decât 
atât, ele sunt decorate, în cea mai mare parte, cu motive geometrice, fitomorfe, zoomorfe sau 
antropomorfe (Antipovka, Ahtanizovskaja, Antipovka, Balakleja, Bădragii Noi, Bubueci, Bulahovka, 

 
46  Pentru spaţiul dintre Don şi Prut astfel de piese avem în mormintele de la Balakleja şi Bulahovka. 
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Jančokrak, Korenovsk, Novodžerelievskaja, Rogovskaja, Sergievskaja, Seversk, Starobel’sk, Tvardiţa, 
Taganrog, Verhnij, Veseloja Dolina etc.). 

2. Zăbalele din componenţa acestor tezaure, depozite sau morminte sunt din fier cu 
muştiucul din două bare având capetele îndoite rotund şi prinse între ele. La capete acestea au uneori 
verigi de dimensiuni mari sau mici (Antipovka, Bădragii Noi, Brăviceni, Klimenkovka, Kvašino, 
Novovasil’evka, Seversk, Velikoploskoe, Veseloja Dolina, Verhnij). 

3. Psaliile din cadrul acestor complexe sunt, de regulă, de două tipuri: a). psalii în forma 
literei C, cu braţele scurte sau mai lungi terminate cu proeminenţe sferice sau aplatizate, care redau 
stilizat chipul unor animale (Antipovka, Bădragii Noi, Balakleja, Klimenkovka, Kvašino, 
Novovasil’evka, Velikoploskoe, Veseloja Dolina etc.) şi b). psalii cruciforme din fier cu orificiu în 
partea centrală (Bojko-Ponur, Kvašino, Novovasil’evka, Seversk, Velikoploskoe, Verhnij etc.). 

4. Aplici frontale din bronz şi argint (Ahtanizovskaja, Antipovka, Bubueci, Bădragii Noi, 
Klimenkovka, Novovasil’evka, Snigirevka, Velikoploskoe). 

5. Coifuri attice cu creastă47 (Bubuieci), tip Pilos (Ahtanizovskaja), etrusco-italice 
(Antipovka, Mariental’, Melitopol’, Mičurina, Novočerkassk, Novoprohorovka, Rogovskaja, 
Sergievskaja, Sereginskaja, Veselyj, Veseloja Dolina etc.) şi celtice (Bojko-Ponur). 

În cadrul unor descoperiri de acest tip din spaţiul dintre Prut şi Caucaz se întâlnesc şi vase de 
bronz (situle – Bădragii Noi, Veseloja Dolina, Novočerkassk, Korenovsk; cazane – Bubueci, 
Bulahovka, Novodžerelievskaja, Velikoploskoe) sau argint (cupe – Ahtanizovskaja, Bulahovka, 
Novodžerelievskaja, Velikoploskoe). 

* 

Cu toate acestea trebuie menţionat că nu în toate complexele, din spaţiul cuprins între Prut şi 
regiunea premontană a Caucazului, se întâlnesc aceste categorii de piese, de fiecare dată, asociate. 
Condiţiile de descoperire, în multe cazuri, asemănătoare, sincronizarea şi asocierea parţială permit să 
se afirme că toate aceste tezaure, depozite, descoperiri izolate şi morminte pot fi considerate ca fiind 
o grupă distinctă în cadrul vestigiilor sarmatice timpurii din spaţiul mai sus menţionat48. În plus, 
prezenţa unor astfel de categorii de piese în unele tezaure şi morminte sarmatice timpurii, din 
regiunea de la est de Don şi în bazinul Kuban, cât şi existenţa în cadrul tezaurelor şi depozitelor din 
spaţiul nord şi nord-vest pontic a unor categorii de piese (psalii cruciforme, cazane, fragmente de 
lanţuri), caracteristice regiunii Kuban şi celei din stânga Donului de Jos, indică teritoriul de 
provenienţă a unei părţi dintre sarmaţii care au lăsat aceste tezaure şi depozite. 

Toate acestea, coroborate cu datarea fiecărei categorii de piese în parte, răspândirea 
anumitor piese de import în mediul sarmatic, cât şi cu informaţiile din izvoarele antice, permit să se 
susţină că tezaurele şi depozitele din spaţiul analizat au aparţinut, în cea mai mare parte a lor, unor 
mercenari sarmaţi din armata lui Mithridates Eupator, care s-au aflat o perioadă scurtă de timp, în 
prima jumătate a secolului I a. Chr., în nordul şi nord-vestul Mării Negre49. 

 
47  Acestora li se mai spune pseudoattice sau sud-greceşti. 
48  Foarte probabil că tezaurele şi depozitele din spaţiul cuprins între Prut şi regiunea premontană a Caucazului nu 

constituie o simplă ascundere, ci o conservare a atributelor funcţiei sociale a posesorului lor. Mai mult decât atât, 
îngroparea acestor tezaure şi depozite avea, foarte probabil, o semnificaţie similară depunerii de piese din morminte. 
În sfârşit, nu este exclus ca îngroparea lor să fie legată de vreo divinitate războinică. 

49  Potrivit lui Appian (Historia Romana, Mithridates, 15, 53) din armata monarhului Pontului făceau parte sciţi, tauri, 
bastarnii, traci, sarmaţi şi alte neamuri din zona dunăreană şi zona nord-pontică. Tot Appian notează, pentru o 
perioadă ceva mai târzie (înainte de anul 74 a. Chr. când începe al treilea război mithridatic), că în alianţa regelui 
Pontului au fost cooptaţi sarmaţii regali şi iazigii (Historia Romana, Mithridates, 69, 293). Prezenţa unor mercenari 
„barbari” în prima treime a secolului I a. Chr. este atestată şi în zona vest-pontică (complexele funerare de la Histria 
şi Callatis). 



 

 

PERIOADA SARMATICĂ MIJLOCIE 

V.1. MORMINTE. RITUL ŞI RITUALURI FUNERARE 

Amplasarea şi dispunerea mormintelor 

 Mormintele din perioada sarmatică mijlocie se întind pe un spaţiu cuprins între Don şi Prut. 
Graniţa nordică a arealului monumentelor sarmatice din această perioadă se situează în regiunea 
Niprului Mijlociu, iar cea sudică în zona submontană a Crimeei. Ca şi în perioada anterioară, nu este 
cunoscută nici o aşezare sarmatică şi la fel ca şi în perioada sarmatică timpurie şi mijlocie din întregul 
spaţiu locuit de sarmaţi, şi în teritoriul nord-pontic mormintele reprezintă grupa predominantă. 

Pe întregul teritoriu nord-pontic din perioada mijlocie predomină înmormântările în tumuli 
de epoci mai vechi, dar creşte semnificativ numărul tumulilor sarmatici cu înmormântări principale, 
care formează uneori necropole compacte mai mici sau mai mari. 

De regulă, tumulii în care sunt efectuate înmormântările sarmatice secundare sunt din epoca 
bronzului, însă sunt şi cazuri când aceştia sunt din perioada eneolitică sau scitică. Înmormântările în 
tumuli de epoci mai vechi sunt cele mai numeroase, fiind răspândite pe tot teritoriul analizat. În pe-
rioada sarmatică mijlocie, cu excepţia regiunii nord-pontice de la vest de Don şi regiunea Kuban, 
unde înmormântările în tumuli de epoci mai vechi sunt în continuare preponderente, în restul spa-
ţiului locuit de sarmaţi situaţia este diametral opusă faţă de cea din ultimele secole a. Chr.  

Comparativ cu perioada sarmatică timpurie, când în spaţiul nord-pontic în tumulii de alte 
epoci avem doar câte o înmormântare sarmatică, rareori două, în cea din seolul I – mijlocul secolului 
II p. Chr. prezenţa mai multor morminte în acelaşi tumul este foarte frecventă. Această situaţie se 
explică prin faptul că imensul teritoriu nord-pontic de la vest de Don era incomparabil mai intens 
locuit faţă de perioada precedentă. Faptul că marea majoritate a înmormântărilor au fost efectuate în 
tumuli mai vechi se explică, probabil, prin aceea că aceştia se deosebeau într-un fel de cei ridicaţi de 
sciţi, iar sarmaţii, din anumite considerente, pe care noi nu le cunoaştem, preferau tumulii din epoca 
bronzului şi îi ignorau pe cei scitici. Nu este exclus ca explicaţia acestei „predilecţii” din partea sar-
maţilor să stea în frecvenţa mult mai mare al tumulilor de epoca bronzului faţă de cei scitici sau de 
alte epoci, ceea ce face ca topografia mormintelor sarmatice în tumulii de epoca bronzului să fie doar 
rezultatul funcţionării regulii numerelor mai mari. Marea majoritate a mormintelor sarmatice am-
plasate în tumulii mai vechi sunt dispuse în centrul movilei şi în apropierea acestuia, precum şi în 
sectorul nordic al acestora. Dacă luăm în calcul faptul că o parte a mormintelor se aflau la o distanţă 
de 3–4 m de centrul movilei, atunci trebuie să recunoaştem că tendinţa principală era de a înmor-
mânta defuncţii cât mai aproape de centrul tumulului. Acest lucru se explică, cel mai probabil, prin 
dorinţa de a îngropa defunctul în cel mai important şi prestigios loc al tumulului. Această afirmaţie 
este confirmată de amplasarea în aceste puncte a bogatelor morminte aparţinând aristocraţiei 
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sarmate din tumulii de la Porogi, Sokolova Mogila1 sau Vesnjanoe. Foarte probabil că după efectua-
rea înmormântărilor, suprafaţa tumulului era completată cu un strat de pământ. Acest procedeu a 
fost surprins arheologic la tumulul Nogajčinsk (T 5 M 18)2 şi T 3 M 3 de la Mihajlovka. În primul caz 
(Nogajčinsk), după ce s-a efectuat opulenta înmormântare sarmatică, a fost depus un strat cu grosi-
mea de trei metri, iar în cel de-al doilea (Mihajlovka), după înmormântarea aristocratei sarmate, su-
prafaţa movilei a fost acoperită cu un strat de argilă nisipoasă. O situaţie interesanta a fost surprinsă 
la tumulul Červona Mogila din interfluviul Orel’ – Samara. În perioada sarmatică, partea centrală a 
acestui tumul, ridicat în perioada eneolitică, a fost golită până la nivelul antic. În groapa astfel for-
mată a fost efectuată înmormântarea sarmatică, apoi ea a fost umplută cu pământ ars. 
 Pe lângă mormintele din tumulii de epoci mai vechi, pentru această perioadă avem şi mor-
minte plane. Dintre acestea, cele de la Burjakovka, Bursuceni, Nadlimanskoe etc., sunt morminte 
descoperite izolat. Mormântul de la Nadlimanskoe a fost descoperit într-un mic cenuşar dintr-o aşe-
zare din secolele VI–V a. Chr., iar cel de la Tătărăuca Nouă, în suprafaţa unei aşezări fortificate. La 
rândul lor, mormintele de la Selişte, Kalantaevka, Kiselev şi Ostrivec fac parte din cadrul unor 
necropole. Înmormântările de la Ostrivec-Olečina au fost efectuate în cenuşarele care aveau forma 
unor tumuli de pe teritoriul aşezării culturii Noua, iar cele de la Ostrivec-Verteba, pe un teren plat de 
pe teritoriul necropolei acestei aşezări. Faptul că unii defuncţi au fost înmormântaţi în cenuşare, care 
semănau cu nişte mici tumuli, a fost considerată de către M. Ju. Smiško ca o reminiscenţă a înmor-
mântării defuncţilor sub tumuli. 
 În legătură cu înmormântările principale, trebuie menţionat că începând cu perioada 
sarmatică mijlocie, numărul acestora în tumuli ridicaţi de sarmaţi creşte simţitor faţă de perioada 
timpurie, mai ales în anumite regiuni locuite de aceştia. Astfel, în spaţiul din interfluviul Volga – 
Don, numărul acestora reprezintă 78,9%, în cel de la est de Volga de 78,7%, iar în regiunea de la sud 
de Munţii Urali, 94,7%. În schimb, în regiunea Kuban, în teritoriul locuit de sarmaţii siraci, situaţia 
nu se schimbă. În ceea ce priveşte spaţiul nord-pontic, aici, ca şi în perioada anterioară, predomină 
înmormântările în tumuli mai vechi, dar numărul înmormântărilor principale în tumuli ridicaţi de 
sarmaţi creşte semnificativ. Cea mai mare parte a acestora se concentrează în anumite regiuni (zona 
de lângă Marea Azov, Donbasul de Sud, spaţiul dintre râurile Orel’ şi Samara, zona Niprului sau 
Dunărea de Jos). Cel mai frecvent, înmormântările principale se grupează în necropole tumulare mai 
mici (Novo-Podkrjaž, Vinogradnoe, Primorsk, Boguslav, Verbki, Turlaki, Primorskoe, Beloles’e) sau 
mai mari (Molčansk3, Podgorodnoe, Ust’-Kamenka). Numărul tumulilor sarmatici în cadrul acestor 
necropole oscilează de la 3–5 (Boguslav, Verbki sau Vinogradnoe) şi până la 71 (Ust’-Kamenka). 

De regulă, tumulii sarmatici sunt de formă circulară în plan şi au fost ridicaţi printr-o singură 
metodă. Diametrul tumulilor variază în întregul spaţiu locuit de sarmaţi, întâlnindu-se atât tumuli care 
au diametrul de 10–15 m, dar şi din aceia al căror diametru depăşeşte câţiva zeci de metri. Înălţimea de 
la nivelul antic de călcare al tumulilor variază între 0,3–0,4 m şi 3 m. Ţinând cont de faptul că mulţi 
dintre tumuli se află pe terenuri arabile, dar şi de procesul de eroziune, credem că înălţimea medie a 
tumulilor sarmatici a fost, probabil, cuprinsă între 1 şi 2 m. În ceea ce priveşte tumulii sarmatici din 
spaţiul analizat, trebuie spus că înălţimea T 9 de la Beloles’e era de 1,4 m, iar diametrul de 40 m, în ca-
zul celui de la Cazaclia înălţimea era de 0,7 m de la nivelul actual de călcare, iar diametrul de 32 m, tu-
mulul de la Mihajlovka avea înălţimea de 0,4 m, iar diametrul de 20 m, cel de la Podoima avea înălţi-
mea de 0,7 m, iar diametrul de 40 m, iar cel de la Mocra avea înălţimea de 3 m, iar diametrul de 50 m. 

 
1  Tumulul Sokolova Mogila, ridicat in epoca bronzului, se afla la vest de satul Kovalevka (regiunea Nikolaev), pe malul 

drept al Bugului de Jos. Mormântul sarmatic (nr. 3) se afla în centul movilei. 
2  Tumulul Nogajčinsk făcea parte dintr-o grupă de tumuli ce se aflau pe teritoriul localităţii Červonoe, raionul Nižnegorodsk, 

Crimeea (Ucraina). 
3  Necropola de la Molčansk se află în raza localităţii Novofilippovka, raionul Novovasil’evka (regiunea Zaporož’e) şi este 

formată de vestigiile sarmatice cunoscute în literatura de specialitate ca provenind de la Akkermen’ II şi Novofillipovka. 
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Tipurile de morminte 

 La fel ca şi pe întregul teritoriu locuit de sarmaţi şi în regiunea nord-pontică din perioada 
sarmatică mijlocie sunt cunoscute, pe baza formei gropilor, mai multe tipuri de construcţii funerare: 
ovale (Fig. 31/2); dreptunghiulare (Fig. 31/4); dreptunghiulare cu trepte laterale (Fig. 31/5); dreptun-
ghiulare cu nişă (Fig. 31/3); trapezoidale (Fig. 31/1); pătrate (Fig. 31/7) şi în catacombă (Fig. 31/6).  

Trebuie menţionat că în multe cazuri contururile gropii mormintelor nu au putut fi stabilite. 
Cu toate acestea, ţinând cont de situaţia generală din spaţiul analizat, cât şi de cea din întreaga lume 
sarmatică, probabil că o mare parte a acestora au avut forma gropii dreptunghiulară. 

 

 
Fig. 31. Forme de gropi şi construcţii funerare ale mormintelor sarmatice din perioada mijlocie. 

 
Gropile de formă dreptunghiulară, cu o lăţime variabilă, au devenit, aşa cum am menţionat 

mai sus, o caracteristică a mormintelor sarmatice în întregul spaţiu locuit de aceştia, pe durata mai 
multor secole. Astfel, în perioada sarmatică mijlocie, în spaţiul cuprins între fluviile Volga şi Don, 
mormintele care au gropile dreptunghiulare înguste reprezintă 21% din totalul mormintelor; în spa-
ţiul din stânga fluviului Volga 37,5%, iar în regiunea de la sudul Munţilor Urali 31,6%. În regiunea 
Donului, în perioada sarmatică mijlocie, mormintele care au groapa de formă dreptunghiulară sunt 
pe locul doi. În spaţiul nord-pontic din secolul I – mijlocul secolului II p. Chr., gropile de formă 
dreptunghiulară sunt cele mai numeroase. Astfel, mormintele în gropi dreptunghiulare din tumulii 
de epoci mai vechi reprezintă 70,7% în interfluviul Nipru-Nistru, 60,9% în cel dintre râurile Orel’ şi 
Samara, 88,7% în silvostepa din stânga Niprului şi regiunea Donbas şi 73,9% în regiunea Mării Azov. 
Un procent ridicat al mormintelor în gropi funerare de formă dreptunghiulară avem în necropolele 
de la Molčansk (65,9%) şi Podgorodnoe (62,9%). 

Deşi cea mai mare parte a gropilor de formă dreptunghiulară sunt înguste, la fel ca şi în res-
tul teritoriului locuit de sarmaţi, trebuie menţionat că sunt şi cazuri când gropile funerare dreptun-
ghiulare sunt de dimensiuni mari. De regulă gropile de formă dreptunghiulară de mari dimensiuni 
sunt frecvente în cazul mormintelor principale din tumulii sarmatici. Dintre acestea, se remarcă cele 
ale mormintelor principale de la Mocra (T 2 M 2), a cărui groapă de formă dreptunghiulară avea di-
mensiunile în partea superioară de 3,4 × 3,2 m, iar în cea inferioară de 2,35 × 3,26 m, Brăviceni (T 22 
M 1) lungime 2,5 m, lăţime 1,87 m sau Obileni (T 5 M 2) lungime 3,92 m, lăţime 1,65–1,9 m. 
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Faptul că în spaţiul nord-pontic din perioada mijlocie gropile funerare de formă dreptun-
ghiulară sunt dominante, la fel ca şi în perioada timpurie, dovedesc în primul rând păstrarea vechilor 
tradiţii, iar în al doilea rând înrudirea reprezentărilor ideologice ale sarmaţilor din nordul Mării 
Negre cu cei din est, chiar dacă există şi unele trăsături locale. 

Faţă de gropile dreptunghiulare simple, cele dreptunghiulare cu trepte laterale sunt semnifi-
cativ mai puţine. Pentru perioada secolului I – mijlocul secolului II p. Chr., numărul înmormântă-
rilor în astfel de gropi nu este foarte mare nici pentru spaţiul din interfluviul Volga – Don, dar nici în 
cel de la est de Volga sau din sudul Munţilor Urali. Foarte rar, gropile dreptunghiulare cu trepte late-
rale sunt întâlnite şi la sarmaţii siraci din regiunea Kuban din perioada mijlocie. Această situaţie se 
întâlneşte în perioada cuprinsă între secolul I a. Chr. – prima jumătate a secolului II p. Chr. şi în 
bazinul Donului. Nici în nordul Mării Negre mormintele în gropi dreptunghiulare cu trepte laterale 
nu sunt foarte numeroase. Astfel, în tumulii de epoci mai vechi, înmormântările în astfel de gropi 
reprezintă 1,3% în interfluviul dintre Nipru şi Nistru, 3,4% în cel dintre râurile Orel’ şi Samara şi 
2,6% în Tauria. Foarte rar sunt întâlnite gropile cu trepte laterale şi la mormintele sarmatice princi-
pale din spaţiul nord-pontic. Înmormântări în astfel de gropi avem în necropolele de la Molčansk, 
Podgorodnoe, Alexandrovka, Boguslav, Ust’-Kamenka, Turlaki şi Beloles’e, dar numărul lor este 
foarte mic. Se poate remarca că mormintele cu astfel de gropi se concentrează în interfluviul Orel’-
Samara şi Dunărea de Jos. Cu toate acestea, trebuie menţionat că descoperiri singulare de înmor-
mântări în astfel de gropi se mai întâlnesc în regiunea Niprului şi Mării Azov. Nu face excepţie în 
acest sens nici spaţiul din interfluviul pruto-nistrean, unde numărul acestora nu este foarte mare. 
Trebuie remarcat că în cadrul acestui tip pot fi distinse două variante: 1) gropi dreptunghiulare de 
mici dimensiuni cu trepte laterale, care se întâlnesc de regulă în tumulii de epoci mai vechi (Bădragii 
Vechi T 7 M 2; Hancăuţi T 1 M 11; Olăneşti T 13 M 3; Porogi T 2 M 2; Višnevoe T 18 M 3); 2) gropi 
dreptunghiulare de mari dimensiuni cu trepte laterale, care se întâlnesc de obicei sub tumulii 
sarmatici (Beloles’e T 9 M 1; Mihajlovka T 2 M 2; Turlaki T 7 M 1) şi reprezintă înmormântări prin-
cipale. Groapa funerară de la Beloles’e avea dimensiunile de 4,2 × 3,3 m, cea de la Mihajlovka măsura 
3,7 × 1,3 m, iar cea de la Turlaki era de aproximativ 3 × 2 m. 

În lumea sarmatică nord-pontică sunt şi cazuri când astfel de gropi funerare au dimensiuni 
de 5 × 3,5 m, cum ar fi la Alexandrovka şi Boguslav sau de 5 × 3,2 m, cu o adâncime de 3,9 m, în 
interfluviul pruto-nistrean. Ţinând cont de faptul că gropile funerare cu trepte laterale de mari 
dimensiuni sunt rar întâlnite şi de regulă aparţin înmormântărilor principale, credem că în ele au 
fost înmormântate persoane care au avut un statut înalt în timpul vieţii. 

Cert este că acest tip de groapă funerară nu a primit o largă utilizare în lumea sarmatică din 
perioada mijlocie şi lasă imaginea unui tip de groapă funerară nespecifică.  
 Gropile de morminte de formă ovală, deşi se întâlnesc încă din perioada sauromatică, sunt 
rareori întâlnite la sarmaţii timpurii din întregul spaţiu locuit de aceştia. Uneori sunt întâlnite 
gropile funerare de formă ovală şi trapezoidală şi în spaţiul nord-pontic din perioada timpurie şi cea 
mijlocie. Această situaţie generală se datorează însă faptului că o parte a cercetătorilor includ în 
aceeaşi grupă cu gropile funerare dreptunghiulare şi pe cele ovale şi trapezoidale. Din acest motiv în 
lucrarea lui A. S. Skripkin nu există decât tipul de groapă funerară de formă dreptunghiulară, iar       
V. I. Grosu, pentru spaţiul pruto-nistrean, include în acelaşi tip gropile funerare dreptunghiulare şi 
ovale. Se mai afirmă că gropile ovale şi trapezoidale trebuie considerate variante ale celor 
dreptunghiulare pe baza faptului că: a) gropile dreptunghiulare au în cea mai mare parte a lor 
colţurile rotunjite şi nu au o formă dreptunghiulară ideală; b) în timpul cercetărilor este greu să 
surprinzi contururile exacte ale gropii, de acea nu este exclus ca gropile ovale şi trapezoidale să fie 
„create” în timpul cercetării; c) numărul mic al gropilor de formă ovală şi trapezoidală în spaţiul 
nord-pontic. Cu toate acestea, adeseori includerea gropilor ovale şi trapezoidale în aceeaşi grupă cu 
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cele dreptunghiulare nu se justifică, chiar dacă numărul acestora este mult mai mic sau chiar dacă 
cele dreptunghiulare au de multe ori colţurile rotunjite sau au o formă ideală. 
 Legat de înmormântările efectuate în gropile funerare dreptunghiulare cu nişă, trebuie spus 
că în perioada secolului I – începutul secolului II p. Chr., gropile dreptunghiulare cu nişă reprezintă 
19% în interfluviul Volga-Don şi 12% în spaţiul din stânga fluviului Volga. În perioada cuprinsă 
între secolul I a. Chr. – prima jumătate a secolului II p. Chr., în bazinul Donului, înmormântările în 
gropi dreptunghiulare cu nişă sunt pe locul trei. În perioada sarmatică mijlocie, mormintele cu nişă 
din nordul Mării Negre nu sunt foarte numeroase, cu excepţia unor mici zone, precum cea dintre 
fluviile Orel’-Samara sau dreapta Niprilui de Jos (necropola de la Ust’-Kamenka). Trebuie menţionat 
că în cadrul necropolei de la Ust’-Kamenka gropile funerare cu nişă reprezintă 50% din totalul 
mormintelor. Răspândirea şi concentrarea gropilor funerare cu nişă alături de cele pătrate în 
necropolele tumulare sarmatice din spaţiul amintit indică faptul că cei ce erau înmormântaţi în astfel 
de gropi funerare au aparţinut aceluiaşi masiv etnic. O dovadă în acest sens este atât orientarea 
sudică a defuncţilor, cât şi numărul ridicat al artefactelor de provenienţă estică din cadrul mobilie-
rului funerar al acestora. 

Ţinând cont de faptul că în teritoriul dintre Volga şi Don, cât şi în cel din stânga Volgăi, 
mormintele cu nişă sunt numeroase, putem afirma că teritoriul de unde au venit sarmaţii care utili-
zau aceste construcţii funerare este anume acesta. O altă remarcă importantă este aceea că atunci 
când mormintele în gropi funerare cu nişă apar în alte zone decât acolo unde acestea se concen-
trează, ele primesc anumite trăsături din normele rituale ale acestor sarmaţi (devin gropi ale mor-
mintelor efectuate în tumuli de epoci mai vechi, iar orientarea defuncţilor din cadrul lor este spre 
nord). Cu alte cuvinte, fie noii veniţi au fost încorporaţi şi asimilaţi, într-o oarecare măsură, în 
mediul sarmaţilor din aceste zone, fie aceştia din urmă au preluat acest tip de groapă funerară şi au 
aplicat unele schimbări specifice lor. O dovadă în acest sens sunt şi unele morminte cu gropi pătrate 
cu defuncţii depuşi pe diagonală şi orientaţi spre nord din necropola de la Ust’-Kamenka, ceea ce nu 
este caracteristic pentru aceste morminte. 

Ca o particularitate stabilă, acest tip de construcţii funerare este legat de înmormântările 
principale. În tumulii de epoci mai vechi mormintele cu nişă sunt mult mai rare. Din punct de 
vedere arhitectural, mormintele cu nişă constau dintr-o groapă dreptunghiulară, cu o treaptă nu 
foarte înaltă care trece în nişă. Aceasta din urmă este situată, cel mai adesea, sub peretele vestic. 
Nişele sunt ovale în plan şi au o boltă nu foarte înaltă. Lungimea nişelor este egală cu cea a gropilor 
sau este cu ceva mai mare. 
 Nu acelaşi lucru se poate spune despre mormintele în catacombă, care nu au fost dominante 
cantitativ în nici o perioadă de dezvoltare a culturii sarmatice (o excepţie o constituie sfârşitul 
perioadei sarmatice târzii). 
 În perioada cuprinsă între secolul I – prima jumătate a secolului II p. Chr., în nordul Mării 
Negre numărul mormintelor în catacombă nu este foarte mare. Astfel, la ora actuală, pentru această 
perioadă şi spaţiu, se cunosc cinci morminte în catacombă (Širokaja Balka T 2 M 11; necropola 
Novo-Podkriaz T 13; Maievka T 1 M 1; Porogi T 2 M 1; Cazaclia T 10 M 1), iar pentru perioada 
sarmatică târzie (a doua jumătate a sec. II – sec. IV p. Chr.), numărul acestora este mult mai mare. În 
cazul de la Novo-Podkriaz şi Cazaclia este vorba de înmormântări principale în tumuli sarmatici, iar 
în cele de la Porogi, Širokaja Balka şi Maievka, de înmormântări secundare în tumuli de epoca 
bronzului. Situaţia se schimbă în perioada sarmatică târzie, când numărul acestora creşte semnifica-
tiv (mormintele în catacombă devin un element stabil în a doua jumătate a secolului III p. Chr.). 

În nordul Mării Negre sunt preponderente mormintele în catacombă de tipul II (groapa de 
intrare şi camera funerară sunt aşezate pe aceeaşi axă) în clasificarea lui K. F. Smirnov, fiind urmate 
de cele aparţinând tipului III (groapa de intrare şi camera funerară sunt aşezate una faţă de alta în 
unghi drept sau obtuz) şi I (groapa de intrare şi camera funerară sunt aşezate perpendicular una faţă 
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de alta). Sub acest aspect, această regiune nu diferă de alte zone ale lumii sarmatice, unde în anumite 
perioade catacombele de tipul II sunt dominante. 
 Din punct de vedere tipologic, catacomba de la Širokaja Balka este de tipul II în clasificarea 
lui K. F. Smirnov, iar cea de la Maievka este de tipul III. În ceea ce priveşte catacomba de la Novo-
Podkriaz, aceasta are groapă de intrare de formă rotundă, cu camera dispusă sub aceasta şi este de 
tipul 6, varianta G în tipologia lui A. S. Skripkin. 
 În ceea ce priveşte catacomba de la Porogi, acestea este de tipul II4 în clasificarea lui                   
K. F. Smirnov sau tipul 6 varianta A în cea a lui A. S. Skripkin, iar cea de la Cazaclia, deşi nu are 
analogii exacte în tipologia lui K. F. Smirnov, reprezintă o variantă a tipului II de astfel de construcţii 
funerare. Din punct de vedere constructiv, acestea au groapa de intrare dispusă pe aceeaşi axă cu 
camera funerară. Construcţia de la Porogi era orientată pe axa nord-sud şi era formată dintr-o 
intrare şi camera funerară propriu-zisă. Intrarea, amplasată în partea sudică a complexului funerar, 
avea dimensiunile de 3,5 × 2,1 m. Adâncimea gropii de intrare de la punctul de reper era de 1,45 m 
lângă peretele sudic şi de 2,09 m lângă cel nordic. În peretele nordic al gropii de intrare era săpat un 
dromos de formă dreptunghiulară în plan, a cărui lungime era de 1,2 m, iar lăţime de 1,94 m. Gura 
dromos-ului era închisă de un perete din şist nefinisat, dar construit regulat. Camera funerară, de 
formă dreptunghiulară în plan, era orientată pe axa nord-sud şi avea lungimea de 2,8 m, lăţimea de 
3 m, iar fundul era situat la adâncimea de 2,25 m de la punctul de reper. Colţurile camerei erau 
rotunjite, pereţii laterali uşor înclinaţi, iar cei transversali drepţi. În ceea ce priveşte catacomba de la 
Cazaclia, aceasta era orientată pe axa est-nord-est – vest-sud-vest. Intrarea, amplasată în partea 
nord-estică a complexului funerar, avea dimensiunile de 1,4 × 0,75 m. De la groapa de intrare spre 
camera funerară duceau două trepte de formă dreptunghiulară, cu dimensiunile de 1,3 × 0,6 m şi 
1,5 × 0,44 m, iar înălţimea de 0,32 şi 0,5 m. Camera funerară, de formă dreptunghiulară cu colţurile 
rotunjite, avea dimensiunile de 2,6 × 2,1 m. Adâncimea la care se afla camera funerară faţă de nivelul 
intrării era de 1,2 m. Pereţii camerei erau tencuiţi cu lut de culoare alburie. De remarcat faptul că 
defunctul din catacomba de la Cazaclia era orientat cu capul spre groapa de intrare. 
 Pentru perioada sarmatică mijlocie, catacombe de tipul II similare celor de la Porogi, 
Cazaclia sau Širokaja Balka avem în necropola „Zolotoe kladbišče” de pe malul drept al râului 
Kuban. Sporadic, catacombele de tipul II se întâlnesc în stepele Volgăi, bazinul Donului şi în oraşele 
antice de la marginea stepei (Tanais, mormântul 154). Pentru catacomba de la Porogi, analogii foarte 
apropiate sunt catacombele din a doua jumătate a secolului II – secolul I a. Chr. de la Hoperskaja, 
cea din secolele II–I a. Chr. de la Veseloja Rošča III (T 21 M 11) sau cea din secolul II p. Chr. de la 
Tanais. Aceasta din urmă avea groapa de intrare ceva mai lungă decât a celei de la Porogi şi nu avea 
treaptă. Camera de formă dreptunghiulară a catacombei de la Tanais era ca şi a celei la Porogi mai 
lată decât groapa de intrare, iar intrarea în cameră era placată la fel cu pietre. Pentru catacomba de la 
Cazaclia nu cunoaştem o analogie identică. În ceea ce priveşte catacomba de la Novo-Podkriaz 
trebuie spus că acest tip provine din Asia Centrală şi se încadrează printre inovaţiile aduse din est la 
mijlocul secolului I p. Chr. 

Cert este că la fel ca şi în perioada sarmatică timpurie şi în cea mijlocie catacombele nu sunt 
foarte numeroase, excepţie în acest sens fiind regiunea Kuban. 

În ceea ce priveşte gropile funerare de formă pătrată, trebuie spus că acestea sunt o apariţie 
nouă în cultura sarmaţilor din perioada mijlocie din nordul Mării Negre. În mormintele cu astfel de 
gropi nejefuite, defuncţii erau depuşi cel mai adesea pe diagonala. Din această cauză, mormintele 
date sunt denumite „diagonale”. Pentru acestea este caracteristică forma pătrată a gropii sau aproape 
pătrată cu latura lungă cuprinsă între 1,8–3,5 m. Trebuie menţionat că rareori defuncţii erau depuşi 
pe axa longitudinală uneori aproape de unul dintre pereţii gropii. Acestea din urmă nu se deosebesc 

 
4  În perioada sarmatică târzie, în spaţiul nord şi nord-vest pontic catacombele de tipul II sunt majoritare. 
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nici după construcţia funerară, nici după componenţa mobilierului funerar de cele ce au defuncţii 
depuşi pe diagonală, ceea ce permite încadrarea lor în aceiaşi grupă rituală. 

La ora actuală, în spaţiul nord-pontic sunt cunoscute circa 60 de morminte cu gropi funerare 
de acest tip. Marea lor majoritate, exceptând cele din necropola de la Ust’-Kamenka, se localizează în 
stânga Niprului. La o analiză atentă a acestora, se poate constata că arealul mormintelor diagonale se 
limitează la spaţiul din stânga Niprului, ele nefiind cunoscute nici în Tauria şi nici în bazinele 
râurilor Vorskla, Psla şi Sula din silvostepa din stânga Niprului. Nu sunt cunoscute astfel de 
morminte nici în spaţiul dintre Nipru şi Prut. Aşadar, se poate constata că topografia mormintelor 
cu defuncţii depuşi pe diagonală împreună cu celelalte trăsături pe care le au ne conturează aria de 
locuire a sarmaţilor ce erau purtătorii acestui obicei (regiunea Donbas, stepele din zona Mării Azov, 
interfluviul Orel’-Samara, bazinul râului Bazavluka). Cu excepţia unor morminte izolate (Svatova, 
Lučka, Dmuhajlovka, Lyčkovo), marea lor majoritate fac parte din cadrul unor necropole sarmatice 
mari (Molčansk, Ust’-Kamenka, Podgorodnoe) şi mici (Filija, Verbki, Mar’ina Rošča, Primorskoe, 
Vinogradnoe, Dneprostroj, Novo-Podkrjaž, Kamenka-Dneprovskaja), unde coexistă alături de alte 
tipuri de construcţii funerare. Procentual vorbind, trebuie spus că mormintele de acest tip din spaţiul 
nord-pontic analizat reprezintă doar ceva peste 7% din totalul mormintelor din perioada sarmatică 
mijlocie. Pentru aceeaşi perioadă acestea reprezintă 35,7% în interfluviul Don-Volga, 40,9% în 
regiunea din stânga Volgăi, 47% în regiunea din sudul Munţilor Urali şi 23% în stânga Donului de 
Jos. Marea majoritate a mormintelor cu astfel de construcţii funerare sunt înmormântări principale 
în tumuli sarmatici şi doar în trei cazuri sunt înmormântări secundare, dar tot în tumuli sarmatici, 
unde mormintele principale sunt de acelaşi tip. Înmormântările în astfel de construcţii funerare 
reprezintă 29,6% în cadrul necropolei de la Podgorodnoe, 25,7% în cea de la Ust’-Kamenka şi 12,7% 
în cea de la Molčansk, în condiţiile în care în necropolele de la Molčansk şi Podgorodnoe predomină 
înmormântările în gropi dreptunghiulare, iar în cea de la Ust’-Kamenka cele în gropi funerare cu 
nişă. În necropola de la Podgorodnoe mormintele diagonale se grupează în centrul, sudul şi nordul 
necropolei, iar la Ust’-Kamenka sunt aşezate uniform pe toată suprafaţa necropolei. 

O caracteristică importantă a mormintelor diagonale este orientarea sudică a defuncţilor 
(48% au orientarea sud-vest, 28% sud şi 8% sud-est). În necropola de la Ust’-Kamenka sunt şi 
morminte ce au defuncţii orientaţi cu capul spre nord şi care reprezintă 16% din totalul mormintelor 
efectuate în astfel de gropi funerare. Această trăsătură o au şi mormintele diagonale din Sarmaţia 
Asiatică, unde predominantă este orientarea sud-vestică a defuncţilor. 
  Mobilierul funerar al acestor morminte este destul de bogat şi constă din piese de podoabă şi 
vestimentaţie, obiecte de toaletă, vase din bronz şi argint, recipiente din sticlă, arme, vase ceramice 
de import, afumători etc. În linii mari se poate constata că mobilierul funerar al acestora lasă 
impresia că mormintele date au aparţinut părţii avute a populaţiei sarmate. 
 În marea lor majoritate, mormintele de acest tip au în componenţa lor obiecte ce se datează 
în secolul I – mijlocul secolului II p. Chr. 
 Fără a intra în foarte multe detalii, trebuie menţionat că apariţia masivă a mormintelor 
diagonale se plasează nu mai timpuriu de secolul I p. Chr. Mai mult decât atât, mormintele de acest 
tip nu sunt o apariţie caracteristică întregii lumi sarmatice. În est ele se concentrează în stepele din 
sudul Uralilor şi regiunea de la est de Volga, iar în vest până la Nipru. În spaţiul de lângă regiunea 
Kuban, nordul Caucazului şi în sud-vestul Mării Negre morminte în astfel de gropi funerare nu au 
fost descoperite. Această observaţie l-au dus pe A. S. Skripkin la concluzia că mormintele diagonale, 
delimitate foarte bine în timp şi spaţiu, nu reflectă reprezentările sociale şi religioase ale sarmaţilor, 
ci sunt o trăsătură etnică, cel mai probabil alanică. 
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Amenajarea mormintelor 

În mormintele sarmatice din perioada mijlocie din spaţiul nord-pontic, detaliile legate de 
amenajarea gropilor mormintelor sunt surprinse destul de slab la fel ca şi în perioada anterioară. 
Cauzele principale ale acestei situaţii sunt aceleaşi cu cele menţionate mai sus. Cu toate acestea într-o 
serie de cazuri, modul de amenajare al mormintelor s-a păstrat foarte bine. Astfel în mormintele 
sarmatice din tumulii Kamova Mogila şi Sokolova Mogila au fost fixate acoperăminte duble din 
scânduri de lemn şi coajă de copac. Peste groapa mormântului de la Vesnjanoe erau puşi pe lungime 
doi buşteni peste care erau aşezate perpendicular scânduri din lemn. 

Mult mai numeroase faţă de perioada anterioară sunt sicriele din scânduri (T 3 M 9 de la 
Beloles’e, T 2 M 3 de la Glubokoe, Nadlimanskoe Taborovka, Vodoslavka, Vasil’evka) şi sicriele-coveţi 
(T 1 M 4a de la Beljaevka, T 22 M 1 de la Brăviceni, T 4 M 2 de la Kuzmin, T 3 M 3 de la Mihajlovka 
sau T 2 M 2 de la Mocra). Într-un sicriu din scânduri de lemn a fost depus foarte probabil şi defunctul 
din catacomba de la Cazaclia (T 10 M 1). Pereţii acestei catacombe erau tencuiţi cu lut, iar sub schelet 
se mai păstrau resturile de la patru scânduri din lemn. Unui bogat aristocrat sarmat îi aparţine şi 
mormântul în catacombă de la Porogi (T 2 M 1), în care defunctul era depus într-un sarcofag din lemn. 
În unul din pereţii sarcofagului era o gaură rotundă, închisă cu un dop, a cărui funcţionalitate este greu 
de explicat. Într-un sarcofag din lemn era depus şi defunctul din tumulul Nogajčinsk. 

Uneori sicriele mormintelor aristocratice erau acoperite cu o învelitoare din ţesătură, pe care 
erau cusute aplici din aur (Svatova Lučka T 3 M 1, tumulul Nogajčinsk). 

În unele morminte din zona Niprului Mijlociu (Žurovka, Rajgorod, Zaprud’e), gropile mor-
mintelor erau placate cu lemn. În trei morminte din zona Bugului de Jos (Vesnjanoe T 1 M 1, 
Aktovo T 1 M 10) în groapa mormântului era aşezată câte o ramă din scânduri de lemn comparti-
mentată pe axa lungă cu câte o grindă. Fundul era realizat şi el din scânduri de lemn. În unul dintre 
aceste compartimentele era depus defunctul, iar în celălalt mobilierul funerar. Toate cele trei mor-
minte aveau un mobilier foarte bogat, inclusiv artefacte romane. Construcţii funerare, ca cele de la 
Vesnjanoe şi Aktovo, aveau unele morminte (în jur de 20) din necropola de la Ust’-Kamenka.  

Cert este că cea mai mare parte a mormintelor cu o amenajare mai complexă au aparţinut 
unor persoane avute ale societăţii sarmate şi erau însoţite de un bogat mobilier funerar. 

În ceea ce priveşte utilizarea pietrei, se poate remarca că aceasta a fost folosită mult mai rar 
decât lemnul. Bunăoară, în T 1 M 9 de la Dubăsarii Vechi scheletul era flancat cu un „zid” din pietre, 
iar deasupra acoperit, parţial, cu pietre. În T 2 M 1 de la Porogi intrarea în catacombă era blocată de 
un perete din pietre clădite cu regularitate. O situaţie asemănătoare avem şi în T 2 M 11 de la 
Širokaja Balka. 

Orientarea şi poziţia defuncţilor 

În perioada sarmatică mijlocie (sec. I – mijlocul sec. II p. Chr.), în spaţiul nord-pontic 
analizat, orientarea nordică a defuncţilor este predominantă în continuare. Din totalul mormintelor 
sarmatice efectuate în tumuli de alte epoci în regiunea dintre Donbas şi silvostepa din stânga 
Niprului, cele care au defuncţii orientaţi spre nord reprezintă 44,4%, iar spre sud 47,2%; în zona 
Mării Azov 68,3% şi respectiv 21,1%, în Tauria 76,2% şi 15%, în interfluviul Orel’-Samara 53,3% spre 
nord şi 36,6% spre sud, iar între Nipru şi Nistru 75,7% şi respectiv 15,3%. O situaţie asemănătoare 
avem în nordul Mării Negre şi în perioada sarmatică târzie, când mormintele care au defuncţii 
orientaţi spre nord reprezintă 72%, iar cele spre sud doar 9,5%. Orientarea nordică este 
preponderentă în perioada mijlocie şi în mormintele din spaţiul dintre Carpaţi şi Nistru. După cum 
se poate remarca, orientarea nordică a defuncţilor este preponderentă în regiunea din nordul Mării 
Negre în mormintele efectuate în tumuli de alte epoci. O excepţie o reprezintă doar regiunea dintre 
Donbas şi silvostepa din stânga Niprului, unde orientarea sudică este mai frecventă. 
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În perioada sarmatică mijlocie, în nordul Mării Negre orientarea defuncţilor spre sud este 
dominantă în necropolele tumulare sarmatice precum cele de a Molčansk (62,5%), Podgorodnjansk 
(84,6%) sau Ust’-Kamenka (74%). În necropola de la Kalantaeka, orientarea sudică este prezentă 
doar în 30% din mormintele acestei necropole, iar cea nordică în 60% dintre acestea.  

Făcând o paranteză, trebuie menţionat faptul că orientarea sudică este preponderentă în 
perioada sarmatică mijlocie doar în spaţiul de la est de Don şi Volga. 
 Nu este caracteristică sarmaţilor din această perioadă nici orientarea defuncţilor cu capul 
spre est sau vest. Astfel, în regiunea dintre Donbas şi silvostepa din stânga Niprului, procentul mor-
mintelor care au defuncţii orientaţi spre est şi vest este de 8,3%; în zona Mării Azov de 10,6%, în 
Tauria de 6,2%, în interfluviul Orel’-Samara de 10%, iar între Nipru şi Nistru de 8,9%. Este nesemni-
ficativ numărul mormintelor cu defuncţii orientaţi spre est sau vest şi în cadrul necropolelor tumu-
lare sarmatice din această perioadă. 

De altfel, orientarea defuncţilor în morminte cu capul spre est sau vest nu este numeroasă 
nici în restul spaţiului locuit de sarmaţi. O excepţie în acest sens o constituie doar regiunea Kuban, 
unde această orientare este dominantă şi în secolele I–II p. Chr. 

Poziţia dominantă a defuncţilor este depunerea pe spate cu mâinile şi picioarele întinse drept. 
Cu toate acestea, sunt cazuri când scheletele aveau poziţii diverse ale mâinilor şi picioarelor, dar şi 
situaţii în care defuncţii au fost găsiţi în poziţie chircită. Astfel de cazuri avem şi în mormintele 
sarmatice din spaţiul şi perioada analizată. Nu în ultimul rând trebuie menţionat că rareori sunt cazuri 
când avem câte o înmormântare dublă (un bărbat şi o femeie), ca în cazul din M 9 de la Kiselev şi T 2 
M 2 de la Văratic sau triplă (o femeie şi doi copii), precum în T 32 M 2 de la Bădragii Vechi. 

Cert este că în ansamblu în perioada mijlocie poziţia defuncţilor în morminte nu diferă de 
cea a celor din restul spaţiului locuit de sarmaţi de-a lungul timpului. 

Elemente ale ritualului funerar şi amenajări rituale 

În mormintele sarmatice din perioada mijlocie, elemente ale ritualului funerar, precum cele 
menţionate pentru întreaga lume sarmatică timpurie, nu s-au descoperit în multe morminte din 
spaţiul nord-pontic, dacă ţinem cont de numărul total al mormintelor cercetate din această perioadă. 
De altfel, numărul acestora este mult mai mic şi decât în restul spaţiului locuit de sarmaţi în aceeaşi 
perioadă. 

Nu este exclus ca această situaţie să fie cauzată de starea de conservare precară a multor 
morminte şi nu a lipsei acestor elemente ale ritualului funerar. 

În unele cazuri, în umplutura gropii unor morminte s-a găsit cărbune de lemn cu pământ ars 
de la focurile aprinse lângă marginea gropii proaspăt săpate. Uneori, sub mantaua tumulilor 
sarmatici din perioada mijlocie de pe întregul teritoriu locuit de aceştia s-au surprins pete de pământ 
ars împreună cu cărbune de lemn şi cenuşă. Focuri nu foarte mari erau aprinse lângă mormânt şi 
pentru efectuarea banchetului funerar. Urmele acestora din urmă se văd lângă locurile unde au fost 
făcute focurile ori în mantaua tumulilor, sub forma de vase fragmentare sau întregi, cât şi a unor 
oase şi cranii de animale. Se întâlnesc şi cazuri când focul era aprins deasupra mormântului sau când 
acoperământul şi defuncţii erau arşi. 

Urmele acestor banchete funerare sunt frecvente în zona Donului de Jos sub tumulii „regali” 
(Bagaevsk, Dači, Hohlač, Sadovyj, Sokolovskij, Vysočino) unde, la o distanţă nu prea mare de 
morminte, s-au găsit depuse piese de valoare precum cazane din bronz, vase romane din bronz, vase 
din argint sau piese de harnaşament din metale preţioase. Acest obicei, care reprezintă o trăsătură 
inovatoare a culturii sarmatice mijlocii, este frecvent întâlnit în zona Donului unde, potrivit lui              
V. E. Maximenko, în 24 din cele 140 de morminte sarmatice principale au fost descoperite urme 
consistente ale banchetelor funerare. Potrivit aceluiaşi autor, urme slabe ale banchetelor funerare 
sunt prezente, practic, în toţi tumulii sarmatici din perioada mijlocie a culturii acestora din regiunea 
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amintită. În nordul Mării Negre, pe lângă rugurile şi îngrămădirile ceramice din necropola de la 
Podgorodnoe, manifestarea noului obicei este atestată în regiunea dintre râurile Orel’-Samara unde, 
în mantaua de deasupra mormintelor principale sarmatice au fost descoperite cazane din bronz. 
Urme consistente ale banchetelor funerare şi prezenţa unor gropi ce au servit pentru depunerea 
ofrandei au fost descoperite sub mantaua mai multor tumuli din necropola de la Ust’-Kamenka. O 
apariţie nouă sunt şi amenajările rituale de formă circulară realizate prin săparea unui şanţ. Acestea 
sunt atestate pentru perioada sarmatică mijlocie, deşi sunt caracteristice perioadei târzii, sub tumulii 
cu morminte sarmatice principale de la Verbki, Mar’ina Rošča şi Obileni (T 5 M 2). Amenajarea 
circulară de la Obileni era prevăzută în partea de nord-nord-est cu o intrare în spaţiul interior. 
Diametrul amenajării era de 14 m, adâncimea şanţului de aproximativ 1 m, iar lăţimea lui de 0,3–
0,37 m. În partea centrală a trecerii spre mormânt, între capetele amenajării, au fost descoperite 263 
fragmente de amfore (pereţi, buze, toarte). 

O inovaţie în practica funerară trebuie considerată utilizarea roţilor de căruţă pentru 
acoperirea mormintelor. Acest ritual, destul de rar întâlnit, este cunoscut la o serie de morminte 
nepublicate din zona Bugului de Jos, dar şi cazul mai multor morminte aristocratice din zona 
Donului de Jos. Deşi mormintele acoperite cu roţi din nordul Mării Negre nu aveau în componenţa 
mobilierului funerar obiecte foarte preţioase, totuşi, pe baza restului de inventar, se poate spune că 
ele au aparţinut nu tocmai celor mai săraci membri ai societăţii sarmate. 

Cert este că atât banchetele funerare, cât şi şanţurile, ca şi alte activităţi rituale de deasupra 
tumulilor sunt specifice mormintelor aristocratice. 

Ofrande animale 

 În perioada sarmatică mijlocie, obiceiul de a pune ofrandă animală nu este semnalat în toate 
mormintele. Mai mult decât atât, acest obicei este răspândit diferit în nordul Mării Negre. Astfel, în 
spaţiul dintre Don şi Nipru, ofranda animală este întâlnită în 78% din morminte sarmatice, iar în cel 
din dreapta Niprului doar într-un procent de 36%. Foarte puţine sunt mormintele cu ofrandă 
animală din această perioadă în interfluviul pruto-nistrean. 
 În mormintele cu gropi funerare de formă pătrată în care defuncţii erau depuşi pe diagonală 
ofranda animală este prezentă în 31,7% dintre acestea. Trebuie menţionat însă că aproape jumătate 
dintre ele erau jefuite, fapt ce îngreunează foarte mult stabilirea numărului exact al mormintelor cu 
ofranda animală. Atunci când acestea nu sunt jefuite, aşa cum este cazul necropolei de la Ust’-
Kamenka, aproape toate mormintele diagonale aveau ofrandă animală. Ţinând cont de faptul că în 
spaţiul de la est de Don şi Volga în mormintele diagonale prezenţa ofrandei animale este o 
caracteristică, se poate admite acest lucru şi pentru mormintele diagonale din nordul Mării Negre. 
 Foarte probabil că numărul extrem de mic al mormintelor cu ofrandă animală în anumite 
regiuni din nordul Mării Negre reflectă, probabil, unele deosebiri de ordin religios în cadrul 
diferitelor grupuri sarmatice, deşi, în rest, mormintele cu ofrandă animală şi cele fără astfel de 
depuneri sunt practic identice. Cu toate acestea credem că, în stadiul actual al cercetărilor, este greu 
de explicat cauzele acestor deosebiri în practicile rituale. 

Mobilierul funerar: componenţa şi poziţia în morminte 

 Vasele ceramice modelate la roată din cadrul mobilierului funerar al mormintelor din 
această perioadă sunt mult mai numeroase decât cele modelate cu mâna. Nu sunt foarte multe cazuri 
când vase ceramice modelate cu mâna au fost găsite alături de cele lucrate la roată. 

În cadrul vaselor modelate cu mâna, cele mai frecvente sunt văscioarele pentru băut, urmate 
de afumători, căni, vase pentru prepararea şi păstrarea hranei, boluri, vase cu gura îngustă şi corpul 
globular, vasele cu gura îngustă, cupele şi vase rituale cu trei picioruşe. În legătură cu afumătorile, 
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trebuie menţionat că sunt cazuri când acestea erau reprezentate de câte două exemplare în morminte 
(Mocra T 2 M 2; Porogi T 2 M 2 etc.). Acestea reprezintă o categorie aparte în cadrul vaselor 
ceramice datorită funcţionalităţii lor specifice. Toate sunt produse tipic sarmatice, caracteristice 
acestui mediu cultural. 

În ceea ce priveşte vasele ceramice modelate la roată, trebuie remarcat că din totalul lor, cele 
mai numeroase sunt cănile, descoperite în cele mai multe dintre mormintele cu astfel de inventar. 
Acestora li se mai adaugă un număr relativ redus de căniţe, cupe, ulcioare, boluri, străchini, farfurii 
şi mai rar amfore. 

Cel mai bine sunt reprezentate vasele pentru păstrarea şi turnarea lichidelor (căni, ulcioare), 
urmate de cele pentru băut (căniţe, văscioare, cupe, boluri) şi cele pentru consumarea hranei. În ceea 
ce priveşte recipientele pentru prepararea şi păstrarea hranei, acestea sunt reprezentate de destul de 
puţine exemplare. 

Cele mai multe dintre vasele ceramice se aflau depuse în zona craniului şi a labelor 
picioarelor şi, foarte rar, în preajma mâinilor sau a bazinului. 

Deşi numărul mormintelor sarmatice din perioada mijlocie este destul de mare, doar în 
puţine cazuri (Cazaclia T 10 M 1; Mihajlovka T 2 M 2; Porogi T 2 M 1; Turlaki T 7 M 1, Akkermen’ 
II T 14 M 1 (grupa vestică de morminte), T 8 M 1 (grupa estică de morminte) etc.) printre obiectele 
aparţinând mobilierului funerar se aflau şi amfore întregi sau fragmentare. 

Într-un număr nu foarte mare, în cadrul mobilierului funerar al unor morminte, apar şi 
obiecte de uz casnic şi gospodăresc precum fusaiolele, cutele, acele şi cuţitele. 

Mult mai bine reprezentate sunt piesele de podoabă şi de vestimentaţie. Anumite categorii 
ale acestora sunt variate din punct de vedere tipologic, unele dintre ele cunoscând o răspândire 
generală în lumea sarmatică în perioada de care ne ocupăm. Cu toate acestea, există şi categorii de 
obiecte de podoabă şi vestimentaţie care nu sunt de o varietate tipologică foarte mare sau nu au 
cunoscut o răspândire generală în lumea sarmatică. Dintre piesele de podoabă şi vestimentaţie, cele 
mai numeroase sunt mărgelele, urmate de fibule, cercei, pandantive, brăţări şi aplici vestimentare, iar 
apoi de alte categorii ale acestora. 

Majoritatea fibulelor au fost găsite în regiunea umerilor sau a claviculelor, dar uneori şi pe 
cutia toracică, în regiunea gâtului sau a bazinului. 

În legătură cu piesele de podoabă şi vestimentaţie, se poate remarca o predilecţie mai mare 
pentru fibule, mărgele, cercei, pandantive şi brăţări, în timp ce inelele, inelele de picior, colanele, 
colierele sunt utilizate într-o mai mică măsură. Din punct de vedere tipologic, ele, cu excepţia unor 
categorii (colane, coliere, inele, inele de picior, cataramelor), sunt de o varietate destul de mare. Mai 
mult decât atât, trebuie menţionat că, marea majoritate a artefactelor în discuţie sunt importuri din 
spaţiile culturale vecine. 

O particularitate specifică a inventarelor mormintelor de femei sunt oglinzile, descoperite în 
tot al treilea mormânt de femeie (la ora actuală fiind cunoscute cca. 110 exemplare). Acestea se aflau 
în regiunea craniului, umerilor, pe cutia toracică, în zona picioarelor sau a mâinilor. Marea 
majoritate a acestora au fost descoperite întregi, dar sunt şi câteva cazuri când acestea erau sparte, 
dar întregibile, rupte din vechime sau fragmentare.  

Printre piesele de toaletă se numără şi cutiuţele pentru farduri (T 3 M 3 de la Mihajlovka) şi 
pixidele din os, care serveau şi ele la păstrarea vopselelor de fardat şi a unor substanţe aromatice. 

În cadrul mobilierului funerar al unor morminte au fost descoperite vase din metal, realizate 
din bronz sau argint. Acestea sunt reprezentate de caserole, castroane, strecurători, căni, la care se 
mai adaugă cazanele. Cu excepţia cazanelor, toate vasele din metal sunt cu precădere produse 
romane şi provin din morminte aparţinând aristocraţiei. 

În sfârşit, ar mai fi de menţionat faptul că sunt morminte care aveau în componenţa 
mobilierului funerar şi recipiente din sticlă. 
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Pe lângă toate aceste categorii de materiale, în mormintele din perioada sarmatică mijlocie se 
întâlnesc şi arme. Acestea din urmă fac parte din mobilierul mormintelor bărbăteşti şi sunt 
reprezentate de spade, pumnale, vârfuri de săgeţi şi foarte rar de suliţe şi lănci. În ceea ce priveşte 
poziţia în morminte, trebuie să menţionăm că cea mai mare parte a spadelor şi pumnalelor se aflau 
depuse în dreapta defunctului, lângă şold, fapt care indică că ele erau purtate în partea dreaptă. 

Nu sunt foarte numeroase în mormintele din această perioadă piesele de harnaşament. 

V.2. CULTURA MATERIALĂ 

V.2.1. VASE CERAMICE 

 În mormintele sarmatice din perioada mijlocie vasele ceramice sunt cea mai reprezentativă 
categorie de artefacte. Acestea sunt prezente în peste 80% din mormintele din această perioadă, ceea 
ce reflectă rolul pe care l-au avut în viaţa de zi cu zi a sarmaţilor. 

La fel ca şi în alte medii culturale, vasele ceramice sarmatice sunt artefacte destul de 
complicate pentru cercetare. Mai mult decât atât, trebuie menţionat caracterul condiţional al însuşi 
termenului de „vase ceramice sarmatice” deoarece numărul mare al formelor ceramice din spaţiul şi 
perioada analizată este determinată de diversitatea surselor de pătrundere a acestora la sarmaţii din 
teritoriul nord-pontic. Din punct de vedere al tehnicii de confecţionare, vasele ceramice sunt 
modelate cu mâna şi la roată. 

Ca şi în perioada timpurie, e mai greu de presupus un meşteşug foarte dezvoltat de 
producere a vaselor ceramice. Cel mai probabil este că sarmaţii îşi confecţionau de sine stătător doar 
vasele modelate cu mâna, preponderent vase comune, vase rituale şi unele tipuri de căni. 
Recipientele modelate la roată, în marea lor majoritate, sunt produse ale centrelor greceşti şi romane. 
La acestea se mai adăugă unele ce sunt din diferite centre meşteşugăreşti, precum cele din regiunea 
Kuban, Donul de Jos sau din mediul geto-dacic. 
 Această situaţie permite stabilirea cu mai mare exactitate a perioadei de existenţă a diferitelor 
tipuri după datarea acceptată în centrele unde acestea au fost produse5.  

În interpretarea vaselor ceramice din mormintele sarmatice, la fel ca şi în cazul aceleiaşi 
categorii de materiale din mediul altor popoare, pot fi luate în discuţie criteriile tehnologice (mod de 
realizare, calitatea şi componenţa pastei, modul de ardere etc.) sau funcţionale. La analiza vaselor 
ceramice s-a folosit, ca şi pentru perioada anterioară, criteriul funcţionalităţii. 

Din punct de vedere al funcţionalităţii, vasele ceramice modelate cu mâna şi la roată din 
perioada mijlocie erau pentru prepararea şi păstrarea hranei; pentru consumarea hranei; pentru 
păstrarea, turnarea şi consumarea lichidelor; pentru băut şi existau şi vase utilizate ritual. 

VASE SARMATICE MODELATE CU MÂNA 

 Vasele modelate cu mâna se caracterizează prin pasta foarte grosieră şi modul foarte 
rudimentar de realizare, adesea din pastă fărâmicioasă, arse neuniform. Suprafaţa acestor vase este 
de regulă de culoare brun-cenuşie, cenuşie-închisă, cenuşiu-gălbuie, cafenie. În lucrarea dedicată 
Sarmaţiei Asiatice, A. S. Skripkin remarca că vasele modelate cu mâna din perioada sarmatică 

 
5  În rândurile ce urmează nu ne-am propus să întocmim un studiu special dedicat formelor de vase ceramice din 

mormintele sarmatice şi nici să creăm o tipologie a acestora. Nici comentariile noastre nu vor fi foarte numeroase, 
mai ales în cazul vaselor ceramice modelate cu mâna. Acest lucru se datorează faptului că varietatea tipologică a 
vaselor ceramice din lumea sarmatică din perioada mijlocie este foarte mare. 
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mijlocie se caracterizează printr-o diversitate a formelor, la fel ca şi în cea timpurie. Nu reprezintă o 
excepţie în acest sens nici situaţia din teritoriul nord-pontic din perioada sarmatică mijlocie. 
 
 Vase pentru prepararea şi păstrarea hranei 
 Din această grupă fac parte vasele ceramice care au forme ce permit încadrarea lor în 
categoria recipientelor de bucătărie utilizate, cu precădere, la prepararea şi păstrarea hranei. Ele sunt 
modelate cu mâna, cel mai adesea, din pastă grosieră şi au ca ingredienţi cioburi pisate, pietricele, 
nisip sau materiale organice, care dau vaselor un aspect zgrunţuros şi aspru. Majoritatea acestora au 
fost arse inoxidant. Culorile care predomină sunt brun-cenuşiu, cenuşiu-închis, cenuşiu-deschis, 
aproape negru şi mai rar gălbui, dar şi atunci cu o puternică tentă spre cenuşiu. O parte a vaselor din 
această categorie (cele pentru gătit), au urme de ardere secundară ce se datorează, în principal, 
folosirii îndelungate la foc deschis. Vasele aparţinând acestei grupe au buza evazată, uneori crestată 
sau decorată cu alveole, gâtul scurt, corpul zvelt uneori ovoidal, umerii evidenţiaţi, diametrul maxim 
situat în partea de mijloc sau superioară a corpului, iar fundul plat. Unele dintre ele au dimensiuni 
mari. Astfel de vase provin din T 13 M 3 de la Olăneşti (Fig. 32/1), T 3 M 9 şi T 4 M 10 de la 
Burlăneşti, T 2 M 2 de la Mihajlovka (Fig. 32/2), M 65 de la Selişte (Fig. 32/3), T 19 M 1 a grupei 
vestice de morminte de la Akkermen’ II, T 3 M 32 de la Atmanaj, T 4 M 3 de la Orleanka, T 7 M 1 şi 
T 5 M 16 de la Volčansk, T 8 M 3 de la Vodoslavka, T 2 M 1 de la Vojtovo (Fig. 32/8), Vasil’evka 
(Fig. 32/5), Dneprovsk (Fig. 32/7), T 4 M 8 de la Arhangel’skaja Sloboda (Fig. 32/6), T 2 M 11 de la 
Sadovo, T 6 M 3 de la Širokoe, T 1 M 11 de la Skadovsk, T 2 M 1 de la Volčij, T 6 M 11 de la Kairka, 
în mai multe morminte din necropola de la Ust’-Kamenka, dar şi în multe alte morminte de pe 
întregul spaţiu nord-pontic. 
 

 
Fig. 32. Vase sarmatice modelate cu mâna pentru prepararea, păstrarea hranei şi băut (4): 1. Olăneşti T 13 M 3; 
2. Mihajlovka T 2 M 2; 3. Selişte M 65; 4. Zîrneşti T 1 M 5; 5. Vasil’evka; 6. Arhangel’skaja Sloboda T 4 M 8;             
7. Dneprovsk; 8. Vojtovo T 2 M 1. 

 
Recipientele din această categorie funcţională sunt forme foarte răspândite în lumea 

sarmatică, ele fiind întâlnite cu precădere în complexele din perioada sarmatică mijlocie de pe 
întregul teritoriu locuit de aceştia, dar se întâlnesc şi în cea timpurie. 

Vasele din T 2 M 2 de la Mihajlovka (Fig. 32/2), T 32 M 1 de la Ust’-Kamenka şi din T 19 M 1 
a grupei vestice de morminte de la Akkermen’ II au o formă asemănătoare recipientelor scitice6, ceea 

 
6  Vase similare se întâlnesc şi la sciţii târzii din nord-vestul Crimeei. 



|   Călăreţii stepelor 

 

112 

ce, probabil, este o reflectare a contactelor cu sciţii târzii. Pe teritoriul Sarmaţiei Asiatice, acest tip de 
vase nu este întâlnit. 

Mormântul din care face parte vasul de la Olăneşti avea printre obiectele de inventar o fibulă 
în formă de disc neemailată, iar cel de la Selişte o fibulă cu resort bilateral scurt şi arcul aplatizat. O 
serie de morminte în care au fost descoperite vase din această categorie funcţională aveau ca inventar 
fibule cu piciorul întors pe dedesubt şi înfăşurat pe arc, inclusiv cele din seria „lebjaž’inskaja”, fibule 
de tip Aucissa sau oglinzi discoidale cu marginea îngroşată, mâner lateral perforat şi proeminenţă 
conică în centrul discului. 

 
 Vase pentru consumarea hranei 
 Recipientele din această categorie reprezentate de castroane şi străchini nu sunt foarte 
numeroase în mormintele din perioada mijlocie. Din bogatul mormânt de la Mihajlovka (T 2 M 2) 
provine un castron ce are buza invazată, umerii bombaţi, fundul plat. Pe moment, analogii pentru 
această piesă nu cunoaştem în mormintele sarmatice. O grupă aparte o reprezintă străchinile cu buza 
uşor evazată, pereţii arcuiţi, fundul plat. Diametrul acestor străchini este cuprins între 24 şi 26 cm. 
Astfel de vase pentru consumarea hranei provin din mormintele de la Sofievka T 25 M 2, Kalinovka 
T 1 M 9, Orleanka T 4 M 1 etc. Printre obiectele de inventar al mormintelor cu astfel de străchini se 
aflau oglinzi cu discul rotund şi plat, caracteristice secolelor I a. Chr. – I p. Chr., cu preponderenţă în 
cel din urmă, dar şi cercei cu sistem de închidere alcătuit dintr-un cârlig şi o buclă. Recipiente 
similare sunt descoperite frecvent în mediul sarmatic de la est de Don, cu precădere în mormintele 
din perioada mijlocie. 

Un al tip de străchini sunt cele de formă aproximativ semisferică ce au gura largă, buza ro-
tunjită şi uşor invazată, iar fundul inelar. Diametrul acestora este cuprins între 18 şi 22 cm. Ele sunt 
modelate din pastă semigrosieră şi sunt de culoare cenuşie şi cenuşie-deschisă. Astfel de vase pentru 
consumarea hranei provin dintr-o serie de morminte precum cele de la T 1 M 9 de la 
Novogrigor’evka sau T 1 M 3 de la Gromovka. Trebuie menţionat că atât forma acestora, cât şi pre-
zenţa fundului inelar indică faptul că ele sunt imitaţii ale celor modelate la roată din centrele antice. 
 

Vase pentru păstrarea şi turnarea lichidelor 
În funcţie de formă, în cadrul acestora se disting trei categorii de astfel de recipiente: vase cu 

gura îngustă, vase cu gura îngustă şi corpul globular şi căni propriu-zise. 
Recipientele din această grupă, nu foarte numeroase, sunt realizate din pastă grosieră şi 

semifină ce are ca ingredienţi cioburi pisate, pietricele, nisip sau materiale organice. Acestea au fost 
arse inoxidant şi mai rar oxidant şi sunt de culoare cenuşie, cenuşie-deschisă, cafenie, gălbuie, 
gălbui-deschisă sau gălbui-cenuşie. Pereţii exteriori ai unor exemplare sunt lustruiţi. 

Vase cu gura îngustă 

Recipientele acestui tip sunt reprezentate de exemplarele ce provine din T 25 M 1 de la 
Bădragii Vechi (Fig. 33/1) sau T 12 M 2 de la Ust’-Kamenka. Acestea au buza uşor evazată, gâtul 
înalt, corpul bombat având o formă ovoidală, iar fundul plat. Diametrul maxim al corpului este 
situat în partea de mijloc a acestuia. Acest tip de vas reprezintă o formă întâlnită frecvent în 
mormintele sarmatice din perioada mijlocie din Sarmaţia Asiatică. Vase cu o formă apropiată, care au 
însă corpul ceva mai bombat, se întâlnesc şi în etapa timpurie a culturii lor. 

Vase cu gura îngustă şi corpul globular 

Recipientele acestui tip au buza evazată, gâtul mai mult sau mai puţin înalt şi foarte strâmt, 
corpul globular, iar fundul uşor aplatizat sau rotunjit. Acestea sunt din pastă semigrosieră de culoare 
cenuşie sau cenuşie-închisă şi de dimensiuni medii. În mediul sarmatic din spaţiul şi perioada 
analizată, astfel de vase provin de la Ostrivec-Olečina (Fig. 33/3) şi T 1 M 1 de la Orlovka. Vase 
similare provin din mormintele sarmatice din spaţiul de la vest de Prut, precum cele de la Giurcani 
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(T 1 M 8) (Fig. 33/4) şi Vlăsineşti (Fig. 33/2). Trebuie spus că vasele având corpul globular sau 
sferoidal, fundul rotunjit sau aplatizat sunt de o mare varietate tipologică. Acestea sunt caracteristice 
perioadei sarmatice timpurii, dar se întâlnesc şi în etapa mijlocie. Această formă este caracteristică cu 
precădere sarmaţilor estici, de unde a fost adusă în spaţiul nord şi nord-vest pontic de triburile 
sarmatice venite din acea regiune.  

 

 
Fig. 33. Vase sarmatice modelate cu mâna pentru păstrarea şi turnarea lichidelor: 1. Bădragii Vechi T 25 M 1;              
2. Vlăsineşti; 3. Ostrivec-Olečina; 4. Giurcani T 1 M 8;  5. Dumeni T 14 M 3; 6. Bădragii Vechi T 25 M 2; 7. Taraclia II 
T 17 M 11; 8. Ostrivec-Verteba M 10; 9. Bădragii Vechi T 27 M 4. 

 

Căni 

În mormintele sarmatice din perioada mijlocie, cănile modelate cu mâna sunt reprezentate 
de mai multe tipuri. Acestea sunt de dimensiuni medii şi au buza evazată sau uşor evazată. Înălţimea 
şi diametrul gâtului acestora variază, iar corpul lor este bitronconic, uneori cu umerii bine rotunjiţi, 
bombat. Diametrul maxim al corpului acestora este situat de regulă în partea de mijloc, iar fundul lor 
este plat. Toarta marii majorităţi a acestora este prinsă la un capăt de gât, iar la celălalt pe umăr. 
Unele exemplare au toarta prinsă la un capăt de partea superioară a umărului, iar la celălalt sub buză 
sau de aceasta. Sunt şi exemplare prevăzute cu toartă zoomorfă amplasată pe partea superioară a 
umărului, ca în cazul cănii din T 14 M 3 de la Dumeni (Fig. 33/5). 

Toate cănile modelate cu mâna sunt din pastă grosieră sau semigrosieră de culoare cafenie, 
cenuşie-închisă, brun-cenuşie, portocalie sau gălbui-cenuşie şi au suprafaţa netezită, iar în unele 
cazuri lustruită, cum este în cazul cănii din T 25 M 2 de la Bădragii Vechi (Fig. 33/6). 

Pe lângă exemplarele menţionate, căni modelate cu mâna provin din T 17 M 11 de la 
Taraclia II (Fig. 33/7), T 1 M 5 de la Podoima, M 10 de la Ostrivec-Verteba (Fig. 33/8), T 27 M 4 de 
la Bădragii Vechi7 (Fig. 33/9), T 32 M 4 de la Bădragii Vechi, T 1 M 4 de la Pererâta, T 1 M 1 de la 

 
7  Gâtul acestei căni este despărţit de restul corpului de o linie orizontală de la care pornesc în jos pe umeri şase grupuri 

a câte trei linii incizate în formă de seceră. Căni mai mult sau mai puţin apropiate ca formă şi decor, sunt 
caracteristice, cu precădere, sarmaţilor estici din perioada sarmatică timpurie. De altfel, motivele ornamentale 
realizate prin incizie, ce constau din grupuri de linii verticale şi orizontale, linii în zigzag sau linii succesive în unghi 
cu deschiderea în jos ce au spaţiul dintre ele punctat etc. sunt frecvente pe vasele din teritoriul de la est de Don şi 
Volga în perioada ultimelor secole a. Chr. – primul secol p. Chr. 
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Krasnyj Perecop, T 3 M 2 de la Baltazarovka, T 1 M 7 de la Černomorskoe, T 28 M 1, T 32 M 1 de la 
Ust’-Kamenka, dar şi din alte morminte din imensul spaţiu analizat. 

Unele morminte cu căni modelate cu mâna aveau ca mobilier funerar oglinzi cu discul 
rotund şi plat (Bădragii Vechi T 25 M 2, Taraclia II T 17 M 11, Podoima T 1 M 5), oglinzi discoidale 
cu marginea îngroşată şi proeminenţă în partea centrală a discului (Dumeni T 14 M 3) sau fibule cu 
piciorul întors pe dedesubt şi înfăşurat pe arc (Černomorskoe T 1 M 7, Baltazarovka T 3 M 2).  

Un vas aproape identic cu cel de la Dumeni prevăzut şi el cu toartă zoomorfă, provine din T 
17 M 1 de la Tuzluki, iar altul apropiat din T 11 M 2 din necropola de la Sladkovsk (regiunea din 
stânga Donului) şi se datează în perioada sarmatică mijlocie. Vasele cu toarte zoomorfe reprezentând 
berbeci, mistreţi, păsări, cai, câini, urşi etc. sunt întâlnite frecvent în mormintele sarmatice pe 
parcursul secolelor I p. Chr. – III p. Chr. Cu toarte zoomorfe sunt prevăzute şi unele vase din lemn şi 
metale preţioase descoperite într-o serie de morminte sarmatice. 

Tipologic şi după maniera de executare, această categorie de vase sarmatice are analogii 
apropiate în complexul ceramic din Asia Centrală. B. A. Litvinskij punea existenţa toartelor 
zoomorfe de pe ceramica din Asia Centrală şi cea sarmatică pe seama răspândirii aceloraşi 
manifestări religioase, printre care un rol important îl ocupa cultul lui Farn. Se consideră că acest 
cult, legat de zoroastrism, s-a format, cel mai probabil, în Asia Centrală, iar începutul secolului I p. 
Chr. este etapa de debut a răspândirii în mediul sarmatic.  

  
 Vase pentru băut 
 Această categorie este reprezentată în mormintele sarmatice din perioada mijlocie cu 
precădere de văscioare, la care se adaugă câteva boluri. Nu este exclus ca unele boluri să fi fost utilizate 
şi la servirea mesei. 
 Văscioare 
 În mormintele din această perioadă văscioarele modelate cu mâna ce au servit pentru băut 
sunt reprezentate de mai multe tipuri. Ele au forme comune, întâlnite adeseori în mormintele 
sarmatice de pe întregul teritoriu locuit de aceştia de-a lungul timpului.  
 

 

Fig. 34. Vase modelate cu 
mâna pentru băut:  
1. Ostrivec-Verteba M 4;  
2. Ostrivec-Verteba M 3;  
3. Ostrivec-Verteba M 8;  
4. Lenkovcy T 1 M 12;  
5. Bădragii Vechi T 29 M 13;  
6. Brăviceni T 4 M 6;  
7. Ostrivec-Verteba M 10;  
8. Lenkovcy T 1 M 12;  
9. Burjakovka M 1. 

 

Acestea sunt de dimensiuni mici şi au buza evazată sau uşor evazată şi rotunjită, corpul 
bitronconic arcuit sau zvelt. Diametrul maxim este situat în partea de mijloc a acestora, iar fundul 
este plat. Ele sunt din pastă grosieră sau semigrosieră de culoare cafenie, cafeniu-gălbuie, cenuşie-
închisă, brun-cenuşie, gălbui-cenuşie şi au suprafaţa uneori uşor netezită.  
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Astfel de vase provin din M 3, M 4 şi M 8 de la Ostrivec-Verteba (Fig. 34/1–3), T 1 M 2 şi T 1 
M 12 de la Lenkovcy (Fig. 34/4), M 1 de la Burjakovka, T 1 M 9 de la Gradişte, T 29 M 13 de la 
Bădragii Vechi (Fig. 34/5), T 1 M 4 de la Văratic, T 4 M 6 de la Brăviceni (Fig. 34/6), T 1 M 5 de la 
Zîrneşti (Fig. 32/4), T 1 M 8 şi T 2 M 13 de la Pererâta, T 26 M 2 de la Ljubimovka, T 7 M 1 de la 
Velikaja Znamenka, dintr-o serie de morminte din necropola de la Ust’-Kamenka sau grupa estică de 
morminte de la Akkermen’ II etc.  
 Unele morminte cu astfel de văscioare aveau ca mobilier funerar şi oglinzi cu discul rotund şi 
plat (Lenkovcy T 1 M 2, Burjakovka, Văratic T 1 M 4), oglinzi discoidale cu marginea îngroşată şi 
fără mâner ataşat (Gradişte T 1 M 9), cercei cu ornamente spiralice (Bădragii Vechi T 29 M 13), 
fibule puternic profilate (Zîrneşti T 1 M 5) sau fibule cu piciorul întors pe dedesubt şi înfăşurat pe 
arc (Ljubimovka T 26 M 2).  

Vasul din T 4 M 6 de la Brăviceni are o analogie apropiată în T 26 M 1 de la Alitub (stânga 
Donului de Jos), care se datează în a doua jumătate a secolului I p. Chr. Cu toate acestea, trebuie 
menţionat că el este apropiat ca formă de cele modelate la roată, care au constituit una din formele 
cele mai populare de pe teritoriul Sarmaţiei Asiatice8. 

Boluri 
Bolurile modelate cu mâna sunt extrem de rar întâlnite în mormintele din perioada mijlocie, 

iar cele câteva exemplarele provin din mormintele din vestul spaţiului nord-pontic.  
Ele sunt de formă tronconică, au buza uşor invazată, iar fundul inelar. Acestea sunt din pastă 

semigrosieră sau grosieră de culoare cenuşie, sunt arse neuniform şi au suprafaţa exterioară lustruită. 
În mormintele sarmatice din perioada mijlocie, bolurile făceau parte din mobilierul funerar al M 10 de 
la Ostrivec-Verteba (Fig. 34/7), T 1 M 12 de la Lenkovcy (Fig. 34/8) şi M 1 de la Burjakovka (Fig. 34/9). 

 
Vase utilizate ritual 
Una dintre formele ceramice caracteristice perioadei sarmatice mijlocii o reprezintă 

afumătorile. Acestea, după cum am mai menţionat, sunt nişte vase de cult care reprezintă o grupă 
aparte printre vasele ceramice utilizate de sarmaţi de-a lungul timpului.  

Faţă de perioada anterioară, în cea mijlocie în morminte sunt întâlnite foarte frecvent câte 
două afumători. De obicei, una este de dimensiuni mai mari – adesea ornamentată – în care se afla 
aşezată cea de-a doua de dimensiuni mai mici. 

La fel ca şi în restul lumii sarmatice, afumătorile din mormintele din perioada sarmatică 
mijlocie din spaţiul nord-pontic sunt reprezentate de mai multe tipuri. Ele sunt modelate din pastă 
grosieră, semigrosieră sau semifină, ce are ca ingredienţi cioburi pisate, pietricele, nisip sau materiale 
organice. Ele sunt de culoare cenuşie, cenuşie-închisă, brună-închisă sau neagră, iar unele au 
suprafaţa lustruită. Acestea au suprafaţa zgrunţuroasă, în unele cazuri netezită, dar sunt şi 
numeroase exemplare ce au suprafaţa uşor lustruită. 

Majoritatea afumătorilor provin, la fel ca şi în restul lumii sarmatice, din morminte de femei, 
ceea ce indică că la sarmaţi practicile de cult erau exercitate, probabil, de către acestea. 
 Un prim tip îl reprezintă afumătorile ce au corpul cilindric, ce se îngustează uşor spre fund, 
buza puternic evazată şi rotunjită, iar fundul plat sau inelar. Unele exemplare au partea interioară a 
buzei ornamentată prin incizare şi împunsături, iar partea de mijloc a afumătorii decorată cu brâie în 
relief. Un exemplar de astfel de afumătoare provine din T 27 M 1 de la Bădragii Vechi (Fig. 35/2). O 
piesă apropiată ca formă, dar care nu este ornamentată, provine din mormântul sarmatic nr. 2 din 

 
8  V. M. Kosjanenko consideră că aceste vase modelate la roată au fost produse în atelierele meote din regiunea Donului 

de Jos, în special în aşezarea de la Kobjakovo. Acelaşi autor atribuie utilizarea lor perioadei cuprinse între al doilea 
sfert al secolului I p. Chr. – mijlocul secolului II p. Chr. În spaţiul nord-pontic, aceste vase modelate la roată se 
întâlnesc în mormintele cu trăsături estice, împreună cu piese bine databile precum fibulele. Un exemplu în acest 
sens sunt descoperirile din necropola de la Ust’-Kamenka. 
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necropola Certovick I (stânga Donului Mijlociu), care se datează în secolul I – începutul secolului II 
p. Chr. Afumătoarea de la Bădragii Vechi, pe baza bogatului mobilier funerar împreună cu care a 
fost descoperită (fibulă puternic profilată, caserolă de tipul Eggers 142 etc.), se încadrează la sfârşitul 
secolului I – începutul secolului II p. Chr. 
 

 
Fig. 35. Vase utilizate ritual. Afumători: 1. Porogi T 2 M 2; 2. Bădragii Vechi T 27 M 1; 3. Ust’-Kamenka T 50 M 1; 
4. Ust’-Kamenka T 54 M 1; 5. Severinovka T 1 M 3; 6, 8. Turlaki T 7 M 1; 7. Beloles’e T 9 M 1; 9. Beloles’e T 9 M 
1; 10. Mihajlovka T 3 M 3; 11. Porogi T 2 M 2; 12. Mocra T 1 M 10; 13. Mocra T 2 M 2; 14. Pisarevka T 1 M 8. 

 

Un tip aparte sunt afumătorile de forma unei cupe cu picior, buza orizontală mult evazată, 
pereţii drepţi, ornamentaţi cu un brâu orizontal în relief şi picior de formă tronconică. Buza acestora 
este uneori decorată cu linii paralele în zigzag, realizate prin incizie, asociate în spaţiile libere cu 
puncte incizate. O piesă de acest tip provine din T 2 M 2 de la Porogi (Fig. 35/1), iar alta, foarte 
apropiată, din mormântul de la Baštečki (T 19 M 1) care se datează, pe baza bogatului inventar, 
printre care se află şi o oglindă cu discul rotund şi plat, în secolul I p. Chr. Apropiate de exemplarele 
nord-pontice sunt şi afumătoarele din T 44 de la Čikov şi T 10 de la Kobjakovo (Donul de Jos)9.  
 Destul de numeroase sunt afumătorile în formă de pahar, unele cu buza mult evazată, pereţii 
uşor înclinaţi, fundul plat tras în afară. Unele dintre acestea au corpul decorat cu unul sau două brâie 
orizontale în relief. Buza acestora, este decorată cu linii incizate în zigzag, asociate în spaţiile libere 
cu puncte incizate sau doar cu puncte. Unele exemplare sunt ornamentate şi pe corp cu linii în 
zigzag sau în val în relief sau incizate, cât şi cu puncte incizate. Piesele aparţinând acestui tip sunt 
frecvente în mormintele sarmatice din perioada sarmatică mijlocie din spaţiul nord-pontic (T 1 M 1 
şi T 6 M 1 a grupei vestice de morminte de la Akkermen’ II, T 8 M 1 de la Bogdanovka, T 22 M 2, T 
50 M 1 şi T 54 M 1 de la Ust’-Kamenka (Fig. 35/3–4) etc.), dar şi din restul teritoriului locuit de 
sarmaţi în această perioadă, inclusiv de pe cel al României (M 1 de la Vaslui). 
 O grupă aparte o reprezintă afumătorile de formă cilindrică, cu pereţii mai mult sau mau 
puţin concavi, iar fundul plat. Buza este tăiată drept sau uşor evazată, iar partea centrală a corpului 
este decorată la unele exemplare cu unu-trei brâuri în relief. Buza unora dintre acestea este decorată 
cu linii paralele în zigzag, asociată în spaţiile libere cu puncte circulare. În mormintele sarmatice din 
spaţiul analizat, astfel de piese provin din T 1 M 1 de la Severinovka (Fig. 35/5), T 21 M 1 de la Ust’-

 
9  Apropiată ca formă este şi afumătoarea dintr-un mormânt (T 6 M 1) al necropolei sarmatice de la Alkalija (sudul 

interfluviului pruto-nistrean), care are însă buza neornamentată, iar corpul decorat cu un brâu crestat. 
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Kamenka etc. O analogie identică pentru piesa de la Severinovka avem într-un mormânt din 
perioada sarmatică mijlocie din necropola a II-a de la Berežnovka. 
 Un alt tip sunt afumătorile cu patru muchii ce au pereţii concavi, buza dreaptă şi rotunjită, 
iar piciorul gol pe dinăuntru. Partea centrală a acestora este ornamentată cu un brâu în relief ce 
marchează trecerea dintre picior şi corp. Unele exemplare (T 7 M 1 de la Turlaki (Fig. 35/8)), pe 
lângă caracteristicile de mai sus, au corpul şi piciorul ornamentate cu câte un brâu în zigzag, sau 
corpul şi piciorul ornamentat cu împunsături circulare (T 9 M 1 de la Beloles’e (Fig. 35/7)). 

Destul de numeroase sunt afumătorile ce au forma unui trunchi de piramidă, aproximativ 
dreptunghiulară sau pătrată. Aceasta au pereţii uşor înclinaţi spre exterior, buza rotunjită sau tăiată 
drept, fundul plat, iar pereţii perforaţi. Afumătorile de acest tip sunt reprezentate în mai multe 
morminte sarmatice din perioada mijlocie (T 7 M 1 de la Turlaki (Fig. 35/6), T 2 M 2 de la Mocra, 
T 9 M 1 de la Beloles’e (Fig. 35/9), T 33 M 1 de la Ust’-Kamenka, T 29 M 1 de la Bădragii Vechi etc.). 
Afumătorile ce au forma unui trunchi de piramidă, aproximativ dreptunghiulară sau pătrată şi-au 
făcut apariţia încă în perioada sarmatică timpurie. Ele se întâlnesc şi în mormintele din perioada 
mijlocie, dar sunt întâlnite şi în etapa târzie a culturii sarmatice din întregul teritoriu locuit de aceştia. 
 Într-un număr foarte mare sunt afumătorile de formă aproximativ cilindrică sau uşor 
tronconică, ce au buza rotunjită sau tăiată drept, pereţii uşor răsfrânţi, fundul plat, iar pereţii 
perforaţi (Fig. 35/10). Ele sunt din pastă grosieră de culoare gălbui-cenuşie, brună-închisă, sau 
neagră, sunt arse neuniform şi păstrează, ca şi restul afumătorilor, puternice urme de arsură în 
interior. Acestea sunt de mici dimensiuni şi sunt descoperite, de regulă, puse în interiorul altora de 
dimensiuni mai mari. Afumătorile aparţinând acestui tip sunt frecvente în mormintele din etapa 
mijlocie a culturii sarmatice pe întregul teritoriu locuit de sarmaţi. 
 La fel de frecvente şi răspândite sunt şi cele de mici dimensiuni, ce au buza invazată, fundul 
plat, iar pereţii perforaţi (T 1 M 10 de la Mocra (Fig. 35/12)), dar şi cele ce au forma unui bol cu buza 
uşor invazată, fundul plat, iar pereţii perforaţi (T 2 M 2 de la Mocra (Fig. 35/13), T 24 M 1 şi T 45 M 1 
de la Ust’-Kamenka etc.), caracteristice perioadei sarmatice mijlocii. 
 Un alt tip sunt afumătorile în formă de butoiaş, ce au buza rotunjită şi invazată, pereţii 
arcuiţi şi perforaţi pe suprafaţa întregului corp, fundul plat, precum exemplarul din T 2 M 2 de la 
Porogi (Fig. 35/11). O afumătoare similară, care are un singur orificiu în perete, provine din 
mormântul din tumulul Sokolova Mogila. Un exemplar identic provine dintr-un mormânt din 
necropola Zavetnoe, iar altul din cea de la Zolotaja Balka. Alte două afumători, similare exemplarului 
de la Porogi, provin dintr-un mormânt distrus de la Scăieni. Identică ca formă, dar cu două orificii în 
perete, este şi afumătoarea din mormântul de secol I p. Chr. de la Baštečki (T 19 M 1). O piesă 
apropiată, care este, foarte probabil, un import din lumea sarmatică, provine din cetatea geto-dacică 
de la Brad. 
 Printre vasele rituale se numără şi cele ce au forma unei cupe cu picior precum cele din T 1 
M 8 de la Pisarevka (Fig. 35/14) şi T 29 M 1 de la Bădragii Vechi. Vasele de acest tip au buza 
rotunjită, uneori răsfrântă sau uşor invazată. Pereţii acestora sunt mai mult sau mai puţin răsfrânţi, 
iar piciorul plin sau inelar. Ele şi-au făcut apariţia încă în perioada sarmatică timpurie, când au şi fost 
utilizate cel mai intens, dar au fost folosite şi în perioada sarmatică mijlocie. 

* 

 Trebuie menţionat că descoperirile în cadrul aceluiaşi mormânt a câte două afumători, 
uneori puse una în alta, constituie un indicator cronologic şi cultural al perioadei sarmatice mijlocii10. 
În mormintele din perioada analizată avem astfel de situaţii într-un număr foarte mare de morminte 

 
10  Situaţii similare, deşi mult mai rare, se întâlnesc şi în perioada sarmatică timpurie. Pentru perioada secolului I – 

începutul secolului II p. Chr., A. S. Skripkin menţionează 47 de astfel de descoperiri în mormintele din Sarmaţia 
Asiatică. 
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(Porogi T 2 M 2, Turlaki T 7 M 1, Severinovka T 1 M 3, Mocra T 2 M 2, Bogdanovka T 8 M 1, dar şi 
în mai multe morminte din necropolele de la Ust’-Kamenka, Molčansk, Podgorodnoe. În T 9 M 1 de 
la Beloles’e se aflau depuse trei afumători. Acest obicei inovator, cât şi tipurile de afumători 
prezentate au fost aduse, cel mai probabil, pe la mijlocul/a doua jumătate a secolului I p. Chr. de 
noile triburi sarmatice venite din est – aorşi ori alani. De altfel, nu este întâmplător că descoperirile 
din spaţiul nord-pontic provin cu precădere din morminte cu trăsături estice certe. 

VASE CERAMICE MODELATE LA ROATĂ 

 Vasele ceramice modelate la roată din cadrul mormintelor sarmatice din perioada mijlocie 
constituie în totalitatea lor importuri din alte medii culturale. Ele se împart după tehnologia de 
producere în vase arse oxidant şi inoxidant. În unele cazuri cele arse oxidant au suprafaţa acoperită 
cu angobă sau firnis, iar cele arse inoxidant au suprafaţa lustruită. Din punct de vedere funcţional, 
avem vase pentru consumarea hranei (străchini, farfurii, boluri), pentru păstrarea şi turnarea 
lichidelor (ulcioare, căni) şi pentru băut (căniţe, boluri, cupe). Unele dintre bolurile şi cupele din 
cadrul vaselor pentru băut au putut fi utilizate şi pentru servirea unor mâncăruri, iar unele dintre 
căni pentru băut. La acestea se mai adaugă amforele, care sunt vase destinate păstrării şi transportării 
lichidelor. 
 
 Vase pentru consumarea hranei 
 Străchini 

Acestea sunt reprezentate în mormintele din perioada mijlocie de mai multe tipuri şi 
variante, şi reprezintă uneori bune elemente de datare. Astfel de vase au fost descoperite în T 2 M 1 
de la Şcerbaca (Fig. 36/1), T 19 M 1 de la Baštečki, T 1 M 25 de la Dubăsarii Vechi (Fig. 36/2), M 1 de 
la Burjakovka (Fig. 36/3), T 2 M 11 de la Širokaja Balka (Fig. 36/4), T 1 M 1 (grupa estică de 
morminte) de la Akkermen’ II, Žurovka T 406 (Fig. 36/5), dar şi multe altele.  

Bunăoară, străchinile modelate 
din pastă fină de culoare roşie cu su-
prafaţa acoperită cu firnis cărămiziu cu 
reflexe metalice de la Şcerbaca şi 
Baštečki sunt identice cu străchinile 
tipului Robinson G 19 care se datează 
în secolul I p. Chr. Străchinile acestui 
tip fac parte din categoria vaselor terra 
sigillata orientales B (= Eastern sigillata 
B), cunoscută în literatura de specia-
litate şi ca „samiană”, al cărui centru de 
producţie s-a aflat în sud-vestul Asiei 
Mici. În spaţiul nord-pontic astfel de 
stăchini terra sigillata provin din 
mormintele necropolei de la Neapolis 
(Crimeea). O strachină identică face 
parte din mobilierul funerar al 
mormântului sarmatic din a doua 

jumătate a secolului I p. Chr. din tumulul Mamaj-Oba (sud-vestul Crimeei). Un exemplar similar 
provine dintr-un mormânt din prima jumătate a secolului I p. Chr. de la Histria, iar la hotarul dintre 
secolele I p. Chr. – secolul II p. Chr. se datează străchinile de acest tip descoperite la Emona. 

Strachina din pastă fină de culoare cenuşie de la Dubăsarii Vechi, care se datează, pe baza 
oglinzii cu discul rotund şi plat, la mijlocul/a doua jumătate a secolului I p. Chr., este identică ca 

 
Fig. 36. Vase pentru consumarea hranei. Străchini: 1. Şcerbaca T 2 M 1;            
2. Dubăsarii Vechi T 1 M 25; 3. Burjakovka M 1; 4. Širokaja Balka T 2 M 11; 
5. Žurovka T 406. 
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formă cu cele terra sigillata tipul Conspectus 1. Străchini apropiate ca formă, dar din pastă roşie sau 
cărămizie, cu suprafaţa acoperită cu firnis roşu, se întâlnesc în oraşele pontice şi în mediul roman. 
Străchini din pastă cenuşie foarte apropiate ca formă cu cea de la Dubăsarii Vechi provin dintr-o 
serie de aşezări fortificate geto-dacice (Brad, Răcătău, Mereşti). Din pastă fină de culoare cenuşie cu 
interiorul acoperit cu firnis negru este strachina din mormântul de la Širokaja Balka, care se datează 
la sfârşitul secolului I – începutul secolului II p. Chr. Astfel de străchini sunt artefacte romane 
produse în provinciile vestice ale Imperiului în secolele I–II p. Chr. 
  Din pastă fină de culoare cenuşie este şi strachina din M 1 de la Burjakovka, care se datează, 
pe baza oglinzii cu discul rotund şi plat şi a orientării sudice a defunctului, în prima jumătate a 
secolului I p. Chr. O analogie pentru aceasta în lumea sarmatică nu cunoaştem, dar una identică 
provine din aşezarea geto-dacică de la Răcătău. Străchini foarte apropiate acestui tip provin şi din 
aşezarea fortificată geto-dacică de la Brad, iar străchini cu o astfel de formă, dar din pastă roşie sau 
cărămizie, se întâlnesc în mediul roman. 
 Farfurii 

Această categorie de vase este extrem de rar întâlnită în mormintele sarmatice. Dintre acestea 
se remarcă exemplarele din T 7 M 1 de la Turlaki (Fig. 37/1) şi T 7 M 1 de la Vladimirovka (Fig. 
37/2). Farfuria de la Turlaki este din pastă fină, de culoare roşie, are suprafaţă acoperită cu firnis 
roşu-cărămiziu cu reflexe metalice şi face parte din categoria vaselor terra sigillata forma 
Dragendorff 36 = Conspectus 39, care se datează cu precădere în secolul I – prima jumătate a 
secolului II p. Chr. Farfuria de la Vladimirovka este de culoare roşie şi are suprafaţă acoperită cu 
firnis roşu-cărămiziu cu reflexe metalice. Ca şi farfuria de la Turlaki şi cea de la Vladimirovka este un 
vas terra sigillata. Aceasta se datează pe baza fibulei cu piciorul întors pe dedesubt şi înfăşurat pe arc 
din cadrul mobilierului funerar al mormântului în secolul I p. Chr. 

 

 
Fig. 37. Vase pentru consumarea hranei. Farfurii (1–2) şi boluri: 1. Turlaki T 7 M 1; 2. Vladimirovka T 7 M 1; 3. Pisarevka T 1 M 8; 
4. Akkermen’ II T 7 M 1 (grupa vestică de morminte); 5, 8. Ljubimovka T 26 M 2; 6. Mocra T 2 M 2; 7. Turlaki T 7 M 1. 

 

Boluri 
 În mormintele sarmatice din perioada mijlocie, bolurile sunt reprezentate de puţine 
exemplare. Dintre acestea se evidenţiază cele din pastă fină de culoare roşie ce au suprafaţa acoperită 
cu firnis roşu-cărămiziu cu reflexe metalice din M 2 de la Kalantaevo, T 1 M 8 de la Pisarevka (Fig. 
37/3) şi T 26 M 2 de la Ljubimovka (Fig. 37/5). Ultimele două exemplare au aplicat pe corp ştampila 
planta pedis (Fig. 37/9). Aceste boluri terra sigillata sunt apropiate de forma Dragendorff 32, dar se 
deosebesc de acestea prin diametrul mult mai mare al fundului. Se consideră că bolurile acestui tip 
fac parte din categoria vaselor terra sigillata orientales C (= Eastern sigillata C), al cărui centru de 
producţie s-a aflat în Çandarli (Turcia). În spaţiul nord-pontic astfel de boluri terra sigillata au fost 
descoperite la Tanais. Un bol aproape identic cu cel de la Pisarevka, care se datează în prima 
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jumătate a secolului I p. Chr., provine de la Histria. Aproape identic este bolul dintr-un mormânt 
sarmatic, care se datează în a doua jumătate a secolului I – începutul secolului II p. Chr., din cadrul 
tumulului Mamaj-Oba. În secolul I p. Chr. se datează un astfel de bol din aşezarea geto-dacică de la 
Poiana. Bolul de la Pisarevka se datează, pe baza fibulei puternic profilate din cadrul mobilierului 
funerar al mormântului, în a doua jumătate a secolului I p. Chr., iar cel de la Ljubimovka pe baza 
fibulei cu piciorul întors pe dedesubt şi înfăşurat pe arc, cel mai probabil la sfârşitul secolului I – 
începutul secolului II p. Chr. 
 Un tip aparte este bolul din T 2 M 2 de la Mocra (Fig. 37/6). Acesta este din pastă fină de 
culoare gălbui-roşiatică şi are suprafaţă acoperită cu firnis roşu. Asemenea boluri sunt foarte 
apropiate de cele aparţinând formei Dragendorff 25 = Conspectus 34, datate de specialişti între anii 
40–80/100 p. Chr. şi produse cu precădere în centrele italice. Exemplarul de la Mocra, la fel ca şi o 
mare parte a unor astfel de boluri descoperite în regiunea pontică, este mult mai simplificat şi 
aparţine vaselor a cărui producţie s-a dezvoltat în centrele „pergamiene” încă din secolul I p. Chr., 
iar apoi şi în cel de la Çandarli. Ţinând cont de faptul că firnisul de pe bolul de la Mocra este de 
proastă calitate, nu este exclus ca acesta să fie o imitaţie „pontică” după produsele „pergamiene” din 
secolul I p. Chr. sau după cele de la Çandarli. Boluri similare sunt descoperite frecvent în regiunea 
pontică din primele secole p. Chr. 
 O raritate sunt şi bolurile modelate din pastă fină de culoare roşie decorate în tehnica 
barbotinei. În mormintele nord-pontice, acestea sunt reprezentate de buza şi fragmentul de perete al 
unui bol din T 7 M 1 de la Turlaki, care au aplicat un decor reprezentând o frunză lanceolată, un 
capăt de vrej şi perle (Fig. 37/7). 
 Vasele cu decor în tehnica barbotinei, constând din aplicarea unor motive decorative 
vegetale şi geometrice (frunze lanceolate, coarde de viţă de vie, vrejuri în spirală, perle, linii în zigzag, 
motive în forma literei C şi S), sunt o categorie frecvent întâlnită printre vasele ceramice din 
Imperiul Roman. Metoda aplicării decorului este foarte veche, fiind cunoscută din epoca elenistică. 
În nordul Italiei (Arezzo) aceasta este cunoscută în secolul I p. Chr., dar ajunge la modă şi este 
utilizată masiv numai odată cu secolul II p. Chr. La Lezoux (Franţa) tehnica aplicării barbotinei pe 
vase s-a dezvoltat paralel cu cea a vaselor terra sigillata, iar în a doua jumătate a secolului II p. Chr. a 
atins nivelul superior de folosire în lumea romană. 
 Vasele cu decor aplicat în tehnica barbotinei constituie vase de lux care pot fi situate pe 
acelaşi nivel valoric cu vasele terra sigillata, care alături de alte categorii de artefacte (vase metalice, 
piesele de podoabă şi vestimentaţie din aur sau argint etc.), sunt indicii ale statutului social pe care 
l-au avut defuncţii din morminte.  

 Bolul de la Turlaki aparţine unei forme ce îşi găseşte analogii exacte şi apropiate atât în 
secolul I p. Chr., cât şi în secolul II p. Chr. 

O grupă aparte o reprezintă bolurile adânci cu buza invazată, pereţii arcuiţi şi fund inelar, 
modelate din pastă fină de culoare roşie, cu suprafaţa acoperită parţial cu firnis portocaliu (pe 
exterior parţial, iar pe interior în totalitate), precum cele de la Akkermen’ II T 1 M 1 (grupa estică de 
morminte) şi T 7 M 1 (grupa vestică de morminte) (Fig. 37/4), Ljubimovka T 26 M 2 (Fig. 37/8), 
Baštečki T 19 M 1, Podgorodnoe T 5 M 1 (grupa a VIII-a de tumuli) etc. Apropiate ca formă, dar cu 
buza mult mai invazată, fără fund inelar şi modelate din pastă fină de culoare cenuşie sunt o serie de 
boluri, precum cele din necropola de la Ust’-Kamenka (T 20 M 3 şi T 43 M 1). 
 
 Vase pentru păstrarea şi turnarea lichidelor 
 Recipientele ceramice din cadrul acestei categorii funcţionale constituie în mare parte 
importuri în mediul sarmatic şi au servit cu precădere la păstrarea şi turnarea lichidelor. Faţă de 
vasele cu aceeaşi funcţionalitate modelate cu mâna, unde avem vase cu gâtul îngust şi căni, cele 
modelate la roată sunt reprezentate de ulcioare, căni şi vase în formă de berbec.  
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Acestea, în totalitatea lor, sunt modelate din pastă semifină şi fină şi sunt de culoare roşiatică, 
gălbui-roşiatică, gălbui-deschisă, roz-portocalie, cenuşie, cenuşie-închisă sau brun-cenuşie. În unele 
cazuri, recipientele arse oxidant au suprafaţa acoperită cu angobă sau firnis, iar cele arse inoxidant au 
suprafaţa lustruită. 
 Ulcioare 

În mormintele din perioada mijlocie ulcioare provin din T 2 M 1 de la Hancăuţi (Fig. 38/1),          
T 29 M 2 de la Gordeevka, T 2 M 1 de la Corpaci (Fig. 38/2), T 11 M 2 de la Plavni (Fig. 38/3), T 25 M 4 
de la Bădragii Vechi (Fig. 38/4), T 2 M 2 de la Porogi (Fig. 38/5), T 1 M 3 de la Taraclia I (Fig. 38/6),        
T 14 M 1 a grupei vestice de morminte de la Akkermen’ II, T 4 M 1 de la Akkermen’ II (grupa estice de 
morminte), T 3 M 2 de la Magdalinovka, mormântul tumular distrus de la Zaprud’e (Fig. 38/7) etc.  
 

 

Fig. 38. Vase pentru păstrarea şi 
turnarea lichidelor. Ulcioare:  
1. Hancăuţi T 2 M 1;  
2. Corpaci T 2 M 1;  
3. Plavni T 11 M 2; 
4. Bădargii Vechi T 25 M 4;  
5. Porogi T 2 M 2;  
6. Taraclia I T 1 M 3;  
7. Zaprud’e. 

 

Ulcioarele de tipul acelora de la Hancăuţi şi Gordeevka au analogii într-un mormânt din 
prima jumătate a secolului I p. Chr. din necropola bosporană de la Zolotoe şi o serie de morminte 
din secolul I p. Chr. de la Novo-Otradnoe. Un astfel de ulcior a fost descoperit şi într-un mormânt 
din necropola de la Chersonesus, dar şi în câteva morminte ale necropolei din secolele I–II p. Chr. de 
la Bel’bek IV (sud-vestul Crimeei). Apropiat de aceste exemplarele este şi ulciorul din necropola de 
la Panticapaeum.  
 Ulciorul de la Hancăuţi a fost descoperite împreună cu o cupă „samiană” şi o oglindă cu discul 
rotund şi plat, iar cel de la Gordeevka cu o fibulă puternic profilată şi o oglindă dreptunghiulară. 
Aceste asocieri datează ulcioarele de la Hancăuţi şi Gordeevka în a doua jumătate a secolului I p. Chr. 
 Exemplarul din T 2 M 1 de la Corpaci are analogii apropiate în câteva morminte din secolul 
I p. Chr. din cadrul necropolei de la Emona. În mormintele din primele două secole p. Chr. din 
aceeaşi necropolă are analogii şi ulciorul din T 11 M 2 de la Plavni.  
 Ulcioare similare celui de la Bădragii Vechi provin din necropola de la Chersonesus şi cea de 
la Kobjakovo, iar foarte apropiate sunt cele de la Histria şi Neapolis (Crimeea). Un ulcior apropiat 
provine şi dintr-un mormânt din necropola scitică târzie de la Ust’-Al’minsk (Crimeea). 
 În ceea ce priveşte ulciorul de la Porogi, trebuie menţionat că acesta se datează, pe baza 
bogatului mobilier funerar, printre care se află o fibulă puternic profilată şi o oglindă cu discul 
rotund şi plat, în a doua jumătate a secolului I p. Chr.  
 În perioada mijlocie se datează şi ulcioarele de mici dimensiuni cu buza puternic evazată în 
formă de pâlnie, gâtul scurt şi îngust, corpul bombat şi fundul inelar din T 1 M 3 de la Taraclia I şi 
T 4 M 1 a grupei estice de morminte de la Akkermen’ II. 
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 Ulciorul de la Zaprud’e este din pastă fină de culoare cenuşie, are corpul sferic, iar gura 
trilobată. Un ulcior identic dar din pastă de culoare roşie provine de la Pologi. Ulcioare de acest tip 
descoperite în Agora atheniană se datează la finele secolului I a. Chr. – începutul secolului I p. Chr. 
 Căni 

 Faţă de celelalte categorii de vase, cănile reprezintă cea mai numeroasă categorie de 
recipiente din cadrul mormintelor sarmatice din perioada mijlocie. 

Pentru toate vasele grupate în această categorie se potriveşte integral denumirea de cană. Ele 
sunt, în cea mai mare parte a lor, de dimensiuni mijlocii sau mici, prevăzute cu câte o toartă, dar se 
întâlnesc rareori şi exemplare care au câte două toarte precum exemplarul din T 3 M 11 de la 
Pervomaevka (Fig. 39/1). 

În mormintele sarmatice din perioada mijlocie acestea sunt de mai multe tipuri şi variante. O 
primă grupă o reprezintă cănile ce au buza evazată (uneori cu cioc), gâtul cilindric, corpul puternic 
bombat, fundul plat sau inelar. Ele sunt prevăzute cu două toarte şi sunt bogat ornamentate în partea 
superioară a corpului: gâtul şi umerii canelaţi sunt acoperiţi cu ornamente incizate (puncte, linii 
paralele sau în zigzag, cercuri etc.). Astfel de vase au fost descoperite la Sofievka T 40 M 24 (Fig. 
39/2), Filija T 2 M 2 (Fig. 39/3) etc. Ele sunt de provenienţă estică şi se întâlnesc cu precădere în 
teritoriile de la est de Don, unde se datează în secolul I – mijlocul secolului II p. Chr. 

 

 
Fig. 39. Vase pentru păstrarea şi turnarea lichidelor. Căni: 1. Pervomaevka T 3 M 11; 2. Sofievka T 40 M 24;          
3. Filija T 2 M 2; 4. Višnevoe T 18 M 3; 5. Istočnoe; 6. Akkermen’ II T 14 M 1; 7. Beşalma T 1 M 8;                       
8. Novogrigor’evka T 1 M 22; 9. Kamova Mogila; 10. Boguslav T 2 M 1 (grupa I de tumuli). 
 
O altă grupă de căni reprezentată destul de bine în mormintele din perioada mijlocie sunt 

exemplarele ce au buza evazată uneori cu cioc, gâtul cilindric, corpul bitronconic puternic bombat, 
fundul plat adeseori uşor curbat spre interior, iar toarta de mici dimensiuni amplasată pe umărul 
cănii. Ele sunt din pastă fină de culoare cenuşie şi sunt ornamentate uneori pe gât şi pe umăr cu linii 
incizate. Astfel de căni provin din T 18 M 3 de la Višnevoe (Fig. 39/4), Istočnoe (Fig. 39/5), T 14 M 1 
a grupei vestice de morminte de la Akkermen’ II (Fig. 39/6), Zaprud’e, mai multe morminte din 
cadrul necropolei de la Ust’-Kamenka (T 38 M 1, T 66 M 1 etc.). Ca şi cănile din grupa precedentă, 
acestea se întâlnesc cu precădere în teritoriile de la est de Don şi se datează în acelaşi interval 
cronologic. După forma şi factura lor aceste căni, ca şi cele din grupa precedentă, sunt produse ale 
atelierelor meote din regiunea Donului de Jos ori Kuban. De altfel, trebuie menţionat că în spaţiul 
nord-pontic astfel de căni provin cu precădere din necropolele şi mormintele cu trăsături estice care 
aveau printre mobilierul funerar şi alte elemente de datare (fibule „soldăţeşti”, fibule cu piciorul 
întors pe dedesubt şi înfăşurat pe arc). 
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De origine estică sunt şi cănile din T 1 M 8 de la Beşalma (Fig. 39/7), T 1 M 22 de la 
Novogrigor’evka (Fig. 39/8) dar şi cea din T 70 M 1 şi T 71 M 1 de la Ust’-Kamenka care are toarta 
circulară, goală pe dinăuntru şi orificiu de scurgere. Astfel de căni sunt caracteristice regiunii 
Caucazului de Nord din primele secole p. Chr. 

Pe lângă exemplarele menţionate, într-o serie de morminte sunt descoperiri de căni cu 
trăsături estice certe singulare pentru spaţiul nord-pontic. Acestea sunt modelate din pastă fină de 
culoare cenuşie, au gâtul înalt şi sunt ornamentate pe gât şi pe umeri. Dintre acestea se remarca cana 
din Kamova Mogila (Fig. 39/9) cea cu trei toarte şi de mari dimensiuni din T 2 M 1 de la Boguslav 
(Fig. 39/10) sau cele dintr-o serie de morminte din cadrul necropolei de la Ust’-Kamenka etc. Toate 
aceste căni sunt produse ale atelierelor meote din zona Donului de Jos şi provin cu precădere din 
înmormântările principale din cadrul necropolelor tumulare mari (Molčansk, Podgorodnoe, Ust’-
Kamenka) sau mici lăsate de noul val de sarmaţi veniţi din est, cândva la mijlocul secolului I p. Chr. 
Nu în ultimul rând trebuie menţionat faptul că vasele ceramice modelate la roată din pastă cenuşie 
de provenienţă estică reprezintă aproape trei sferturi din totalul inventarului ceramic în mormintele 
necropolei de la Ust’-Kamenka, aproximativ două sferturi în cea de la Podgorodnoe şi circa o treime 
în cea de la Molčansk. 

Cănilor de mai sus li se adaugă cele modelate şi ele din pastă fină de culoare cenuşie, ce 
provin cu precădere din mormintele din vestul spaţiului nord-pontic analizat. Acestea sunt de mai 
multe tipuri şi se deosebesc de cele de provenienţă estică. Astfel, din T 29 M 12 de la Bădragii Vechi 
(Fig. 40/1) şi T 2 M 1 de la Palanca (Fig. 40/2), provin căni decorate prin lustruire. Exemplare cu o 
formă şi decor identice sau foarte apropiate sunt o prezenţă frecventă în mediul geto-dacic de 
dinaintea cuceririi romane, ceea ce sugerează că acestea reprezintă importuri din acest mediu 
cultural. Din mediul geto-dacic sunt şi cănile din mormintele sarmatice de la Vlăsineşti (România) 
decorate pe gât cu linii orizontale obţinute prin lustruire. Apropiată de cănile din aşezările geto-
dacice de la Brad şi Răcătău este şi exemplarul din T 1 M 24 de la Taraclia I (Fig. 40/3). 

 

 

Fig. 40. Vase pentru păstrarea şi turnarea 
lichidelor. Căni:  
1. Bădragii Vechi T 29 M 12;  
2. Palanca T 2 M 1;  
3. Taraclia I T 1 M 24;  
4. Lenkovcy T 1 M 2;  
5. Codrul Nou T 1 M 1;  
6.  Bădragii Vechi T 29 M 13;  
7. Lenkovcy T 1 M 9;  
8. Bădragii Vechi T 27 M 1;  
9. Bădragii Vechi T 32 M 3;  
10. Bădragii Vechi T 7 M 1;  
11. Şcerbaca T 3 M 3;  
12. Şcerbaca T 2 M 5;  
13. Mocra T 1 M 4;  
14. Cuconeştii Vechi T 3 M 1;  
15. Brăviceni T 4 M 1. 

 

Căni din pastă fină de culoare cenuşie mai provin din T 1 M 2 de la Lenkovcy (Fig. 40/4), T 1 
M 1 de la Codrul Nou (Fig. 40/5), T 1 M 9 de la Lenkovcy (Fig. 40/7), T 29 M 13 de la Bădragii Vechi 
(Fig. 40/6), T 27 M 1 de la Bădragii Vechi (Fig. 40/8), T 32 M 3 de la Bădragii Vechi (Fig. 40/9), T 7 
M 1 de la Bădragii Vechi (Fig. 40/10), T 1 M 4 de la Văratic, T 3 M 3 de la Şcerbaca (Fig. 40/11), T 2 
M 5 de la Şcerbaca (Fig. 40/12), T 3 M 1 de la Cuconeştii Vechi (Fig. 40/14), T 4 M 1 de la Brăviceni 
(Fig. 40/15), T 1 M 7 şi T 2 M 13 de la Pererâta, Nadlimanskoe, T 1 M 10 de la Mocra (Fig. 40/13), 
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Zaprud’e, T 19 M 1 de la Baštečki, T 3 M 4, T 3 M 5 şi T 3 M 9 de la Burlăneşti, T 69 M 1 de la Ust’-
Kamenka dar şi din multe altele. Cana din T 4 M 1 Brăviceni are o analogie într-un mormânt 
sarmatic din regiunea Kuban, iar cea din T 2 M 5 de la Şcerbaca are analogii apropiate ce provin 
dintr-o serie de morminte din secolul I p. Chr. din cadrul necropolei de la Novo-Otradnoe şi dintr-o 
serie de morminte din secolele I–II p. Chr. din cimitirul de la Bel’bek IV (Crimeea). 

Destul de numeroase sunt şi cănile arse oxidat, care sunt şi ele de mai multe tipuri şi variante. 
Astfel de căni provin din T 13 M 3 de la Olăneşti (Fig. 41/1), M 2 de la Ostrivec-Olečina (Fig. 41/2), 
T 25 M 5 de la Bădragii Vechi (Fig. 41/3), T 6 M 1, T 20 M 1, T 45 M 1 de la Ust’-Kamenka, T 2 M 1 
de la Bădragii Noi (Fig. 41/4), T 22 M 1 de la Brăviceni (Fig. 41/5), T 21 M 1 de la Gradişte (Fig. 
41/6), T 23 M 1 de la Plavni (Fig. 41/7), Zaprud’e (Fig. 41/8), T 3 M 3 de la Novoe, T 69 M 1 de la 
Ust’-Kamenka (Fig. 41/9), T 7 M 1 de la Velikaja Znamenka, T 6 M 1 de la Podovoe (Fig. 41/10), T 1 
M 5 de la Semenovka, T 1 M 2 de la Kairka (Fig. 41/11), T 2 M 2 de la Ol’govka (Fig. 41/12), T 26 M 1 
de la Dneprostroj (Fig. 41/13) şi T 3 M 1 de la Primorskoe (Fig. 41/14), T 5 M 1, T 8 M 1 şi T 9 M 1 
din grupa vestică de la Akkermen’ II dar şi în multe altele. 

Cana de la Plavni are gura trilo-
bată, gâtul larg şi scurt, corpul bitron-
conic, iar fundul drept şi uşor adâncit în 
interior. O cană aproape identică cu cea 
de la Plavni provine din T 43 M 1 de la 
Ust’-Kamenka, care se datează în secolul 
I p. Chr. 
 În cadrul inventarului mormin-
telor în care au fost găsite căni se aflau şi 
artefacte care constituie bune elemente 
de datare: oglinzi cu discul rotund şi 
plat (T 2 M 1 de la Palanca, T 1 M 2 de 
la Lenkovcy, T 1 M 1 de la Codrul Nou, 
T 1 M 4 de la Văratic, T 3 M 1 de la 
Cuconeştii Vechi, Nadlimanskoe, T 21 
M 1 de la Gradişte), oglinzi dreptun-
ghiulare (T 22 M 1 de la Brăviceni), fi-
bule puternic profilate de tip răsăritean 
(T 1 M 1 de la Codrul Nou, T 3 M 3 de 
la Şcerbaca, T 23 M 1 de la Plavni), fi-
bule cu piciorul întors pe dedesubt şi 
înfăşurat pe arc, inclusiv cele din seria 
„lebjaž’inskaja” (T 26 M 1 de la 

Dneprostroj, T 43 M 1 de la Ust’-Kamenka, T 5 M 1 de la Akkermen’ II), fibule în formă de disc (T 
13 M 3 de la Olăneşti), cercei cu ornamente spiralice (T 7 M 1 şi T 29 M 13 de la Bădragii Vechi) sau 
vase de bronz (caserole de tipul Eggers 142 (T 27 M 1 de la Bădragii Vechi) şi Eggers 144 (T 3 M 1 de 
la Cuconeştii Vechi)). 
 Vase în formă de berbec 

Această categorie de vase este reprezentată în mormintele sarmatice din regiunea nord-
pontică din perioada şi spaţiul analizat de exemplarul din T 4 M 4 de la Olăneşti (Fig. 42). Alături de 
acesta, din mediul sarmatic mai provin încă cinci vase în formă de berbec (T 12 M 4 de la Balki, T 9 
de la Tbilisskaja („Zolotoe kladbišče”), T 10 de la Kobjakovo (Donul de Jos), T 6 de la Rostov pe Don 
şi dintr-un mormânt sarmatic distrus de la Hajdúböszörmény (Ungaria)). 

 
Fig. 41. Vase pentru păstrarea şi turnarea lichidelor. Căni: 1. Olăneşti T 13 
M 3; 2. Ostrivec-Olečina M 2; 3. Bădragii Vechi T 25 M 5; 4. Bădragii Noi T 
2 M 1; 5. Brăviceni T 22 M 1; 6. Gradişte T 21 M 1; 7. Plavni T 23 M 1;        
8. Zaprud’e; 9. Ust’-Kamenka T 69 M 1; 10. Podovoe T 6 M 1; 11. Kairka       
T 1 M 2; 12. Ol’govka T 2 M 2; 13. Dneprostroj T 26 M 1; 14. Primorskoe  
T 3 M 1. 
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Din punct de vedere morfologic, aceste vase sunt de 
două tipuri. Vasele primului tip se deosebesc de cele de tipul al 
doilea prin forma toartei, buzei orificiului prin care se turna 
lichidul în vas, prin dimensiuni şi trăsăturile stilistice. Toarta 
vaselor din prima grupă este profilată şi prevăzută cu un suport 
de sprijin, ce leagă partea inferioară a toartei de spatele 
berbecului. Buza orificiului prin care se turna lichidul este 
reliefată şi uşor evazată, iar figura berbecilor este realizată destul 
de realist. Lungimea acestor vase este în jur de 20 cm, iar 
înălţimea în jur de 25 cm. Toarta vaselor aparţinând celui de-al 
doilea tip este ovală sau circulară în secţiune şi fără suport 
pentru sprijin. Buza orificiului prin care se turna lichidul în vas 
este dreaptă şi tăiată orizontal. Lungimea acestora oscilează între 
9 şi 18 cm, iar înălţimea între 10 şi 24 cm. 

Vase în formă de berbec aparţinând primului tip provin 
din mormintele ce se datează la finele secolului I – începutul 
secolului II p. Chr. (T 9 de la Tbilisskaja, T 10 de la Kobjakovo), iar cele de tipul al doilea aparţin 
perioadei sarmatice târzii. Astfel, mormântul de la Rostov pe Don se datează la sfârşitul secolului II – 
începutul secolului III p. Chr., cel de la Balki în prima jumătate a secolului III p. Chr. dacă nu chiar 
în a doua jumătate a acestuia. La sfârşitul secolului III – începutul secolului IV p. Chr. se datează 
mormântul de la Hajdúböszörmény. 

Un vas aparţinând primului tip provine de la Olbia. Tot din acest oraş grecesc mai provin 
alte patru vase aparţinând tipului II. Două dintre acestea sunt din cadrul unor complexe închise ce se 
datează în secolele II–III p. Chr. În aceeaşi perioadă se datează şi complexul în care a fost descoperit 
vasul în formă de berbec de la Širokaja Balka, iar în secolul II p. Chr., construcţia în care a fost 
descoperit vasul de la Tyras11. 

În ceea ce priveşte vasul din mormântul de la Olăneşti, acesta se datează pe baza bogatului 
mobilier cu care a fost descoperit împreună (fibulă, castron din bronz (tip Eggers 100), strecurătoare 
de bronz (tip Eggers 160), cană de bronz etc.), cel mai probabil în primul sfert al secolului II p. Chr. 

Toate vasele din spaţiul nord-pontic, inclusiv cele din mormintele sarmatice, sunt produse 
ale centrelor din Asia Mică, pe când exemplarul de la Hajdúböszörmény este cel mai probabil un 
produs al atelierului de la Brigetio (provincia Pannonia Superior) unde au fost descoperite tipare în 
care se realizau vase în formă de berbec. 

  
Vase pentru băut 
Vasele ceramice din cadrul acestei categorii funcţionale constituie în mare parte importuri în 

mediul sarmatic şi au servit cu precădere la consumarea lichidelor. Ele sunt reprezentate de căniţe, 
boluri şi cupe. Unele dintre căniţe au servit foarte probabil şi la turnarea lichidelor. 

Ele sunt modelate din pastă fină şi sunt de culoare roşiatică, gălbui-roşiatică, gălbui-deschisă, 
roz-portocalie, cenuşie, cenuşie-închisă sau brun-cenuşie. În unele cazuri, recipientele arse oxidant 
au suprafaţa acoperită cu angobă sau firnis, iar cele arse inoxidant au suprafaţa lustruită. 
 Căniţe 

 Ca şi în cazul altor categorii de vase ceramice, ele sunt de mai multe tipuri. Astfel, din T 22 
de la Holmskoe (Fig. 43/1) şi dintr-unul din mormintele distruse de la Kiselev provin căniţe ce au 
corpul bombat, buza scurtă şi evazată, uneori puţin oblică, iar fundul plat şi uşor concav. Tortiţa 

 
11  Oraş-stat grec din nord-vestul Mării Negre, fondat în secolul VI a. Chr. de către coloniştii milesieni. Este situat la 

vărsarea Nistrului (Tyras) în Marea Neagră, pe teritoriul actualei localităţi Belgorod-Dnestrovsk (Ucraina). 
 

 
Fig. 42. Vas în formă de berbec din T 4 M 4 
de la Olăneşti (după S. Kurčatov, V. Bubulici 
2003). 
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acestora era prinsă la un capăt sub buză, iar la celălalt pe partea superioară a umărului sau doar pe 
partea superioară a corpului. Mormântul de la Holmskoe avea ca inventar şi o oglindă cu discul 
rotund şi plat, ce se datează la sfârşitul secolului I – începutul secolului II p. Chr. Căniţele de mici 
dimensiuni prevăzute cu o tortiţă sunt o categorie frecvent întâlnită atât în partea occidentală, cât şi 
în cea orientală a Imperiului Roman încă din secolul I p. Chr., fiind utilizate o perioadă îndelungată 
(secolele I–III p. Chr.). Căniţa de la Holmskoe are analogii identice sau apropiate pe un imens spaţiu 
în secolele I–II p. Chr. 
  

Un tip aparte sunt căniţele cu buza eva-
zată, gâtul înalt, corpul globular cu umerii bine 
evidenţiaţi, iar fundul inelar din T 4 M 6 de la 
Brăviceni (Fig. 43/2) şi T 3 M 10 de la Sărăteni 
ce are, însă, fundul plat, şi se datează, pe baza 
oglinzii cu discul rotund şi palat, în a doua ju-
mătate a secolului I p. Chr. Căni apropiate ca 
formă se întâlnesc şi într-o serie de morminte 
din necropola sarmatică de la sfârşitul secolului 
I – secolul II p. Chr. de la Bocani. Din mor-
mântul de la Sărăteni (Fig. 43/3) mai provine o 
căniţă de formă bitronconică cu buza profilată 
şi evazată, gâtul scurt, umerii bine reliefaţi, 
fundul plat şi ornamentată cu linii verticale rea-
lizate prin lustruire. Căniţe apropiate ca formă, 
ce au însă fundul inelar şi toarta uşor supraînăl-
ţată, provin din aşezările geto-dacice de la Brad 
şi Răcătău. 
 Acestora li se mai adaugă două 
căniţe/cupe fără toarte ce au forma unui borcan 

cu gura largă, din T 1 M 9 de la Dubăsarii Vechi (Fig. 43/4) şi M 3 de la Ostrivec-Olečina (Fig. 43/5). 
Exemplarul de la Dubăsarii Vechi se datează, pe baza mobilierului funerar, printre care şi o fibulă 
filiformă cu resort bilateral scurt şi coardă interioară, în prima jumătate a secolului I p. Chr. 
 Un tip aparte sunt căniţele din T 32 M 2 de la Bădragii Vechi (Fig. 43/6) şi T 13 M 1 de la 
Ust’-Kamenka. Acestea au buza uşor evazată şi rotunjită, gâtul scurt, corpul foarte bombat, iar 
fundul inelar. Toarta acestora porneşte din buză, este supraînălţată şi se termină pe umăr. Pe partea 
stângă a umărului, ele au câte un deversor cu orificiu pentru scurgere. În cadrul mobilierului funerar 
al mormântului de la Bădragii Vechi se afla şi o oglindă cu discul rotund şi plat, iar în cel de la Ust’-
Kamenka o fibulă cu piciorul întors pe dedesubt şi înfăşurat pe arc ce se datează în a doua jumătate a 
secolului I p. Chr. 
 O căniţă de formă bitronconică cu buza evazată, umerii evidenţiaţi şi fundul inelar provine 
din T 1 M 8 de la Pisarevka (Fig. 43/7). Zona de interferenţă a gâtului cu umărul a acestei căniţe este 
marcată de o mică treaptă. Aceasta se datează, pe baza bogatului inventar, printre care şi o fibulă 
puternic profilată, în a doua jumătate a secolului I p. Chr. 
 Căniţe mai provin din T 1 M 1 şi T 3 M 6 de la Burlăneşti, T 26 M 2 de la Ljubimovka (Fig. 
43/8), T 5 M 9 de la Vol’naja Družina, T 2 de la Kolodistoe, T 2 M 11 de la Širokaja Balka, T 1 M 2 de 
la Istočnoe, T 42 M 2 de la Sofievka (Fig. 43/11), T 32 M 1 şi T 59 M 1 de la Ust’-Kamenka (Fig. 
43/9–10). În cadrul mobilierului funerar al mormintelor de la Ljubimovka, Vol’naja Družina şi T 32 
M 1 de la Ust’-Kamenka se aflau fibule cu piciorul întors pe dedesubt şi înfăşurat pe arc, iar în cel din 
T 59 M 1 de la Ust’-Kamenka o fibulă cu piciorul întors pe dedesubt şi înfăşurat pe arc (seria 
„lebjaž’inskaja”). 

 
Fig. 43. Vase pentru băut. Căniţe: 1. Holmskoe T 22; 2. Brăviceni 
T 4 M 6; 3. Sărăteni T 3 M 10; 4. Dubăsarii Vechi T 1 M 9;            
5. Ostrivec-Olečina M 3; 6. Bădragii Vechi T 32 M 2; 7. Pisarevka 
T 1 M 8; 8. Ljubimovka T 26 M 2; 9. Ust’-Kamenka T 32 M 1;          
10.  Ust’-Kamenka T 59 M 1; 11. Sofievka T 42 M 2. 
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 Boluri 
Sunt extrem de puţine în mormintele sarmatice din perioada mijlocie. Între acestea, trebuie 

menţionate exemplarele din mormântul distrus de la Tălmaza (Fig. 44/1), Jaroševka, Griščency (T 2) 
şi cel de la Costeştii Noi (T 1 M 2). Acestea sunt de formă semisferică, au gura largă, buza rotunjită şi 
foarte uşor invazată, iar fundul inelar. Ele sunt modelate din pastă fină de culoare roşie şi au 
suprafaţa acoperită cu firnis de culoare roşie-cărămizie cu reflexe metalice. 

 

 
Fig. 44. Vase pentru băut. Boluri (1) şi cupe: 1. Tălmaza; 2. Hancăuţi T 2 M 1; 3. Bădragii Vechi T 20 M 1;         
4. Taraclia II T 2 M 9; 5. Bădragii Vechi T 27 M 1; 6. Tochile-Răducani T 2 M 4; 7. Obileni T 5 M 2; 8. Pisarevka 
T 1 M 8; 9. Kalantaevo M 5; 10. Podgorodnoe T 6 M 1; 11. Podgorodnoe T 3 M 8; 12. Mar’evka T 1 M 2. 
 

Bolurile cu o astfel de formă se întâlnesc atât în partea orientală, cât şi cea occidentală a 
Imperiului Roman. Ele sunt produse „pergamiene” (terra sigillata orientales A) şi au fost descoperite 
preponderent în zonele estice ale Imperiului Roman, unde se datează cu precădere în secolul I a. Chr. – 
începutul secolului II p. Chr. Exemplare similare sau variante ale acestora se întâlnesc pe tot 
parcursul secolului I p. Chr., dar şi în secolul II – mijlocul secolului III p. Chr. Trebuie menţionat că 
acestea sunt identice sau foarte apropiate ca formă de bolurile terra sigillata forma Dragendorff 40. 
Câteva boluri identice cu cel de la Tălmaza, care se datează în secolul I p. Chr., provin de la Histria. 
Acestea sunt considerate de către Al. Suceveanu, pe baza analogiilor, ca fiind imitaţii „pontice” după 
prototipurile „pergamiene”. Boluri identice celui de la Tălmaza provin dintr-o serie de morminte din 
secolul I p. Chr. din cadrul necropolei de la Zolotaja Balka (nordul Mării Negre), dar şi din mobilie-
rul funerar al mormintelor de secol I a. Chr. – I p. Chr. din necropola bosporană de la Zolotoe. 
 Cupe 
 Această categorie de vase pentru băut este destul de bine reprezentată în mormintele din 
perioada sarmatică mijlocie. 
  Un prim tip sunt cupele de formă tronconică ce au buza verticală uşor strânsă spre interior, 
iar fundul inelar. Sub buză, unele dintre acestea au aplicat un ornament ce constă din două „S”-uri 
culcate, dispuse simetric între două cercuri concentrice incizate. Recipientele sunt modelate din 
pastă fină de culoare gălbui-cărămizie, iar suprafaţa este acoperită cu firnis cărămiziu cu reflexe 
metalice. În cadrul mormintelor sarmatice din spaţiul şi perioada analizată, astfel de cupe au fost 
descoperite în T 2 M 1 de la Hancăuţi (Fig. 44/2), T 20 M 1 de la Bădragii Vechi (Fig. 44/3) şi T 2 M 1 
de la Mar’ina Rošča. 
 Aceste cupe sunt identice cu exemplarele de tipul Knipovič 4 (M) care sunt datate în primele 
două treimi ale secolului I p. Chr., cu cele de tipul Robinson M 33, care sunt datate în a doua jumă-
tate a secolului I – prima jumătate a secolului II p. Chr. şi cu cele aparţinând formei Hayes 70. Aces-
tea sunt foarte apropiate şi de cupele de tipul Robinson G 28, G 70–71, care se datează în prima ju-
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mătate a secolului I p. Chr., şi cele de tipul Robinson H 7, datate în prima jumătate a secolului II p. Chr. 
Astfel de cupe, considerate ca fiind produse „pontice”, au fost descoperite şi la Histria. O cupă 
identică cu exemplarele noastre provine dintr-un mormânt de la începutul secolului I p. Chr. din 
necropola Zolotoe. Cupe de acest tip au fost descoperite şi într-o serie de morminte din necropola de 
la Neapolis, dar şi într-un mormânt sarmatic de la sfârşitul secolului I – începutul secolului II p. Chr. 
de lângă Neapolis. Recipientele acestui tip fac parte din categoria vaselor terra sigillata orientales B. 
Cupele de la Hancăuţi şi Bădragii Vechi au fost descoperite împreună cu oglinzi cu discul rotund şi 
plat. În M 71 de la Cândeşti (România) o astfel de cupă a fost descoperită împreună cu trei fibule 
puternic profilate de tip răsăritean, care se datează cu precădere în a doua jumătate a secolului I p. Chr. 

Unui alt tip îi aparţin exemplarele din T 2 M 9 de la Taraclia II (Fig. 44/4) şi T 5 M 2 de la 
Mar’ina Rošča. Acestea au corpul tronconic, buza verticală, uşor profilată şi strânsă spre interior şi 
sunt din pastă fină de culoare roşie. Cupe similare celor de la Taraclia II şi Mar’ina Rošča provin din 
câteva morminte din prima jumătate a secolului I p. Chr., din necropola Zolotoe. Mai multe cupe de 
acest tip au fost descoperite în încăperea nr. XV, care se datează la sfârşitul secolului I – începutul 
secolului II p. Chr., din aşezarea de la Mihajlovsk. Exemplare apropiate provin şi din câteva 
morminte, din secolele I–II p. Chr., din cadrul necropolei de la Kobjakovo, dar şi din cea de la 
Neapolis. Cupe similare exemplarului nostru, considerate ca fiind produse „pontice”, din secolele I–
II p. Chr., au fost descoperite şi la Histria. Foarte apropiate de exemplarul din mormântul de la 
Taraclia II sunt cupele din mormintele nr. 59 şi 108 din necropola de la Ilurat. Cea din mormântul 
din urmă se datează, pe baza restului de inventar din mormânt, printre care şi o fibulă, în a doua 
jumătate a secolului I – începutul secolului II p. Chr.  

La sfârşitul secolului I – începutul secolului II p. Chr. se datează şi cupa de formă tronconică 
cu buza verticală şi profilată, iar fundul inelar bine evidenţiat din T 27 M 1 de la Bădragii Vechi (Fig. 
44/5). Aceasta este din pastă fină de culoare roşie-cărămizie şi are suprafaţa acoperită cu firnis de 
culoare roşie-cărămizie. În cadrul numerosului mobilier funerar al acestui mormânt se afla şi o 
fibulă puternic profilată dar şi o caserolă de tipul Eggers 142. 
 Exemplarelor menţionate mai sus li se mai adaugă cupa de formă tronconică cu buza scurtă şi 
uşor invazată, fundul plat şi evidenţiat, realizată din pastă fină de culoare roşiatică, cu suprafaţa acope-
rită cu firnis roşu din T 2 M 4 de la Tochile-Răducani (Fig. 44/6). Un exemplar foarte apropiat provine 
şi din T 13 M 1 de la Novo-Podkrjaž care se datează pe baza restului de inventar din mormânt, printre 
care şi o oglindă cu discul rotund şi plat, în a doua jumătate a secolului I p. Chr. O cupă identică cu vasele 
de mai sus, considerată ca fiind un produs „pontic”, din secolele I–II p. Chr., provine de la Histria. 
 Singulară este şi cupa din pastă fină de culoare roşiatică, a cărei suprafaţa este acoperită cu 
firnis roşu, din T 5 M 2 de la Obileni (Fig. 44/7). O cupă identică cu cea de la Obileni, care se datează 
în a doua treime a secolului I p. Chr., provine de la Tiritaki. Un exemplar similar provine şi dintr-un 
mormânt de la Panticapaeum, care avea în inventar şi o monedă a regelui bosporan Kotys I. Cupe de 
acest tip au fost descoperite şi într-o serie de morminte din necropola Skalistoe (sud-vestul Crimeei). 
  Un tip aparte sunt cupele de formă aproximativ semisferică ce au gura largă, buza rotunjită, 
iar fundul plat. Acestea sunt din pastă fină de culoare roşie şi au suprafaţa acoperită cu firnis de 
culoare roşie-cărămizie cu reflexe metalice. Un exemplar al unei astfel de cupe provine din T 1 M 8 
de la Pisarevka (Fig. 44/8), care are aplicat pe corp o ştampilă în formă de rozetă. Aceasta este 
identică cu exemplarele de tipul Robinson G 29 – G 30, care se datează în prima jumătate a secolului 
I p. Chr. şi au aplicate ştampile planta pedis şi în formă de rozetă, dar şi cu cele de forma Hayes 37 şi 
40. În prima jumătate a secolului I p. Chr. se datează şi cupa de acest tip din necropola de la Bel’bek 
IV, iar în a doua jumătate a aceluiaşi secol, cea dintr-un mormânt sarmatic din tumulul Mamaj-Oba. 
Aceasta din urmă, ca şi exemplarul de la Pisarevka, are aplicat pe corp o ştampilă în formă de rozetă. 
O cupă de acest tip provine din M 58, din cadrul necropolei de la Ilurat, care se datează în secolul I – 
începutul secolului II p. Chr. Cupele acestui tip fac parte din categoria vaselor terra sigillata 
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orientales B, al cărui centru de producţie s-a aflat, aşa cum am mai menţionat, în sud-vestul Asiei 
Mici. În ceea ce priveşte cupa de la Pisarevka, aceasta se datează, pe baza fibulei puternic profilate 
din cadrul mobilierului funerar al mormântului, în a doua jumătate a secolului I p. Chr. 
 O cupă din categoria terra sigillata orientales provine din T 4 M 1 a grupei estice de 
morminte de la Akkermen’ II, iar alta având corpul biconcav din M 5 al necropolei de la Kalantaevo 
(Fig. 44/9). Aceasta din urmă este un produs italic şi se datează, pe baza oglinzii cu discul rotund şi 
plat şi a fibulei cu piciorul întors pe dedesubt şi înfăşurat pe arc, cu care a fost descoperită împreună, 
în secolul I p. Chr. 
 Cupe semisferice din categoria terra sigillata orientales provin din T 3 M 8 a grupei a VIII-a 
de tumuli şi T 6 M 1 a grupei a IX-a de tumuli din cadrul necropolei de la Podgorodnoe (Fig. 44/10–
11). Ambele morminte se datează în a doua jumătate a secolului I p. Chr. O cupă semisferică similară 
exemplarului din T 3 M 8 de la Podgorodnoe provine şi din T 8 M 1 de la Bogdanovka. 
 Un alt tip sunt cupele de formă aproximativ semisferică ce au buza verticală uşor strânsă spre 
interior, iar fundul inelar. Astfel de cupe provin din T 5 M 1 şi T 20 M 1 de la Dmuhajlovka la care se 
adaugă exemplarul din T 1 M 2 de la Mar’evka (Fig. 44/12). Acestea sunt modelate din pastă fină de 
culoare gălbui-cărămizie şi au suprafaţa acoperită cu firnis cărămiziu cu reflexe metalice. D. V. Žuravlev 
încadrează această formă în grupa vaselor terra sigillata pontica A, a cărei perioadă de maximă răspân-
dire este cuprinsă între mijlocul secolului I – mijlocul secolului II p. Chr. 
 
 Vase destinate păstrării şi transportării lichidelor 
 Vasele din cadrul acestei categorii funcţionale constituie importuri în mediul sarmatic şi au 
servit la păstrarea şi transportarea lichidelor. 
 Amfore 
 Amforele constituie, alături de alte categorii de artefacte, o probă a activităţii comerciale care 
s-a practicat în antichitate, dar şi sursa unor indicii cronologice. Ele constituie produse ceramice care 
aveau o destinaţie specială faţă de celelalte categorii de recipiente. Amforele au constituit un ambalaj 
ideal pentru transportarea vinurilor, uleiurilor, răşinilor, coloranţilor etc. şi au fost cumpărate – 
adesea la distanţe apreciabile de centrele de producţie – pentru ceea ce conţineau. 
 Ca şi în restul teritoriului locuit de sarmaţi şi în mormintele sarmatice din perioada mijlocie 
din teritoriul analizat amforele descoperite nu sunt numeroase, ele fiind reprezentate doar prin 
câteva exemplare întregi şi fragmentare (Cazaclia T 10 M 1; T 5 M 2 de la Obileni; Porogi T 2 M 1; 
Mihajlovka T 2 M 2; Turlaki T 7 M 1; Akkermen’ II T 14 M 1 (grupa vestică de morminte), 
Konstantinovka; Akkermen’ II T 8 M 1 (grupa estică de morminte); Novofilippovka T 4 M 1; 
Boguslav T 2 M 1 (grupa IV de tumuli); Skadovsk T 1 M 11; Pervomajsk T 1 M 1 etc.). 
 

 
Fig. 45. Amfore: 1. Porogi T 2 M 1; 2. Cazaclia T 10 M 1; 3–4. Skadovsk T 1 M 11; 5. Akkermen’ II T 8 M 1; 6. Novofilippovka T 4 M 1. 
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Marea majoritate a acestor amfore aparţin unor tipuri apropiate şi bine cunoscute atât în 
unele teritorii incluse în Imperiul Roman, cât şi în afara lui. Ele sunt din pastă de culoare deschisă, de 
la portocaliu la galben, unele mai albicioase, modelate din pastă destul de fină, cu nisip şi mică în 
compoziţie. Ele se caracterizează prin buza profilată şi bine evidenţiată; gâtul îngust şi înalt ce se 
lărgeşte spre marginea inferioară şi are o trecere lină spre umerii amforei; corpul conic sau fusiform, 
piriform şi ovoidal, terminat cu picior scurt şi inel de susţinere, cu diametrul mai mare sau mai mic. 
Unele dintre acestea au gâtul sau corpul striat. Toartele acestora sunt profilate şi uşor arcuite, prinse 
în partea superioară a gâtului ori imediat sub buză şi respectiv la baza umărului. 
 Amforele din T 10 M 1 de la Cazaclia (Fig. 45/2) şi T 2 M 1 de la Boguslav (grupa IV de 
tumuli) sunt de tipul ce au buza profilată, gâtul înalt, corpul conic alungit, a cărui suprafaţă este 
striată, piciorul scurt, iar toartele profilate. Amfora de la Cazaclia are pe partea superioară a gâtului 
inscripţionat cu vopsea roşie literele „NA” şi are înălţimea de 77,5 cm (Fig. 45/2). Ele aparţin tipului 
B în tipologia lui D. B. Šelov. 

I. B. Zeest data amforele acestui tip în secolul I p. Chr., iar I. S. Kameneckij în a doua treime a 
secolului I – mijlocul secolului II p. Chr. Ultima încadrare este acceptată şi de către D. B. Šelov şi        
A. Opaiţ. O amforă similară celei de la Cazaclia provine dintr-un mormânt sarmatic, de la sfârşitul 
secolului I – începutul secolului II p. Chr., din necropola situată în vecinătatea Neapolis-ului. Mai 
multe amfore fragmentare aparţinând acestui tip au fost descoperite în mantaua tumulului bogatului 
mormânt sarmatic de la Dači (stânga Donului de Jos), care se datează în ultimul sfert al secolului      
I p. Chr. Astfel de amfore se întâlnesc la Histria, Olbia, Dinogeţia sau Transdierna. Ele nu lipsesc nici 
din cadrul aşezărilor din bazinul Nistrului de Jos sau cele geto-dacice de la est de Carpaţi. 
 Cele două amfore din T 2 M 1 de la Porogi (Fig. 45/1), cea fragmentară din T 2 M 2 de la 
Mihajlovaka cât şi cele de la Akkermen’ II T 14 M 1 (grupa vestică de morminte) şi Konstantinovka 
aparţin tipului A în clasificarea tipologică a lui D. B. Šelov. Amforele de la Porogi au buza rotunjită şi 
uşor evazată, marcată de o linie, gâtul striat, corpul piriform, piciorul scurt cu inel de susţinere, iar 
toartele profilate. Înălţimea amforelor de la Porogi este cuprinsă între 59 şi 61 cm12. Acestui tip îi este 
atribuită de către D. B. Šelov şi amfora din T 14 M 1 a grupei vestice de morminte de la Akkermen’ 
II, care are, însă, gâtul mult mai larg, iar înălţimea de doar 36 cm. 
 Amforele acestui tip sunt datate de către cercetători în secolul I p. Chr., deşi nu se exclude 
apariţia lor ceva mai timpurie. Exemplare similare celor din mormintele de la Porogi, Mihajlovka, 
Akkermen’ II T 14 M 1, Konstantinovka sunt cunoscute la Olbia, Tanais, Kozyrka, Zolotaja Balka, 
dar şi într-o serie de morminte sarmatice din secolul I p. Chr. din regiunea Donului de Jos (Krasnyj 
kurgan; Sokolovsk T 4 M 1; Bagaevsk T 14; Jasyrevsk T 6 M 20). 

Din T 1 M 1 de la Pervomajsk provine o amforă cu buza profilată, gâtul înalt, corpul piriform 
a cărui suprafaţă este striată, piciorul scurt, iar toartele profilate. Această amforă aparţine tipului C în 
tipologia lui D. B. Šelov şi este caracteristică pentru secolul II p. Chr. Pe baza asocierii inventarului 
funerar mormântul de la Pervomajsk se datează, cel mai probail, cândva în al doilea sfert – mijlocul 
secolului II p. Chr. 
 În ceea ce priveşte centrul în care au fost produse amforele analizate mai sus, acesta nu este 
stabilit cu exactitate. Locul lor de producere a fost plasat în diferite centre, de la insula Cos şi până la 
Tanais. Originea, acceptată de cea mai mare parte a cercetătorilor, este considerată ca fiind în Asia 
Mică, iar centrul unde au fost produse este, probail, Sinope13. 
 Unor tipuri rare aparţin amforele din T 1 M 11 de la Skadovsk (Fig. 45/3–4). Una dintre 
acestea, potrivit tipologiei lui D. Peacock şi D. Williams, este caracteristică pentru începutul 
secolului I p. Chr. – mijlocul secolului II p. Chr.  

 
12  Înălţimea obişnuită a amforelor aparţinând acestui tip este de 50–60 cm. 
13  Oraş-stat grec fondat de coloniştii milesieni în cca. 630 a. Chr. pe litoralul asiatic al Mării Negre (Turcia), la capătul 

unui important drum comercial ce lega Eufratul de Pontul Euxin. 
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Amfora din T 8 M 1 de la Akkermen’ II (Fig. 45/5) are corpul bombat, gâtul scurt şi larg, 
toartele arcuite, prinse de mijlocul gâtului şi respectiv la baza umărului. Aceasta este modelată din 
pastă fină de culoare cenuşie şi se datează pe baza pieselor cu care a fost descoperită împreună în 
secolul I p. Chr. La finele secolului I p. Chr. – prima jumătate a secolului II p. Chr. se datează, pe 
baza analogiilor din Agora atheniană, amfora din T 4 M 1 de la Novofilippovka (Fig. 45/6). 

* 

Din totalul vaselor ceramice din morminte, cea mai numeroasă grupă este cea reprezentată 
de vasele modelate la roată. Acestea sunt, de regulă, modelate din pastă fină şi semifină. În funcţie de 
modul de ardere ele sunt de culoare gălbuie cu diferite nuanţe, roşiatică, portocaliu-roşiatică şi 
cenuşie cu diferite nuanţe. Suprafaţa vaselor modelate la roată este bine netezită şi, uneori, decorată. 
O parte dintre vasele arse oxidant au suprafaţa acoperită cu firnis roşu, roşu-cărămiziu sau angobă, 
iar o mare parte a celor arse inoxidant au suprafaţa lustruită. 

Din totalul vaselor modelate la roată, cele mai numeroase sunt cănile, mare parte a acestora 
fiind importuri din alte medii culturale. Importuri sunt şi ulcioarele, vasele în formă de berbec, 
amforele dar şi cupele, bolurile, farfuriile şi străchinile. O mare parte a cupelor, bolurilor şi farfuriilor 
sunt vase terra sigillata, care constituie o veselă de lux. Ele pot fi situate pe acelaşi nivel valoric cu alte 
categorii de artefacte.  

În legătură cu vasele modelate la roată, reamintim că ele constituie, în mare parte a lor, 
importuri din alte medii culturale (grecesc, roman, meot, geto-dacic). 

În ceea ce priveşte vasele modelate cu mâna, acestea sunt, de regulă, confecţionate din pastă 
grosieră sau semigrosieră, ce au în componenţă ca ingredienţi cioburi pisate, pietricele, nisip, 
materiale organice, care dau vaselor un aspect zgrunţuros şi aspru. Cu toate acestea, există şi vase ce 
sunt modelate din pastă semifină. Majoritatea acestora au fost arse inoxidant, dar sunt şi exemplare 
ce au fost arse oxidant. Vasele în discuţie sunt de cele mai multe ori de culoare brun-cenuşie, 
cenuşie-închisă sau deschisă şi mai rar cafenie, gălbuie, gălbui-cenuşie sau gălbui-deschisă. Unele 
dintre vasele modelate cu mâna (în special cele pentru gătit), au pe suprafaţa exterioară urme de 
ardere secundară ce se datorează, în principal, folosirii îndelungate la foc deschis. Suprafaţa vaselor 
modelate cu mâna este zgrunţuroasă, dar sunt şi multe exemplare ce au suprafaţa netezită.  

Cert este că observaţiile preliminare permit să se afirme că în mediul sarmatic nord-pontic 
din perioada mijlocie avem o varietate largă a formelor folosite ca inventar funerar. În ansamblu se 
poate remarca că cel mai bine sunt reprezentate vasele pentru păstrarea şi turnarea lichidelor (căni, 
ulcioare), urmate de cele pentru băut (căniţe, văscioare, cupe, boluri). În ceea ce priveşte recipientele 
pentru prepararea şi păstrarea hranei, acestea sunt reprezentate şi ele destul de bine, la fel ca şi cele 
pentru consumarea hranei. O altă constatare este că la fel ca şi în teritoriile estice locuite de sarmaţi, 
şi în cel nord-pontic de la vest de Don vasele ceramice modelate la roată sunt mai numeroase decât 
cele modelate cu mâna. La fel ca şi în restul spaţiului locuit de sarmaţi, şi în cel nord-pontic, atât 
vasele ceramice modelate cu mâna, cât şi cele la roată se întâlnesc cel mai adesea în mormintele de 
femei, dar sunt prezente şi în cele de bărbaţi. În sfârşit, se poate remarca că, faţă de perioada 
sarmatică timpurie, în cea mijlocie, în întreaga lume sarmatică, avem o varietate mult mai mare a 
formelor ceramice, care se datorează însă nu atât creşterii numărului formelor proprii, cât sporirii 
importurilor din mediile culturale vecine cu care au intrat în contact şi au stabilit, adeseori, relaţii 
economice. 
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V.2.2. OBIECTE DE UZ CASNIC ŞI GOSPODĂRESC 

 Ca şi în perioada timpurie şi în cea mijlocie, sarmaţii au folosit în viaţa de zi cu zi unele 
unelte pentru a-şi confecţiona şi procura cele necesare vieţii şi pentru a-şi practica ocupaţiile şi 
meseriile tradiţionale, caracteristice modului lor de viaţă. La fel ca şi în întreaga lume sarmatică şi la 
sarmaţii din regiunea nord-pontică din secolul I – mijlocul secolului II p. Chr. această categorie de 
piese, deşi nu foarte numeroasă şi diversă, oferă, totuşi, unele informaţii despre viaţa economică, 
preocupările şi gradul de dezvoltare al acestora. 
 
 Fusaiole 

Acestea reprezintă o dovadă a practicării torsului şi ţesutului. Ele au fost descoperite într-un 
număr destul de mare de morminte de pe întreg spaţiu nord-pontic. În cea mai mare parte a lor, 
acestea sunt de formă bitronconică (mai mult sau mai puţin regulată), dar sunt prezente şi cele de 
formă tronconică sau semisferică (Fig. 46) dimensiunile lor sunt foarte diferite. Din punct de vedere 
tehnologic, fusaiolele au fost confecţionate din lut, fiind arse oxidant sau inoxidant. Ele au culori ce 
variază de la brun-închis la brun-cenuşiu sau brun-gălbui, dar sunt şi exemplare de culoare gălbui-
cenuşie, gălbui-cărămizie, gălbui-roşiatică, maronie-închisă sau chiar neagră. O parte a acestora au 
suprafaţa netezită şi uşor lustruită. Toate fusaiolele provin din morminte de femei care se datează, pe 
baza inventarelor din morminte, în secolul I – mijlocul secolului II p. Chr. În lumea sarmatică, 
fusaiole de diferite forme şi dimensiuni, aidoma celor din mormintele din intervalul cronologic 
menţionat, sunt destul de răspândite pe toată durata existenţei culturii acestora. 

 

 
Fig. 46. Fusaiole: 1. Sărăteni T 3 M 10; 2. Giurcani T 2 M 1; 3. Bădragii Vechi T 27 M 1; 4. Bădragii Vechi T 32 M 2; 5. Traclia II T 
17 M 11; 6. Bădragii Vechi T 25 M 3; 7. Dubăsarii Vechi T 1 M 9; 8. Anenii Noi; 9. Taraclia M 10; 10. Majaki T 5 M 3;                        
11. Dubăsarii Vechi T 1 M 9; 12. Hancăuţi T 2 M 1; 13. Şcerbaca T 2 M 1; 14. Ostrivec-Verteba M 6; 15. Brăviceni T 22 M 1. 

 
Cute 
Cutele au servit pentru ascuţirea uneltelor din fier, fie de tâmplărie-dulgherie, fie de uz 

curent sau arme. Ele au fost realizate din gresie de culoare brună şi cenuşie şi mai rar din piatră de 
stâncă ori ardezie. Au o formă paralelipipedică sau cvasi-cilindrică, alungită, unele exemplare au un 
capăt mai gros şi mai lat, iar altele au aceeaşi grosime. Marea lor majoritate sunt perforate la unul din 
capete, probabil pentru a putea fi agăţate la brâu. În urma analizei cutelor descoperite în mediul 
sarmatic din perioada mijlocie se poate constata existenţa, după forma în secţiune, a trei tipuri: 
dreptunghiulare, dreptunghiular-ovale şi circulare. În mediul sarmatic din spaţiul şi perioada 
analizată astfel de piese au fost descoperite în morminte precum cele de la Bădragii Vechi T 32 M 3, 
Brăviceni T 4 M 1 (Fig. 47/1), Costeştii Noi T 1 M 2, Olăneşti T 13 M 3 (Fig. 47/2), Olăneşti T 4 M 4, 
Novoe T 3 M 3, Novokamenka T 3 M 4, Magdalinovka T 3 M 2, Bogdanovka T 2 M 2, Novo-
Podkrjaž T 13 M 1, Sokolova Mogila, Boguslav T 2 M 1, Čuguno-Krepinka T 2 M 1, Magdalinovka T 
3 M 2, Vojtovo T 2 M 1 mai multe morminte din necropola de la Ust’-Kamenka, dar şi în multe 
altele de pe întregul spaţiu nord-pontic.  
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Cuţite 
În mormintele sarmatice din întregul spaţiu locuit de aceştia pe parcursul secolelor, cuţitele 

se întâlnesc destul de frecvent. Acestea nu lipsesc nici din mormintele sarmatice nord-pontice din 
perioada mijlocie. Toate cuţitele păstrate întregi au lama dreaptă sau curbă, triunghiulară în secţiune. 
Ele au limbă scurtă (la unele exemplare nu s-a mai păstrat) pentru fixarea mânerului din lemn sau 
os. Unele dintre cuţitele din lumea sarmatică au 
orificiu pentru nit, uneori păstrându-se şi nitul care 
asigura fixarea plăselelor din lemn sau os. Unele 
cuţite mai păstrau urmele mânerului din lemn 
(Plavni T 23 M 1), iar unele exemplare precum cel 
din T 2 M 1 de la Porogi mai păstra pe lamă urmele 
tecii din lemn. Lungimea cuţitelor variază între 8,5–
19 cm, lăţimea lamei între 1,8–2,8 cm, iar grosimea 
acesteia între 0,2–1 cm. Printre mormintele în care 
au fost descoperite cuţite se numără cele de la 
Bădragii Vechi T 7 M 2, T 27 M 1 (Fig. 47/3), 
Beljaevka T 2 M 18, Holmskoe T 4 (Fig. 47/4), 
Dumeni T 9 M 13, Kiselev M 9 (Fig. 47/6–7), Majaki 
T 5 M 3 (Fig. 47/5), Ostrivec-Verteba M 1 şi M 2, 
Olăneşti T 4 M 4, Volčansk T 7 M 1, Novoe T 3 M 3, 
Bol’šaja Belozerka T 21 M 4, Novogrigor’evka T 1 M 
9, Vodoslavka T 8 M 3, Plavni T 23 M 1 (Fig. 47/8), 
Podovoe T 6 M 1, Sofievka T 25 M 2, Vol’naja 
Družina T 5 M 9, Krasnyj Perekop T 1 M 1, 
Magdalinovka T 3 M 2, Pervokonstantinovka T 1 M 
2, Baltazarovka T 3 M 2, Širokaja Balka T 2 M 11, 
Čkalovo T 3 M 11, Sokolova Mogila, Alexandrovka 
T 14 M 1, Filija T 2 M 2 în mai multe morminte din cadrul necropolei de la Ust’-Kamenka ( T 2 M 1, 
T 5 M 1, T 28 M 1, T 29 M 1, T 37 M 1, T 38 M 1, T 49 M 1, T 71 M 1 etc.), dar şi în multe altele de 
pe întregul spaţiu nord-pontic. 
  

Ace şi sule 
 Printre obiectele de uz casnic şi gospodăresc din mormintele sarmatice analizate se numără 
acele din bronz (T 6 M 3 de la Duruitoarea Nouă (Fig. 47/10)) şi fier (Ust’-Kamenka T 54 M 1, T 65 
M 1)), la care se adaugă sule din os (Nadlimanskoe (Fig. 47/9)) şi fier (Ust’-Kamenka T 33 M 1, T 38 
M 1, T 50 M 1, T 70 M 1). 

Acul de la Duruitoarea Nouă este rotund în secţiune şi are un capăt ascuţit, iar celălalt este 
îndoit în formă de cârlig. Ace din bronz sau fier, precum cel de la Duruitoarea Nouă, sunt frecvent 
întâlnite în mormintele sarmatice, îndeosebi de femei, în întregul teritoriu locuit de sarmaţi pe 
parcursul secolelor. Acestea de regulă erau păstrate în cutii de ace confecţionate din os, bronz sau 
fier, precum cele descoperite în mormintele sarmatice din perioada mijlocie (Sladkovka T 14, 
Balabinsk T 4 M 5, Arbuzov T 7 M 8) sau târzie. 
 În ceea ce priveşte sula din os de la Nadlimanskoe, aceasta este rotundă în secţiune şi are un 
capăt ascuţit, iar al doilea este tăiat drept. Piesele respective erau utilizate în treburile casnice pentru 
a perfora obiectele din lemn, piele sau alte materiale. 

Piese din os precum cea de la Nadlimanskoe, unele chiar din fier, se întâlnesc încă din 
perioada sauromatică şi sunt frecvente în mormintele sarmatice timpurii, din spaţiul dintre Don şi 
Munţii Urali, cât şi în cel din zona Donului de Jos. În perioada sarmatică mijlocie şi târzie aceste 

 
Fig. 47. Cute (1–2), cuţite (3–8), ace şi sule: 1. Brăviceni T 
4 M 1; 2. , Olăneşti T 13 M 3; 3. Bădragii Vechi T 27 M 1;  
4. Holmskoe T 4; 5. Majaki T 5 M 3; 6–7. Kiselev M 9;         
8. Plavni T 23 M 1; 9. Nadlimanskoe; 10. Duruitoarea 
Nouă T 6 M 3. 
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piese cu precădere din fier au cunoscut o largă utilizare, fiind frecvent întâlnite în inventarele 
mormintelor atât de femei, cât şi de bărbaţi. 

În unele cazuri, acele erau ţinute în tuburi din os prevăzute cu capac. Un astfel de tub a fost 
descoperit în tumulul Nogajčinsk. Lungimea acestuia este de 9 cm, iar diametrul de 1 cm. Din acelaşi 
mormânt mai provine un tub pentru păstrarea acelor din aur (lungimea – 7,8 cm, diametrul capa-
cului – 0,8 cm). 

V.2.3. OBIECTE DE PODOABĂ ŞI VESTIMENTAŢIE 

 Această categorie de obiecte este reprezentată în mormintele sarmatice din secolul I – mijlo-
cul secolului II p. Chr. de colane, brăţări, cercei, inele, catarame, aplici, coliere, pandantive, fibule şi 
mărgele. O mare parte a acestora reprezintă, ca şi alte categorii de material arheologic, un izvor isto-
ric important care oferă o imagine despre relaţiile comerciale ale sarmaţilor cu alte civilizaţii. În ace-
laşi timp, ele creează şi o imagine asupra reprezentărilor estetice şi a unor aspecte ale vieţii acestora. 
Mai mult decât atât, o mare parte a pieselor de podoabă şi vestimentaţie pot fi utilizate ca elemente 
sigure de datare, mai ales că cea mai mare partea a lor sunt, la fel ca şi în perioada timpurie, impor-
turi din alte medii culturale. 
  
 Colane 
 Colanele sunt podoabe realizate din una sau mai multe sârme, care înconjoară gâtul, fără a 
atârna pe piept, utilizate din vechime şi până astăzi, cu precădere, de femei. Acestea au fost denumite 
în antichitate torques, termenul referindu-se la început doar la piesele torsionate, dar generalizându-
se mai târziu şi la cele simple. 

Colanele apar foarte rar în mormintele sarmatice din întregul spaţiu locuit de aceştia, 
comparativ cu alte categorii de obiecte de podoabă şi vestimentaţie. Nu reprezintă o excepţie nici 
spaţiul nord-pontic din perioada sarmatică mijlocie. 

 

 

Fig. 48. Colane:  
1. Bădragii Vechi T 25 M 4;  
2. Porogi T 2 M 1;  
3. Čuguno-Krepinka T 2 M 1;  
4–5. Zalevki. 

 

Din T 25 M 4 de la Bădragii Vechi (Fig. 48/1) face parte un colan din bară torsionată cu 
sistem de închidere. Unul din capete este terminat în cârlig de prindere, iar cel de-al doilea este 
îndoit în formă de „ochi”. Mormântul se datează în a doua jumătate a secolului I – începutul 
secolului II p. Chr. Un colan de acest tip provine dintr-un mormânt din secolul I a. Chr. – I p. Chr. 
din necropola de la Neapolis (Crimeea). Astfel de colane se întâlnesc şi în mediul geto-dacic, unde se 
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datează în secolul I a. Chr. – I p. Chr. Un colan identic provine dintr-un mormânt sarmatic din 
secolul I p. Chr. din prima necropolă de la Čertovick (stânga Donului), iar altul din argint dintr-un 
mormânt (T 12 M 1) din perioada sarmatică târzie de la Balki (nordul Mării Negre). Un exemplar 
similar din aur provine dintr-un mormânt (T 49) de la sfârşitul secolului II p. Chr. din cadrul 
necropolei sarmatice „Zolotoe kladbišče”, situată pe malul drept al râului Kuban. Sunt cunoscute 
astfel de colane şi la sarmaţii iazigii din Câmpia Pannonică, dar şi în lumea romană. Un colan din 
aur realizat dintr-o bară simplă ce are unul din capete terminat în cârlig de prindere, iar cel de-al 
doilea îndoit în formă de „ochi” provine din T 2 M 1 de la Čuguno-Krepinka. Acesta are, faţă de 
exemplarul de la Bădragii Vechi, ataşat un ataşat un pandantiv de formă ovală (Fig. 48/3). 

Un alt tip de colan provine din T 2 M 1 de la Porogi (Fig. 48/2). Acesta este realizat din două 
sârme răsucite de aur, iar extremităţile terminate sub forma unor capete de cai. Deşi colane obţinute 
din două sau mai multe sârme răsucite cu capete simple sau cu sistem de închidere sunt cunoscute în 
antichitate, nu cunoaştem o analogie identică sau apropiată pentru colanul de la Porogi. Pentru 
această perioadă există, însă, într-o serie de morminte sarmatice, brăţări realizate din bară simplă, 
torsionată sau din sârme răsucite ce au capete zoomorfe sau decorate cu motive zoomorfe. Cert este 
că exemplarul de la Porogi, original în felul său, lasă impresia unei piese tipice stilului animalier care 
are însă elemente celtice şi greceşti. Cel mai probail colierul de la Porogi a fost produs la comandă în 
unul din centrele antice din nordul Mării Negre. 

Două colane din aur cu captele conice provin din tezaurul de la Zalevki (Fig. 48/4–5), care se 
datează la finele seolului I p. Chr. Ele sunt realizate din două şi respectiv patru sârme răsucite. Forma 
şi modul de realizate a corpului acestora este tipică pentru lumea celtică, iar majoritatea analogiilor 
provin din vestul Europei. Decorul capetelor conice cu granule şi filigran este însă caracteristic 
pentru lumea greco-romană. În urma analizei colanelor realizate în acest stil M. B. Ščukin a ajuns la 
concluzia că ele au putut fi realizate doar de către meşterii greci originari din nordul Mării Negre 
care au plecat în vestul Europei. Luând în consideraţie aceste constatări ţinem să menţionăm că în 
complexul sarmatic de la Zalevki aceste colane, probabil, au ajuns din vest. 

 

 
Fig. 48a. Colane: 1. Nogajčinsk; 2. Hohlač (2. După V. Mordvinceva, M. Trejster 2007). 

 

Din bogatul mormânt sarmatic din tumulul Nogajčinsk, care se datează în secolul I p. Chr., 
provine un colan spiralic din aur realizat în stil animalier. Pe ambele capete ale barei colanului au 
fost fixate terminaţii cu reprezentări de animale (trei grifoni) Corpul acestora este ornamentat cu 
celule în care erau încastrate mărgeluţe de culoare albastră. În una din celulele în formă de lacrimă 
era încastrat coral. Aripile, gâtul şi botul grifonilor erau decorate şi prin gravare (Fig. 48a/1). 
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Acest colan aparţine tipului de brăţări şi colane spiralice care din punct de vedere cronologic, 
au fost utilizate o perioadă mai îndelungată de timp, fiind caracteristice cu precădere pentru 
perioada elenistică, dar se întâlnesc şi în mormintele din secolele II a. Chr. – I p. Chr. din zona 
Donului de Jos, regiunea Kuban şi în zona Volgăi. Colane cu o morfologie similară realizate în stil 
animalier fac parte şi din Colecţia Siberiană şi tumulul Hohlač (Novočerkassk, regiunea Rostov) 
(Fig. 48a/2). 

 
Coliere 
Colierele reprezintă categoria podoabelor destinate înfrumuseţării gâtului femeilor, fiind 

unele din cele mai apreciate podoabe încă din antichitate. Acestea sunt, de regulă, formate din unul 
sau mai multe lănţişoare realizate din zale simple împletite între ele, între care sunt intercalate pietre 
semipreţioase sau preţioase, sticlă colorată, mărgele de dimensiuni medii şi mari sau mici cutiuţe ce 
au în montură pietre preţioase sau semipreţioase. Ca şi colanele, acestea sunt rar întâlnite în 
mormintele sarmatice din spaţiul nord-pontic din secolul I – mijlocul secolului II p. Chr. 

 

 
Fig. 49. Coliere: 1. Mihajlovka T 3 M 3; 2. Porogi T 2 M 2; 3. Nogajčinsk; 4. Svatova Lučka T 3 M 1; 5–6. Sokolova Mogila. 

 
Din T 3 M 3 de la Mihajlovka (Fig. 49/1, Pl. 1/10) provine un colier format din două lanţuri 

lucrate din zale din aur, strânse una de alta, fapt ce îi conferă aspectul unei împletituri. Între cele 
două lanţuri sunt intercalate cinci capsule ovale în plan, prinse între ele şi de lanţuri prin intermediul 
ştifturilor. Capsulele au în montură pietre semipreţioase şi sticlă de diferite culori, iar marginile sunt 
ornamentate cu granule. De capsula a doua şi a patra este ataşat câte un lănţişor din aur de care este 
prins un pandantiv în formă de „fluture”. Acesta este împodobit cu cinci caboşoane, la margini 
ornamentate cu granule. Caboşoanele sunt împodobite cu pietre de diferite culori. 

Coliere mai mult sau mai puţin apropiate de exemplarul de la Mihajlovka, prevăzute cu 
pandantiv în formă de „fluture”, sunt datate la sfârşitul epocii elenistice sau în secolul I p. Chr. În 
secolul I p. Chr. se datează şi colierul de la Mihajlovka14 considerat de către M. Ju. Trejster ca fiind 
un produs al atelierelor din Olbia sau Chersonesus. În ultima sa lucrare acelaşi autor a ajuns la 
concluzia că în perioada elenistică târzie astfel de coliere au putut fi produse în Italia, nordul Greciei 
sau Asia Mică. În secolul I p. Chr., potrivit aceluiaşi autor, centrul de producere a acestora s-a mulat 
în nordul Mării Negre. 

 
14  Mai multe coliere, unele dintre ele identice cu exemplarul de la Mihajlovka, provin dintr-o colecţie privată de la Kiev.  
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Din păcate, trebuie spus că această ipoteza se bazează doar pe topografia descoperirilor de 
astfel de coliere şi nu pe argumente care să certifice această afirmaţie. Trebuie menţionat că astfel de 
coliere există şi în alte regiuni ale lumii antice, iar la Olbia, ca şi la Chersonesus nu există dovezi 
arheologice ale existenţei unei produceri tehnologice superioare de bijuterii precum colierul de la 
Mihajlovka, ceea ce pune sub semnul întrebării această opinie. Cu toate acestea nu se poate exclude 
ca într-un anumit interval cronologic astfel de coliere să fi fost produse în unul din oraşele greceşti 
nord-pontice. 

Coliere formate din lanţuri lucrate din zale din aur, între care sunt intercalate capsule ovale 
sau rotunde în plan provin din mormintele sarmatice din nordul Mării Negre de la Petriki şi T 3 M 1 
de la Svatova Lučka (Fig. 49/4). 

Un colier format din plăcuţe şi aplici din aur provine din bogatul mormânt de la Porogi (T 2 
M 2). Acesta este format din 13 plăcuţe din aur şi 24 aplici/garnituri tubulare din acelaşi metal ce se 
succed (ultimele aşezate în două rânduri). Plăcuţele sunt realizate din două părţi sudate între ele. 
Partea interioară a acestora este plată, iar cea exterioară realizată prin ştanţare. Ele au forma literei H 
şi sunt ornamentate cu linii transversale în relief. În centrul lor se află câte două celule umplute cu 
pastă de culoare albastră, ale căror margini sunt ornamentate cu granule. În partea inferioară a 
acestora sunt sudate câte două urechiuşe în care sunt prinse pandantive/aplici semisferice din aur. 
Plăcuţa centrală a colierului are prinsă cu ajutorul a două verigi un pandantiv din aur cu o rozetă 
centrală, cu marginile ornamentate cu granule de la care pornesc trei petale cu celule, în care este 
încastrată sticlă de culoare albastră. Marginea celor trei petale este decorată cu granule. Aplicile 
tubulare au suprafaţa ornamentată cu caneluri transversale (Fig. 49/2). 
 Astfel de coliere sunt neobişnuite, iar o analogie identică sau foarte apropiată nu ne este 
cunoscută. Cu toate acestea trebuie menţionat că în cadrul acestuia sunt o serie de elemente, precum 
aplicile tubulare sau aplicile-pandantive de formă semisferică, frecvent întâlnite printre piesele de 
podoabă şi vestimentaţie din mormintele sarmatice. Pandantivul central este apropiat de cel din T 17 
M 14 de la Taraclia II. Nu este exclus ca acest colier să fie produsul unui meşter dintr-un atelier antic 
din apropiere, care pentru realizarea lui a utilizat elemente sarmatice pe gustul celui ce l-a comandat. 
Cu toate acestea, trebuie menţionat că în lumea greco-romană există coliere, care, la fel ca şi exem-
plarul de la Porogi, au ca elemente constitutive aplici tubulare aşezate în două rânduri intercalate de 
plăcuţe apropiate de forma literei X. 
 Un alt colier provine din bogatul mormânt (T 5 M 18) de la Červonoe, care este cunoscut 
sub denumirea de tumulul Nogajčinsk (Fig. 49/3) şi se datează în secolul I p. Chr. Acesta este realizat 
din trei lănţişoare subţiri din aur împletite între ele. De lănţişorul inferior sunt ataşate 36 de 
pandantive formate din biluţe sudate între ele. Încheietorile colierului sunt formate din plăcuţe 
decorate cu ove şi volute. Acestea au în partea centrală câte un caboşon oval în care este incrustat 
granat. Lungimea colierului este de 31 cm, lăţimea de 0,7 cm, iar lungimea pandantivelor de 1,4 cm. 
Acest colier are o serie de anlogii la Tarentum şi Canosa (Italia) şi este un produs din perioada 
elenistică târzie. 
 Un colier format din trei lănţişoare din aur împletite între ele provine din bogatul mormânt 
sarmatic din tumulul Sokolova Mogila care se datează pe baza bogatului inventar al mormântului 
cândva la mijlocul/al treilea sfert al secolului I p. Chr. De lănţişorul inferior sunt prinse 14 
pandantive din aur de formă amforoidală ce au în montură granat. Alte 14 pandantive, din care s-au 
păstrat doar nouă, sunt din cuarţ şi sticlă verzuie. Încheietorile acestui colier, deşi mai schematice, 
sunt foarte apropiate de cele ale colierului de la Nogajčinsk. Lungimea colierului este de 40 cm, iar 
lungimea pandantivelor de 1,5–1,7 cm (Fig. 49/5). 
 Tot din mormântul tumulului Sokolova Mogila mai provine un colier format din două 
lănţişoare din aur prinse între ele de opt verigi din aur cu o lăţime de 2 mm. La rândul său, fiecare 
lănţişor este format din opt segmente ce au o lungime de 4,2–5 cm şi sunt prinse între ele de 



|   Călăreţii stepelor 

 

138 

sârmuliţe scurte (4–5 mm) din aur (Fig. 49/6). Deşi colierul aparţine unui tim rar întâlnit trebuie 
menţionat că din punct de vedere stilistic şi tehnologic este tipic pentru podoabele de epocă romană 
din primele secole p. Chr. 

 
Brăţări 

 La fel ca şi la alte populaţii antice şi la sarmaţi brăţările de diferite forme, realizate din aur, 
argint, bronz sau fier au cunoscut o largă utilizare. Purtate, de regulă, pe braţ, acestea sunt de diferite 
tipuri şi erau destinate înfrumuseţării părţii superioare a braţului sau încheietura mâinii. 
 În mormintele sarmatice analizate, numărul brăţărilor nu este foarte mare, comparativ cu 
alte categorii de podoabe, precum mărgelele, cerceii sau fibulele. 
 

 
Fig. 50. Brăţări: 1. Lipovec; 2. Mihajlovka T 3 M 3; 3. Bădragii Noi T 2 M 1; 4. Selişte M 39; 5. Dubăsarii Vechi T 1 M 9; 6. Mocra 
T 1 M 10; 7. Porogi T 2 M 1; 8. Şcerbaca T 2 M 5; 10–11, 14. Nogajčinsk; 12. Krasnoe T 6 M 10; 13. Zaporož’e T 1. 

 
Bunăoară din T 9 M 1 de la Beloles’e provin două brăţări din bronz ce au suprafaţa 

ornamentată cu şiruri triple continue de nodozităţi. Diametrul interior al acestora este de 6,5 cm şi 
respectiv, 7 × 6 cm. O brăţară similară provine din T 3 M 1 de la Širokaja Balka, care se datează, pe 
baza fibulelor cu piciorul întors pe dedesubt şi înfăşurat pe arc, în secolul I p. Chr., iar alta din 
mormântul de la Lipovec (Fig. 50/1). Din mormântul de la Ružičevka provine o brăţară cu două 
şiruri de nodozităţi. 

Brăţările şi verigile cu noduri sunt piese inelare executate de obicei din bronz prin turnare în 
tipare. Acestea sunt frecvente în spaţiul locuit de geto-daci, în lumea celtică central-europeană şi 
zonele locuite de scordisci. Nu lipsesc acestea nici din mediul scitic sau scitic târziu, dar nici din 
mormintele sarmatice din primele două secole p. Chr. din spaţiul locuit de către aceştia. Sunt 
frecvent întâlnite şi în partea nordică a Europei de Est şi în Caucaz, în oraşele greceşti din nordul 
Mării Negre şi în lumea romană. 

Din punct de vedere cronologic, brăţările şi verigile cu noduri şi-au făcut apariţia încă din 
prima epocă a fierului, fiind utilizate intens până spre finele secolului I p. Chr., însă se întâlnesc 
frecvent şi mai târziu. 
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În ceea ce priveşte brăţările din T 9 M 1 de la Beloles’e, acestea sunt identice cu brăţara din 
necropola carpică de la Moldoveni, cea dint-un mormânt al necropolei de la Bel’bek IV (Crimeea) şi 
cea de la Olbia, unde au fost descoperite şi tipare în care erau turnate brăţări cu noduri. O brăţară 
identică provine şi dintr-un mormânt sarmatic din regiunea Kuban, dar şi din câteva morminte din 
necropola de la Neapolis. 

Mult mai bine reprezentate sunt brăţările ce au capetele libere. Acestea au o formă simplă şi 
uşor realizabilă. Ele sunt piese inelare, realizate din sârme sau bare de metal (bronz sau argint). 
Acestea au fost confecţionate prin turnare sau martelare (cele din argint) şi au capetele libere, simple 
sau ornamentate cu motive zoomorfe ori geometrice. În cadrul acestui tip au fost distinse (A. Rustoiu) 
două variante: a. – brăţări având capetele distanţate una de alta; b. – brăţări având capetele petrecute 
una pe lângă alta. 

Brăţările acestui tip au capetele cu aceiaşi grosime ca şi a restului corpului sau doar uşor 
îngroşate. Există însă şi exemplare ale căror capete sunt uşor aplatizate sau subţiate, dar şi din acelea 
ce au capetele terminate sub forma unor conuri stilizate. Uneori, brăţările pot avea extremităţile 
ornamentate cu dălţile şi punctatoarele. Decorul lor, de obicei, constă din reprezentări zoomorfe sau 
geometrice mai mult sau mai puţin schematice. Cel mai adesea decorul zoomorf al acestora constă în 
reprezentarea unui cap de şarpe, uneori şi parte a corpului acestuia, redat pe unele brăţări aproape de 
realitate, iar pe altele mai mult sau mai puţin stilizat. Datorită schematismului accentuat, de multe 
ori este greu de apreciat dacă ne aflăm în faţa unor motive zoomorfe sau dacă sunt simple 
reprezentări geometrice. Acestea din urmă, de obicei, sunt redate de un ornament „în brăduţ” sau de 
alte reprezentări geometrice incizate. 

În mormintele sarmatice din perioada mijlocie, brăţări cu capetele libere şi distanţate una de 
alta provin din T 2 M 1 de la Bădragii Noi (Fig. 50/3), M 39 de la Selişte (Fig. 50/4), T 1 M 4a de la 
Beljaevka, T 5 M 1, T 31 M 1 şi T 69 M 1 de la Ust’-Kamenka, T 4 M 8 de la Arhangel’skaja Sloboda, 
T 2 M 11 de la Širokaja Balka etc., iar cele având capetele petrecute una pe lângă alta din T 1 M 9 de 
la Dubăsarii Vechi (Fig. 50/5), T 1 M 10 de la Mocra (Fig. 50/6), M 5 de la Kalantaevo, Ružičevka etc. 
Extremităţile brăţărilor de la Dubăsarii Vechi reprezintă capete de şarpe puternic stilizate, iar cele ale 
brăţărilor de la Mocra şi Kalantaevo capete de şarpe realizate realist. Dintre brăţările acestui tip se 
remarcă una din brăţările din M 39 de la Selişte (Fig. 50/4) şi cele din T 69 M 1 de la Ust’-Kamenka, 
care au capetele în formă de conuri. Astfel de brăţări se întâlnesc adeseori în mai multe medii 
culturale, inclusiv cel sarmatic, şi pot fi considerate variante ale acestui tip de brăţări. 
 Din punct de vedere cronologic, brăţările tipului analizat au fost utilizate o perioadă 
îndelungată de timp, fiind întâlnite din a doua jumătate a mileniului I a. Chr. şi până în primele 
secole p. Chr. pe un spaţiu întins, inclusiv în mediul sarmatic. 
 De două exemplare sunt reprezentate în mormintele sarmatice din perioada mijlocie din 
spaţiul nord-pontic brăţările din bară masivă cu secţiune hexagonală. Aceastea sunt din aur şi provin 
din bogatul mormânt (T 3 M 3) de la Mihajlovka (Fig. 50/2) şi cel de la Cvetna. Ambele morminte se 
datează în a doua jumătate a secolului I – începutul secolului II p. Chr. 

Din punct de vedere morfologic este vorba de piese inelare, realizate dintr-o bară de aur 
hexagonală în secţiune, având capetele libere şi distanţate una de alta. Brăţări din aur cu secţiune 
hexagonală au fost descoperite în mai multe mormintele din cadrul necropolei de la Tillya-tepe 
(nordul Afganistanului). 

Singulare pentru lumea sarmatică sunt cele două brăţări din aur din tumulul Nogajčinsk 
(Fig. 50/10–11), care se datează în secolul I p. Chr. Capete acestora redau compoziţii figurative 
reprezentând pe Eros şi Psyche şi au multiple analogii în lumea antică. O brăţară ce are corpul 
identic cu cel al exemplarelor de la Nogajčinsk provine dintr-un mormânt de secol I p. Chr. de la 
Piraeus. Decorul şi redarea stilistică a celor două brăţări de la Nogajčinsk indică faptul că acestea au 
fost produse în Orientul Apropiat elenizat.  
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Unicate sunt şi cele două brăţări din aur din tumulul Sokolova Mogila (Pl. 1/2), care se datează 
cândva la mijlocul/al treilea sfert al secolului I p. Chr. O brăţară aproape identică cu exemplarele de la 
Sokolova Mogila provine din cadrul unei colecţii private din Kiev. Din păcate, locul de provenienţă a 
acesteia nu este cunoscut, probail că este de undeva din regiunea nord-pontică. În aceeaşi manieră este 
lucrat şi corpul brăţării de la Bagineti (Georgia). Au corpul identic şi au fost realizat în aceiaşi tehnică şi 
cele două brăţări din perioada ahemenidă din colecţia familiei japoneze Shumei. 

În secolul I p. Chr. se datează şi brăţara din aur ce are extremităţile libere ce ilustrează capete 
de animale din T 1 de la Zaporož’e (Fig. 50/13). Unicate sunt şi cele două brăţări din aur ce au 
extremităţile terminate sub forma unor capete de cai din mormântul distrus de la Petriki (Pl. 1/7). 
Din punct de vedere iconografic şi stilistic acestea din urmă sunt foarte apropiate de colanul din T 2 
M 1 de la Porogi şi brăţara de la Olbia (ambele piese au pe ele semne sarmatice de tip tamga), ceea ce 
indică faptul că brăţările de la Petriki au fost produse în atelierele pontice. 

Un tip aparte sunt brăţările din bară masivă cu capetele îngroşate. Acestea sunt piese inelare 
realizate dintr-o bară de metal (aur, argint sau bronz) ce au capetele libere şi puternic îngroşate. 

În mormintele din perioada sarmatică mijlocie podoabele aparţinând acestui tip sunt 
documentate de exemplarele din aur din T 2 M 1 de la Porogi (Fig. 50/7) şi Cvetna la care se adaugă 
cel din bronz din cadrul mobilierului funerar al T 2 M 5 de la Şcerbaca (Fig. 50/8). O brăţară din 
bronz identică cu cea de la Porogi provine şi din mormântul sarmatic din secolul I p. Chr. de la 
Širokaja Balka (T 3 M 1). 

Nu foarte des întâlnite în mediul sarmatic, brăţările din bară masivă cu capetele îngroşate au 
fost descoperite într-o serie de morminte din întregul spaţiu locuit de aceştia. Astfel, o brăţară din 
aur de acest tip provine dintr-un mormânt de la mijlocul secolului I p. Chr. din bazinul Kuban. Tot 
din această regiune mai provine brăţară din aur din T 15 de la Tiflisskaja (necropola sarmatică 
„Zolotoe kladbišče”), care se datează în a doua jumătate a secolului I p. Chr. Din aur este şi brăţara 
din T 12 de la Nikol’skoe (bazinul Volgăi de Jos). Mormântul se datează cel mai probail în a doua 
jumătate/sfârşitul secolului I p. Chr. Brăţări similare din aur au fost descoperite, cu excepţia 
mormântului nr. 1, în toate mormintele necropolei de la Tillya-tepe din nordul Afganistanului. Câteva 
piese de acest tip, datate în secolele I a. Chr. – I p. Chr., apar şi în colecţia Muzeului J. Paul Getty. 

Mai puţin frecvente sunt şi brăţările cu capete petrecute şi înfăşurate, precum cele din T 4 M 1 
de la Brăviceni (Fig. 50/9), T 31 M 1 şi T 49 M 1 de la Ust’-Kamenka, dar şi în altele.  

Aceste piese au forma unei verigi simple, confecţionate din sârme sau bare de bronz, argint şi 
rareori aur, rotundă sau patrulateră în secţiune, închisă prin suprapunerea şi apoi înfăşurarea celor 
două capete pe verigă. Diametrul acestor brăţări este cuprins între 5 şi 8–9 cm. Din punct de vedere 
morfologic au fost distinse (A. Rustoiu) patru variante: a. – brăţări realizate din sârme sau bare având 
capetele petrecute şi înfăşurate, formând un număr mare sau mic de spire; b. – brăţări similare care au 
realizate înainte de înfăşurarea capetelor pe corp două „ochiuri”; c. – brăţări care reprezintă un manşon 
în zona mediană a curburii; d. – brăţări realizate prin înfăşurarea circulară dublă a corpului brăţării. 

Exceptând brăţările ultimelor două variante, care reprezentă forme accidentale, cele 
aparţinând primelor două variante au cunoscut o largă circulaţie o perioadă îndelungată de timp. Ele 
au fost larg utilizare în Dacia preromană (sec. I a. Chr. – I p. Chr.), unde au fost descoperite atât în 
aşezări, cât şi într-o serie de tezaure. Brăţări aparţinând primei variante se întâlnesc şi în mediul 
bastarnic. Sunt frecvent întâlnite brăţările primelor două variante şi în mediul roman din primele 
secole p. Chr., dar şi în necropolele oraşelor greceşti nord-pontice din primele secole p. Chr. Nu 
lipsesc brăţările acestui tip nici din cadrul mormintelor necropolelor bosporane sau scitice târzii, dar 
nici din mormintele sarmatice din restul spaţiului locuit de sarmaţi în perioada mijlocie şi târzie. 

Un ultim tip sunt brăţările spiralice realizate dintr-o bară de bronz, argint sau aur şi, de 
regulă, au extremităţile ornamentate. În cadrul acestui tip au fost distinse (A. Rustoiu) trei 
variante: a. – brăţări cu capetele neornamentate; b. – brăţări cu capetele ornamentate cu motive 
zoomorfe; c. – brăţări ornamentate prin ştanţare. 



Perioada sarmatică mijlocie   | 

 

141 

 

 
Pl. 1. 1–5. Sokolova Mogila (după Arheologija SSSR 1989); 6. Reconstituirea costumului defunctei din tumulul Sokolova Mogila 
(după G. T. Kovpanenko 1986); 7. Petriki; 8. Buzău; 9. Nogajčinsk; 10. Mihajlovka T 3 M 3 (după V. Mordvinceva, M. Trejster 2007). 



|   Călăreţii stepelor 

 

142 

Două brăţări din bronz de acest tip cu capete neornamentate provin din T 6 M 10 de la 
Krasnoe (Fig. 50/12), care avea printre obiectele de inventar şi o oglindă cu discul rotund şi plat, iar 
altele două de picior realizate din aur fac parte din cadrul mobilerului funerar al mormântului din 
tumulul Nogajčinsk (Fig. 50/14). 

Pe glezne au fost descoperite două brăţări spiralice şi în unul din mormintele necropolei de la 
Neapolis. Două brăţări de picior din argint cu capetele libere care se aflau pe glezne provin din 
mormântului nr. V al necropolei de la Mologa II (Nistrul de Jos). 
 Brăţările spiralice aparţinând primelor două variante au fost utilizate, din punct de vedere 
cronologic, o perioadă mai îndelungată de timp, pe un spaţiu întins şi în diverse medii culturale. Nu 
lipsesc astfel de brăţări nici din mormintele sarmatice din ultimele secole a. Chr. – secolul I p. Chr. şi 
din restul spaţiului locuit de sarmaţi. 

 
 Cercei 

 În mormintele sarmatice din secolul I – mijlocul secolului II p. Chr. aceste podoabe, purtate 
de femei, au fost descoperite în numeroase morminte. 

Un prim tip de cercei sunt cei cu sistem de închidere alcătuit dintr-un cârlig şi o buclă. Ei se 
împart în funcţie de particularităţile morfologice în două variante: a. – cercei realizaţi dintr-un fir de 
metal (argint sau bronz) ce au un capăt îndoit sub forma unui cârlig, iar celălalt îndoit sub forma 
unei bucle şi înfăşurat pe corp. Adeseori unele exemplare de acest tip au ataşat şi câte un pandantiv; 
b. – cercei realizaţi dintr-un fir de metal (argint sau bronz) ce au un capăt îndoit sub forma unui 
cârlig, iar celălalt are bucla de prindere prelungită şi răsucită formând spirale înlănţuite.  
  

 
Fig. 51. Cercei: 1–2. Bădragii Vechi T 29 M 13; 3. Bădragii Vechi T 7 M 1; 4. Bădragii Vechi T 7 M 4; 5–6. 
Brăviceni T 22 M 1; 7. Mihajlovka T 3 M 3; 8–9. Holmskoe M 22; 10–11. Bezeni; 12–13. Višnevoe T 18 M 3; 14. 
Şcerbaca T 2 M 1; 15. Taraclia II T 4 M 6; 16–17. Taraclia M 10; 18–19. Bădragii Vechi T 25 M 2; 20. Hancăuţi T 1 
M 11; 21. Palanca T 2 M 3; 22–23. Pisarevka T 1 M 8. 

 
În mormintele sarmatice din spaţiul şi perioada analizată, cerceii aparţinând primei variante 

au fost descoperiţi în T 7 M 4 de la Bădragii Vechi, T 25 M 2 de la Bădragii Vechi (Fig. 51/18–19),        
T 25 M 10 de la Bădragii Vechi, T 27 M 1 de la Bădragii Vechi, T 1 M 11 şi T 2 M 1de la Hancăuţi 
(Fig. 51/20), T 4 M 2 de la Kuzmin, T 2 M 3 de la Palanca, T 1 M 5 de la Podoima, T 2 M 1 de la 
Şcerbaca (Fig. 51/14), T 1 M 27 de la Taraclia I, T 4 M 6 de la Taraclia II (Fig. 51/15), T 1 M 7 şi T 2 
M 13 de la Pererâta, T 2 M 3 de la Palanca (Fig. 51/21), T 1 M 9 de la Novogrigor’evka, T 1 M 5 de la 
Semenovka, T 25 M 2 de la Sofievka, T 4 M 1 de la Orljanka dar şi în multe alte morminte de pe 
întregul spaţiu nord-pontic, din primele secole p. Chr. 
 Cerceii acestei variante sunt numeroşi în lumea greco-romană, de unde, probabil, s-au 
răspândit şi în alte medii culturale unde sunt adeseori întâlniţi. Foarte frecvent astfel de cercei sunt 
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descoperiţi în mormintele sarmatice din primele secole p. Chr., fapt ce a făcut ca aceştia să fie numiţi 
„cercei de tip sarmatic”. Pe baza formei simple a acestor piese, nu se exclude posibilitatea ca aceştia 
să fi fost confecţionaţi de către populaţiile locale din diverse regiuni. 
 În ceea ce priveşte cerceii celei de-a doua variante, aceştia nu sunt, deocamdată, la fel de 
numeroaşi ca şi a celei precedente. Astfel de cercei au făcut parte din inventarul T 7 M 1 şi T 29 M 13 
de la Bădragii Vechi (Fig. 51/1–3). 

Trei cercei din bronz cu ornamente spiralice au fost descoperiţi în aşezarea geto-dacică de la 
Răcătău. Un cercel de acest tip, realizat din argint, provine din cetatea dacică de la Piatra Craivii şi 
un alt exemplar a fost descoperit în aşezarea getică de la Popeşti. Un exemplar similar provine şi 
dintr-un mormânt sarmatic de la Szolnok (Ungaria). Din punct de vedere cronologic, aceşti cercei au 
fost dataţi pe parcursul secolului I p. Chr. Cu toate acestea, unele exemplare au putut rămâne în uz o 
perioada mai îndelungată de timp. O dovadă în acest sens este exemplarul din argint din necropola 
romană de la Soporu de Câmpie. 

În urma analizei cerceilor cu ornamente spiralice din mediul sarmatic şi geto-dacic, A. Rustoiu 
a ajuns la concluzia că ornamentele spiralice în formă de „8”, apoi spiralele înlănţuite de pe fibulele 
din Latène-ul mijlociu, au fost transpuse pe alte tipuri de podoabe în mediile culturale răsăritene. O 
verigă cu capetele petrecute şi înfăşurate, prevăzute cu spirale înlănţuite a fost descoperit în aşezarea 
geto-dacică de la Grădiştea, într-un complex datat la sfârşitul secolului II a. Chr. şi în prima jumătate 
a secolului I a. Chr. Inelele şi verigile cu spirale înlănţuite sunt frecvente atât în mediul roman, cât şi 
în cel barbar din primele secole p. Chr. 

Din T 22 de la Holmskoe (Fig. 51/8–9) şi T 5 M 1 de la Ust’-Kamenka provin cercei inelari 
cu o extremitate ascuţită iar cealaltă lăţită. 

Cercei de acest tip sunt realizaţi dintr-o singură bucată de metal (argint sau bronz) şi au 
corpul simplu sau torsionat. Din păcate nu cunoaştem alte analogii pentru aceşti cercei în lumea 
sarmatică. Ei sunt însă asemănători cu cerceii din aşezarea geto-dacică de la Poiana, care au corpul 
torsionat. 
 Un al tip sunt cerceii inelari cu o extremitate ascuţită, iar cealaltă uşor îngroşată. În funcţie 
de anumite particularităţi morfologice, cerceii acestui tip se împart în două variante: a. – cerceii 
realizaţi dintr-o singură bucată de metal (aur, argint, bronz), circulară în secţiune, prezentând un 
capăt ascuţit, iar celălalt uşor îngroşat; b. – cercei realizaţi dintr-un singur fir de metal (argint sau 
aur), la fel ca şi exemplarele variantei precedente dar care sunt ornamentaţi cu 2–4 grupe de granule 
sudate (trei la bază şi una în centru) ce dau forma unui ciorchine. 

Cercei aparţînând primei variante sunt documentaţi în T 22 M 1 de la Brăviceni (Fig. 51/6), 
T 18 M 3 de la Višnevoe (Fig. 51/12–13), T 3 M 6 de la Burlăneşti, T 1 M 3 şi T 6 M 3 de la Kairka, 
T 6 M 10 de la Krasnoe, T 2 M 2 de la Ol’govka sau T 1 M 6 şi T 63 M 1 de la Ust’-Kamenka. 

Cercei foarte apropiaţi se întâlnesc şi în mediul geto-dacic, scitic târziu, cât şi în necropolele 
aşezărilor din spaţiul nord-pontic. Aceştia nu lipsesc nici din mormintele sarmatice timpurii, cât şi 
din cele din perioada sarmatică mijlocie din restul teritoriului locuit de sarmaţi. 

Cerceii aparţinând celei de-a doua variante provin din T 22 M 1 de la Brăviceni (Fig. 51/5) şi 
T 63 M 1 de la Ust’-Kamenka. Cercelul de la Brăviceni este din argint iar cel de la Ust’-Kamenka din aur. 

Cerceii aparţinând acestei variante au fost descoperiţi în câteva morminte de secol I p. Chr. 
din necropolele scitice târzii de la Zavetnoe şi Beljaus (Crimeea). Astfel de cercei au fost descoperiţi 
şi în câteva morminte iazige din Câmpia Pannonică, care se datează în secolul I – începutul secolului 
II p. Chr. Mormântul de la Brăviceni se datează, pe baza bogatului inventar, în a doua jumătate a 
secolului I p. Chr. 

Singular pentru mediul sarmatic este cercelul circular cu suprafaţa ornamentă cu cerculeţe 
plate din T 3 M 3 de la Mihajlovka (Fig. 51/7), care se datează în a doua jumătate a secolului I – 
începutul secolului II p. Chr. El este confecţionat dintr-o bară de aur pătrată în secţiune, cu un capăt 
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ascuţit, iar celălalt îngroşat. Pe trei din cele patru laturi acesta este ornamentat cu cerculeţe plate 
sudate între ele. 

Analogii pentru acest cercel sunt în morminte de secol I p. Chr. din cadrul necropolei scitice 
târzii de la Bel’bek IV. În secolul I p. Chr. se datează şi inelele de tâmplă din necropola de la 
Zavetnoe, care sunt decorate, la fel ca şi cerceii acestui tip. 

Un tip aparte sunt cerceii realizaţi dintr-o placă din aur împodobită pe avers cu 1–4 
caboşoane mari de formă rotundă, ovală sau rombică, cu marginile ornamentate cu granule. Cerceii 
de acest tip sunt de mai multe variante. Unele exemplare au şi câte 2–4 caboşoane mici, iar spaţiile 
dinte caboşoane au fost umplute cu motive floriforme filigranate. La unele exemplare, baza plăcuţe-
lor este marcată cu câte una sau două rânduri de sârme împletite. Caboşoanele acestor cercei sunt 
umplute cu sticlă de diferite culori. Pe revers, aceştia au fixate de bază 3–8 verigi din aur, de care sunt 
atârnate lănţişoare din acelaşi metal. Acestea au câte o semisferă la capăt, care la unele exemplare 
sunt umplute cu pastă de sticlă. În unele cazuri la capătul acestor lănţişoare este prinsă câte o măr-
gea. Pe vârful plăcii din aur, unii dintre cercei au fixată prin sudare câte o verigă, iar alţii un cârlig.  

 

 
Fig. 52. Cercei:  1–2. Porogi T 2 M 2; 3. Sokolova Mogila; 4–5. Nogajčinsk; 6–7. Severinovka T 1 M 3; 8. Gordeevka T 29 M 2. 

 

În mormintele sarmatice din spaţiul şi perioada de care ne ocupăm astfel de cercei provin din 
T 2 M 2 de la Porogi (Fig. 52/1–2), T 1 M 3 de la Severinovka (Fig. 52/6–7) şi tumulii Sokolova 
Mogila (Fig. 52/3) şi Nogajčinsk (Fig. 52/4–5, Pl. 1/9). 
 Cercei aparţinând acestui tip provin din mai multe mormintele sarmatice din spaţiul de la est 
de fluviile Don şi Volga (Krivolimansk T 44 M 1, Berdija T 8 M 2, Oktjabr’sk II T 2 M 1, Verbovskij 
III T 2 M 1) care se datează în a doua jumătate a secolului I p. Chr. – începutul secolului II p. Chr. 
De acest tip sunt şi cerceii din mormântul sarmatic din ultimul sfert al secolului I p. Chr. din 
necropola de la Čertovick (T 5 M 4). În secolul I p. Chr. se datează cerceii de acest tip din M 775 de 
la Ust’-Al’minsk (Crimea) şi cei din T 26 M 1 de la Alitub (stânga Donului). Destul de apropiaţi de 
piesele de la Porogi sunt şi exemplarele din T 20 din necropola de la Novo-Alexandrovka. Din 
„tezaurul de la Buzău” (Pl. 1/8), care se datează, cel mai probabil, în a doua jumătate/ultimul sfert al 
secolului I p. Chr. provin doi cercei aproape identici cu cei de la Porogi. Identici cu exemplarele de la 
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Porogi sunt şi cerceii din mormântul de la Ust’-Al’minsk (cavoul 620 M 1), care se datează la 
mijlocul/al treilea sfert a secolului I p. Chr. 
 
 Inele de tâmplă 
 Extrem de rar întâlnite, astfel de piese au fost totuşi descoperite într-o serie de morminte 
precum T 1 M 10 de la Mocra (Fig. 53/8) şi M 2 de la Ostrivec-Olečina (Fig. 53/9). Acestea sunt din 
aur şi sunt confecţionate dintr-o singură bucată de metal, circulară în secţiune, ornamentată cu două 
grupe de granule sudate (trei la bază şi una în centru) ce dau forma unui ciorchine. O analogie 
pentru inelele de tâmplă de la Mocra şi Ostrivec-Olečina avem în T 3 M 42 din necropola de la 
Čertovick (stânga Donului). Acesta este din aur şi are corpul torsionat şi ornamentat cu patru grupe 
de granule. Trebuie însă remarcat că inelele de tâmplă de la Mocra şi Ostrivec-Olečina sunt foarte 
asemănătore cu cerceii inelari cu o extremitate ascuţită şi cu cealaltă uşor îngroşată. Aceştia din urmă 
sunt ornamentaţi cu 2–4 grupe de granule sudate (trei la bază şi una în centru) ce dau forma unui 
ciorchine. Mormântul de la Mocra se datează în a doua jumătate a secolului I p. Chr., iar cel de la 
Ostrivec-Olečina, în prima jumătate a secolului I p. Chr.  
 

Fig. 53. Inele şi inele de 
tâmplă (8–9):  
1. Mihajlovka T 3 M 3;  
2. Giurcani T 1 M 8;  
3–4. Porogi T 2 M 2;  
5. Tutova M 1 (România); 
6–7. Bădragii Vechi T 25 M 2;  
8. Mocra T 1 M 10;  
9. Ostrivec-Olečina M 2;  
10–12. Mocra T 2 M 2;  
13–14. Nogajčinsk;  
15. Zaprud’e. 

 

 

Inele 
 Printre piesele de podoabă descoperite în mormintele din perioada mijlocie se numără şi 
inelele. Spre deosebire de ziua de astăzi, în antichitate inelele aveau o semnificaţie diferită. Astfel, pe 
lângă rolul de accesoriu destinat înfrumuseţării şi cel ce indica poziţia socială, acestea au avut şi un 
rol funcţional (sigilii). Rar întâlnite în lumea sarmatică, ele sunt totuşi prezente în mediul acestora, 
mai ales în cel nord şi nord-vest pontic din primele secole p. Chr. Trebuie menţionat că la fel ca şi în 
cazul mormintelor sarmatice din restul teritoriului locuit de sarmaţi, şi în cel de care ne ocupăm 
inelele provin cu precădere din morminte foarte bogate. 

Astfel, din T 25 M 2 de la Bădragii Vechi (Fig. 53/6–7) provin două inele din bronz 
dezvoltate pe verticală, ce au şatonul încorporat în verigă, iar piatra depăşeşte linia superioară. Ele au 
veriga îngustă şi circulară în profil, iar în şatonul de formă rotundă montată piatră din calcedonie. 
Un inel din bronz de acest tip provine şi din T 20 M 3 de la Ust’-Kamenka. 

Inelele acestui tip sunt realizate dintr-o singură bucată de metal (aur, argint, bronz) şi se 
caracterizează printr-un aspect unitar. Veriga şi partea superioară a acestor inele formează un întreg. 
Şatonul este, cu precădere, de formă elipsoidală sau rotundă, iar piatra depăşeşte linia superioară a 
inelului. În clasificarea tipologică a lui H. Guiraud acestea aparţin tipului 1c. 

Două inele din aur provin din tumulul Nogajčinsk (Fig. 53/13–14). Acestea sunt de tip sigiliu 
cu camee. Primul are satonul dezvoltat pe orizontală (Fig. 53/13) iar cel de-al doilea pe verticală (Fig. 
53/14). Ambele inele au şatonul încorporat în verigă, iar piatra depăşeşte linia superioară. Ele aparţin 
tipului 1a (Fig. 53/13) şi tipului 1b (Fig. 53/14) din clasificarea tipologică a lui H. Guiraud. 
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Inelele aparţinând tipurilor de mai sus au fost purtate încă din secolele IV–III a. Chr. şi au 
circulat până în secolul I p. Chr. 

Un alt tip de inele sunt cele dezvoltate pe orizontală, având şatonul încorporat în verigă. Ele 
sunt realizate dintr-o singură bucată de metal (aur, argint, bronz). Veriga acestora se dezvoltă treptat 
pe orizontală. Forma lor este circulară, aproximativ elipsoidală sau romboidală. Şatonul în care este 
montat elementul decorativ formează, ca şi în cazul inelelor tipului precedent, un întreg cu veriga. 
Inelele acestui tip au multiple variante şi au avut o largă circulaţie. 

În mormintele analizate, inelele acestui tip sunt reprezentate de exemplare din T 3 M 3 de la 
Mihajlovka (Fig. 53/1), T 2 M 2 de la Porogi (Fig. 53/4), T 20 M 3 de la Ust’-Kamenka şi mormântul 
distrus de la Zaprud’e (Fig. 53/15). Acestora li se adaugă două inele din bronz şi altele trei 
fragmentare din fier din tumulul Sokolova Mogila. Exemplarul de la Mihajlovka este din bronz şi se 
caracterizează prin veriga cu profil drept ce se lărgeşte spre partea superioară, umerii convecşi, iar 
şatonul oval. Inelul de la Porogi este din argint şi se caracterizează prin veriga ce se lărgeşte treptat 
păstrându-şi dimensiunile la partea superioară, iar şatonul oval. Inelul de la Mihajlovka are montat 
în şaton faianţă cu reprezentarea unui strugure în negativ, iar cel de la Porogi are montat în şaton un 
granat cu reprezentarea capului unui bărbat cu barbă. Cele cinci inele de la Skolova Mogila au şi ele 
şatonul oval în care este montat carneol şi agat. În clasificarea tipologică a lui H. Guiraud inele de 
mai sus aparţin tipului 2, variantele a-d. 

Se consideră că variantele inelelor acestui tip s-au dezvoltat de la finele secolului I p. Chr. 
până la mijlocul secolului III p. Chr. Exemplarele primelor două variante ale tipului 2, care se 
caracterizează prin forme fine şi echilibrate, sunt datate în mediul roman la sfârşitul secolului I – 
prima jumătate a secolului II p. Chr., deşi începutul producerii şi utilizării lor trebuie plasată într-o 
perioadă mai timpurie, dovadă în acest sens fiind numeroasele analogii din secolul I p. Chr. 

Din T 2 M 2 de la Porogi (Fig. 53/3) mai provine un inel din argint dezvoltat pe orizontală cu 
veriga lărgită în partea superioară, iar şatonul încorporat în verigă, uşor supraînălţat. Veriga acestuia 
este de formă circulară cu profilul drept, umerii concavi şi lăţiţi, iar în şatonul de formă rotundă este 
montată sticlă albastră de formă semisferică ce depăşeşte linia superioară a inelului. Pe părţile 
laterale mai sunt două celule mici de formă rotundă. Inele similare cu exemplarul de la Porogi nu 
cunoaştem, dar este cert că acesta reprezintă un produs al unui atelier roman sau grecesc. 

Un tip aparte sunt cele două inele cu şaton în formă de amforă din T 2 M 2 de la Mocra (Fig. 
53/11–12), care se datează la începutul secolului II p. Chr. Ele sunt realizate dintr-o fâşie de tablă din 
aur şi au şatonul în formă de amforă, al cărui corp este încorporat în verigă şi are montată o piatră de 
turcoaz. Inele similare sau apropiate exemplarelor de la Mocra nu cunoaştem. 

Tot din T 2 M 2 de la Mocra mai provine un inel spiralic (Fig. 53/10) realizat dintr-o singură 
bucată de aur, triunghiulară în secţiune, cu capetele lăţite şi împodobite cu cinci caboşoane rotunde 
şi două în formă de frunză de salcie. Caboşoanele rotunde sunt împodobite cu granat, iar cele în 
formă de frunză cu pastă albăstruie. O analogie pentru acest inel nu cunoaştem. 
  

Verigi 
 Printre piesele din cadrul mormintelor din perioada mijlocie se numără şi o serie de piese 
inelare de dimensiuni mici sau medii realizate din bronz sau argint, a căror funcţionalitate în unele 
cazuri nu este certă, iar în altele controversată. Acestea au cunoscut utilizări multiple aşa cum o 
dovedesc în unele cazuri asocierile funcţionale cu alte categorii de piese. 

O primă categorie o reprezintă verigile simple care sunt piese inelare realizate din bronz. Din 
punct de vedere morfologic, pot fi distinse două variante: a. – verigi simple din bronz, circulare în 
secţiune sau aplatizate, ce au capetele libere uşor distanţate sau petrecute şi diametre mai mari sau 
mai mici; b. – verigi simple din bronz, având secţiuni circulare sau poligonale. 
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Fig. 54. Verigi: 1–3. Mărculeşti T 3 M 4; 4–5. Brăviceni T 4 M 1; 6–7. Codrul Nou T 1 M 1; 8–9. Vaslui M 1; 
10–11. Beloles’e T 9 M 1; 12. Glubokoe T 2 M 3; 13. Mărculeşti T 3 M 13; 14. Višnevoe T 18 M 3;                 
15–16. Čuguna-Krepinka T 2 M 1. 
 
Exemplarele primei variante au fost descoperite în T 2 M 3 de la Glubokoe (Fig. 54/12), T 3 

M 4 de la Mărculeşti (Fig. 54/1–3), T 4 M 1 de la Brăviceni (Fig. 54/4–5), T 1 M 1 de la Codrul Nou 
(Fig. 54/6–7), T 5 M 2 de la Obileni şi T 2 M 6 de la Văratic, T 14 M 1 de la Alexandrovka, T 7 M 3 a 
grupei a IX-a de tumuli de la Podgorodnoe, într-o serie de morminte din cadrul necropolei de la 
Ust’-Kamenka dar şi în multe altele din întregul spaţiu nord-pontic. 

Verigile celei de-a doua variante au fost descoperite în T 9 M 1 de la Beloles’e (Fig. 54/10–
11), T 25 M 9 de la Bădragii Vechi, M 10 de la Kiselev, M 5 de la Ostrivec-Verteba, T 4 M 4 şi T 13 M 3 
de la Olăneşti, T 1 M 3 de la Taraclia I. 

Din punct de vedere al funcţionalităţii, verigile acestui tip fie au fost utilizate ca şi catarame 
(varianta b) ori ca verigi montate pe centuri pentru a atârna diferite obiecte, fie au fost folosite ca 
piese de harnaşament. Nu este exclus ca unele piese de acest tip să fi fost folosite şi ca inele de degete. 

În ceea ce priveşte răspândirea şi cronologia verigilor acestui tip, trebuie spus că acestea sunt 
prezente pe un spaţiu întins, pe parcursul unei perioade îndelungate de timp, nelipsind nici din mor-
mintele sarmatice de pe întregul spaţiul locuit de aceştia pe parcursul secolelor IV a. Chr. – IV p. Chr. 

O altă grupă mai puţin numeroasă o reprezintă verigile cu noduri. Acestea sunt piese inelare 
executate, de obicei, din bronz, prin turnare în tipare.  

În mormintele sarmatice din perioada mijlocie, astfel de piese sunt documentate cu 
precădere în vestul spaţiului nord-pontic (T 3 M 13 de la Mărculeşti (Fig. 54/13), T 18 M 3 de la 
Višnevoe (Fig. 54/14), mormântul distrus de la Tălmaza, T 4 M 6 de la Taraclia II, T 2 M 1 de la 
Čuguna-Krepinka (Fig. 54/15–16) şi T 1 M 8 de la Pisarevka). 

Veriga de la Mărculeşti are un şir continuu de noduri, exemplarele de la Čuguna-Krepinka (4 
ex. trei dintre ele au nodurile dispuse distanţat) şi cel de la Višnevoe şiruri triple continue. Veriga de 
la Tălmaza are un şir de noduri dispuse distanţat la intervale uniforme, iar cea de la Taraclia II, 
grupuri de trei nodozităţi dispuse la intervale uniforme. 

Verigile cu noduri sunt frecvent descoperite în întregul spaţiul locuit de geto-daci, în lumea 
celtică central-europeană, dar mai ales în zonele locuite de scordisci. Nu lipsesc aceste verigi, având 
diametrul mai mare sau mai mic, din mai multe medii culturale, inclusiv din cel sarmatic din 
întregul spaţiu locuit de către aceştia. 

Verigile cu noduri şi-au făcut apariţia încă din prima epocă a fierului şi au fost utilizate 
intens până la finele secolului I p. Chr., uneori chiar şi mai târziu. 

Din punct de vedere al funcţionalităţii, ele sunt considerate, în raport cu diametrul pe care îl 
au, brăţări sau inele. Cu toate acestea, s-a remarcat că în unele cazuri dimensiunile acestora sunt 
foarte mici sau foarte mari pentru a fi considerate astfel. I. Glodariu consideră că piesele cu noduri 
au avut întrebuinţări multiple: „în loc de catarame, verigi montate pe centură pentru a atârna de ea 
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diferite obiecte sau ornamente, ca şi piese pentru suspendarea ofrandelor în temple”. Pe de altă parte 
s-a remarcat (A. Rustoiu) că unele dintre ele puteau fi utilizate ca piese de harnaşament. 

Extrem de rar se întâlnesc în mormintele sarmatice verigile cu capetele petrecute şi înfăşu-
rate. Piesele acestui tip sunt realizate dintr-o sârmă de bronz, argint şi mai rar aur. Au capetele petre-
cute şi înfăşurate, prezentând o morfologie similară cu brăţările cu capetele petrecute şi înfăşurate.  

Astfel de verigi au cunoscut o largă răspândire, ele fiind descoperite foarte frecvent în 
întregul spaţiul locuit de geto-daci din secolele I a. Chr. – I p. Chr. O intensă circulaţie au avut 
acestea în mediul roman din primele secole p. Chr. 

Verigile cu capetele petrecute şi înfăşurate au servit la închiderea unor lanţuri, de ele 
fixându-se uneori pandantive, dar şi la confecţionarea unor lanţuri-coliere şi centuri. Foarte probabil 
ele au mai fost utilizate şi ca inele de tâmplă, dar şi ca inele de deget. Ultima funcţionalitate este 
atribuită celei mai mari părţi a acestor piese din primele secole p. Chr. din mediul roman. 

Sporadic întâlnite în mormintele sarmatice sunt şi verigile spiralice care au o morfologie 
asemănătoare brăţărilor spiralice, inelelor spiralice de picior sau a inelelor spiralice simple de deget 
sau cele reprezentând la capete ornamente zoomorfe. 

Astfel de verigi se întâlnesc în mediul scitic, scitic târziu, geto-dacic şi aşezările din zona 
nord-pontică. Nu lipsesc astfel de verigi nici din mormintele sarmatice.  

În lumea romană şi geto-dacică, astfel de piese, în special cele prezentând la capete 
ornamente zoomorfe, au fost utilizate ca podoabe pentru deget. Se mai consideră că o parte a 
verigilor au servit la împodobirea coafurii feminine, dar şi că au fost utilizate în asociere cu obiecte 
din piele sau textile. Unele verigi, în special cele cu diametrul mic, au putut fi utilizate şi în cadrul 
şiragurilor de mărgele, aşa cum, cel mai probabil, a fost cazul celor două verigi spiralice din 
mormântul sarmatic timpuriu de la Novobarannikovka. 

Din punct de vedere cronologic, verigile şi inelele spiralice reprezintă o formă ce a fost la 
modă în diverse regiuni şi în toate epocile.  

 

Catarame şi încheietori de catarame 
La fel ca şi în alte medii culturale, cataramele şi încheietorile de catarame din diferite metale 

au constituit părţi componente ale unor centuri caracteristice costumului sarmatic. În marea majori-
tate a cazurilor, cataramele au constituit părţi componente ale centurilor, curelelor din piele fără alte 
garnituri şi cureluşelor încălţămintei sau acelora prin intermediul cărora erau prinse tecile spadelor 
de centură. În mormintele sarmatice din întregul spaţiu locuit de aceştia, cataramele sunt o prezenţă 
frecventă în inventarului funerar al mormintelor. 

 

Fig. 55. Catarame:  
1. Beloles’e T 3 M 9;  
2. Glubokoe T 2 M 3;  
3–6. Porogi T 2 M 1;  
7, 11. Olăneşti T 13 M 3;  
8. Plavni T 11 M 2;  
9–10. Brăviceni T 4 M 1; 
12. Beloles’e T 9 M 1;  
13. Cazaclia T 10 M 1;  
14. Obileni T 5 M 2;  
15. Akkermen’ II T 4 M 1;  
16. Skadovsk T 1 M 11;  
17. Balki T 1 M 4;  
18. Pervokonstantinovka T 1 M 2;  
19. Vesnjanoe;  
20. Akkermen’ II T 6 M 1;  
21. Kamenka T 29 M 7. 
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O primă grupă o reprezintă cataramele cu limbă de formă inelară, dreptunghiulară şi pătrată. 
Acestea sunt piese care nu se deosebesc de cataramele utilizate astăzi. Ele erau prinse, în cea mai 
mare parte a lor, direct de cureaua din piele, dar sunt şi exemplare ce erau fixate pe curea cu nituri 
prin intermediul unor plăcuţe metalice mobile. Unele cataramele inelare cu diametrul mic provin de 
la curelele de care erau atârnate spadele de centura din piele de la brâu, iar altele de la cele ale 
încălţămintei.  

În mormintele sarmatice analizate, cataramele inelare sunt documentate în T 3 M 9 de la 
Beloles’e (Fig. 55/1), T 9 M 1 de la Beloles’e (Fig. 55/12), T 4 M 1 de la Brăviceni (Fig. 55/9–10), T 10 
M 1 de la Cazaclia, T 2 M 3 de la Glubokoe (Fig. 55/2), T 13 M 3 de la Olăneşti (Fig. 55/7), T 11 M 2 
de la Plavni (Fig. 55/8), T 2 M 1 de la Porogi (Fig. 55/3–4), T 4 M 1 de la Akkermen’ II (Fig. 55/15),  
T 14 M 1 de la Alexandrovka, T 3 M 3 de la Novoe, T 29 M 1 de la Zaporož’e, T 1 M 11 de la 
Skadovsk (Fig. 55/16 ) mai multe morminte din cadrul necropilei de la Ust’-Kamenka etc., cele de 
formă dreptunghiulară în T 5 M 2 de la Obileni (Fig. 55/14), T 1 M 4 de la Balki (Fig. 55/17), T 1 M 2 
de la Pervokonstantinovka (Fig. 55/18), Steblev, Novofilippovka, iar cele pătrate în T 10 M 1 de la 
Cazaclia (Fig. 55/13).  

Cataramele cu limbă sunt cunoscute deja în mormintele sauromaţilor din secolele VI–V a. Chr. 
Chiar dacă sunt cunoscute de timpuriu, acest tip de catarame devine forma dominantă doar 
începând cu secolul I a. Chr. În perioada sarmatică timpurie, numărul acestora este destul de mic, iar 
în cele din perioada sarmatică mijlocie şi târzie, acestea sunt tipul dominant. Exemplarele de formă 
dreptunghiulară au analogii în mormintele sarmatice din stânga Donului şi nordul Caucazului, dar şi 
în necropola Zolotaja Balka. Acestea lipsesc însă la sciţii târzii din Crimeea, din necropolele oraşelor 
şi ale aşezărilor greceşti, dar şi la sarmaţii din spaţiul nord-vest pontic (o excepţie este catarama de la 
Obileni). Nu în ultimul rând trebuie menţionat că mormintele în care au fost descoperite cataramele 
dreptunghiulare au trăsături estice caracteristice noului val de sarmaţi veniţi din est începând cu 
mijlocul secolului I p. Chr. 

Cataramelor de mai sus li se adaugă cele cu partea din faţă ovală sau rotundă iar partea din 
spate trapezoidală. Limba acestora este fie în forma literei „T”, fie este dreaptă şi prinsă de partea 
inferioară a ramei. Acestea sunt din argint, bronz sau fier. Au o lungime cuprinsă între 5,5 şi 6 cm şi 
o lăţime a părţii inferioare de 2,2–3,6 cm. Astfel de catarame au fost descoperite într-o serie de 
mormintele sarmatice precum cele de la Vesnjanoe (Fig. 55/19), T 6 M 1 de la Akkermen’ II (grupa 
estică de morminte) (Fig. 55/20), T 29 M 7 de la Kamenka (Fig. 55/21), T 1 M 1 de la Aktovo şi T 14 
de la Ust’-Kamenka care se datează în a doua jumătate a secolului I p. Chr. 

Astfel de catarame sunt denumite uneori „marcomanice”. În tipologia lui K. Raddatz, acestea 
sunt de tipul C şi datate în faza B 1b (40–70 p. Chr.) a sistemului cronologic pentru epoca romană 
imperială. Trebuie totuşi remarcat că dintre acestea doar cele ce au limba în fora literei „T”, sunt din 
argint şi bronz, aparţin tipului C (Vesnjanoe, Akkermen’ II, Aktovo), iar cele din fier cu o 
morfologie mult mai simplă sunt, foarte probabil, imitaţii după originalele „marcomanice”. 

Astfel de catarame se întâlnesc nu numai la sarmaţii din spaţiul nord-pontic, ci şi la cei din 
regiunea de la est de Don. Acestea nu lipsesc nici din mediul scitic târziu din zona Niprului Mijlociu 
şi Crimeea. Sunt prezente astfel de catarame şi în mediul culturii Przeworsk, dar şi în oraşele greceşti 
din nordul Mării Negre. 

 Un tip aparte sunt cataramele cu figuri în relief. În cadrul acestui tip sunt documentate patru 
exemplare care provin din T 2 M 1 de la Porogi (Fig. 56/18–21). Două dintre acestea sunt de formă 
aproximativ rotundă, uşor ascuţită în partea centrală. Ele au miezul format dintr-un disc din fier care 
este acoperit cu foiţă groasă din aur. În partea centrală, acestea au reprezentate în relief doi grifoni 
aşezaţi în cerc ce se sfâşie unul pe celălalt (Fig. 56/18–19). Ele provin de la o centură din piele din 
care s-au mai păstrat mici fragmente de culoare roşie şi patru aplici bimetalice de formă 
dreptunghiulară ce au partea interioară din argint, iar ce exterioară din aur (Fig. 56/14–17).  
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Aceste două catarame-încheietori sunt exemplare tipice stilului policrom din perioada 
sarmatică. Ele sunt realizate în tehnica larg răspândită în acea perioadă – placarea părţii din fier sau 
bronz cu aur şi pietre înserate. O analogie pentru acest sistem de catarame-încheietori avem în T 12 
M 1 de la Nikol’skoe (bazinul Volgăi de Jos), care este datat în a doua jumătate a secolului I – 
începutul secolului II p. Chr. În ceea ce priveşte reprezentările de pe aceste catarame-încheietori, 
trebuie spus că ele au analogii mai mult sau mai puţin apropiate. Se consideră că piese cu o astfel de 
iconografie au fost produse în Bactria15, dar nu sunt excluse nici influenţele din partea artei 
chinezeşti, unde se întâlneşte o iconografie similară a dragonului. 

 

 
Fig. 56. Catarame, capete şi garnituri de capete de curele: 1–21. Porogi T 2 M 1. 

 
Cea de-a treia cataramă este din aur şi a fost realizată prin turnare. Aceasta este de formă 

ovală şi este formată dintr-o ramă cu baza dreaptă, iar interiorul rotunjit. Baza şi părţile laterale ale 
plăcuţei sunt ornamentate cu 22 celule romboidale şi unul triunghiular despărţite de nişte linii oblice 
incizate. Celulele sunt umplute cu pastă cenuşiu-albăstruie. Spaţiul interior al cataramei este format 
dintr-un decor în relief ce constă din reprezentarea capului unui bărbat mongoloid, protoma unei 
pantere, iar de-a lungul laturilor lungi doi grifoni răsuciţi în forma literei „S” ţinuţi de încheieturile 
picioarelor din spate de personajul masculin (Fig. 56/21). Ultima cataramă este şi ea din aur şi a fost 
realizată ca şi cea anterioară prin aceeaşi tehnică. Aceasta are formă de pară, iar părţile laterale 
ornamentate cu 20 de celule romboidale şi două triunghiulare umplute cu pastă de culoare cenuşiu-
albăstruie. Pe partea interioară a ramei sunt sudate patru urechiuşe din aur. Spaţiul interior al 
cataramei este format dintr-un decor în relief ce constă din reprezentarea torsului unui bărbat 
mongoloid cu capul ridicat, iar faţa cu privirea în sus, protoma unei pantere cu capul înclinat 
înainte, iar de-a lungul laturilor lungi doi grifoni răsuciţi în forma literei „S” ţinuţi de încheieturile 
picioarelor din spate de personajul masculin (Fig. 56/20). Aceste două catarame provin de la centura 
din piele de care, prin intermediul a două perechi de cureluşe, prinse între ele prin intermediul a 
două încheietori (Fig. 56/2–3) şi două catarame (Fig. 56/4–5), era fixată teaca spadei. Pe această 
centură mai erau fixate două aplici din aur de forma unei flori de lotus, de sub care porneau două 

 
15  Regiune istorică, apoi regat elenistic în sud-vestul Asiei. Bactria propriuzisă este localizată pe teritoriul actual al 

Afganistanului de Nord, Uzbekistan şi Tadjikistan. A făcut parte timp de două secole din cadrul Imperiului Persan, a 
fost cucerită de Alexandru cel Mare, iar apoi devine o provincie a Imperiului Seleucid. Profitând de situaţia din sânul 
statului seleucid, Diodotos, satrapul Bactriei, proclamă independenţa acestei regiuni şi pune bazele unui regat elenistic 
greco-bactrian de sine stătător (cca. 255 a. Chr.), cu reşedinţa la Bactra (= Balkh, Afganistan), oraş situat pe traseul 
„drumului mătăsii”. Regatul creat a constituit o sinteză originală între elementele elenistice, iraniene şi indiene. 
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cureluşe din piele terminate în capete de curele (Fig. 56/12–13). O analogie pentru cele două 
catarame cu figuri în relief nu cunoaştem. Din punct de vedere tehnologic şi tipologic, cataramele de 
la Porogi se situează pe aceeaşi treaptă cu cele din unele morminte de la Tillya-tepe. O reprezentare 
apropiată avem pe două pandantive din aur din M 2 de la Tillya-tepe. Ţinându-se însă cont de 
tehnica de realizare a acestora şi de asemănarea cu reprezentările de pe piesele din mormintele de la 
Tillya-tepe ţinem să credem că cele de la Porogi au aceeaşi provenienţă. 

Tot din T 2 M 1 de la Porogi provin încheietori de catarame în forma cifrei „8” (Fig. 55/5–6) 
realizate din sârmă circulară în secţiune. Partea superioară a acestora este rotundă, iar cea inferioară, 
aproximativ triunghiulară. 

Două dintre acestea sunt din argint şi au constituit încheietori ale cataramelor încălţămintei 
(Fig. 55/5–6), iar celelalte două sunt din aur (Fig. 56/2–3) şi au fost încheietori ale cataramelor de la 
cureluşele prin intermediul cărora teaca spadei era prinsă de centura de la brâu (Fig. 56/1). Astfel de 
încheietori de catarame au fost găsite în T 6 de la Noin Ula, datat la începutul secolului I p. Chr., iar 
altele două din aur, datate în secolele I a. Chr. – I p. Chr., fac parte din colecţia Muzeului J. Paul 
Getty din Malibu. 

 
 Capete şi garnituri de capete de curele 
 Această categorie de piese este documentată de patru capete de curele şi două garnituri de 
capete de curele ce provin din T 2 M 1 de la Porogi (Fig. 56/7–9, 12–13). Două dintre acestea au fost 
realizate din două plăcuţe din aur sudate între ele. Acestea sunt de formă dreptunghiulară şi au unul 
din capete rotunjit. Pe partea interioară, acestea au un cadru dreptunghiular pentru curea, iar pe cea 
exterioară, celule umplute atât cu pastă de culoare cenuşiu-verzuie şi albă (Fig. 56/12), cât şi cenuşiu-
albăstruie (Fig. 56/13). Pe partea interioară, una dintre acestea are realizat din sârmă din aur un 
semn de tip tamga16 format din două volute şi un cerc (Fig. 56/12). Acestea erau fixate pe capătul a 
două cureluşe ce erau prinse cu ajutorul a două aplici din aur de forma unei flori de lotus, de cureaua 
de la brâu. Un capăt de curea foarte apropiat celor de mai sus a fost descoperit în bogatul mormânt 
sarmatic de la Cvetna (nordul Mării Negre). Două capete identice ca formă, dar ornamentate diferit, 
au fost descoperite şi în M 4 din necropola de la Tillya-tepe. Faţă de exemplarele de la Porogi şi 
Cvetna, acestea însă decorau capetele curelelor încălţămintei. Capete de curea identice ca formă 
aveau în componenţa lor şi centurile din mormintele sarmatice de la Pervomajsk şi Kiljakovka 
(bazinul Volgăi de Jos). Identice ca formă sunt şi capetele de curea din mormântul distrus de la 
Krasnyj (regiunea Rostov), care erau, însă, prinse de capetele curelelor cu câte un nit.  

Celelalte două capete de curele de la Porogi sunt din bronz şi au suprafaţa placată cu aur. Pe 
partea exterioară, acestea sunt ornamentate cu două rânduri verticale de celule în formă de inimă, 
umplute cu pastă cenuşiu-gălbuie, iar pe margini cu un brâu în relief în formă de şnur (Fig. 56/7, 9). 
Aceste erau fixate la câte unul dintre capetele curelelor ce prindeau de şoldul piciorului drept teaca 
spadei (Fig. 56/1). Capete de curele cu acelaşi sistem constructiv provin din mormintele sarmatice de 
la Cvetna, Pervomajsk şi Nikol’skoe. 

Cele două garnituri de capete de curea de la Porogi (Fig. 56/6, 8) sunt din aur şi au o formă 
dreptunghiulară. Acestea au unul din capete închis, iar celălalt deschis. Pe margini, ele sunt decorate 
cu una sau două linii paralele în relief din sârmă de aur sudată. În partea centrală a părţii exterioare 
acestea sunt ornamentate cu un cerc şi patru inimioare realizate din sârmă de aur. Ele formează nişte 
celule umplute cu pastă de culoare albăstrui-cenuşie. Ca şi capetele de curea prezentate mai sus şi 

 
16  Semnele de tip tamga din mediul sarmatic apar pe diferite obiecte, precum oglinzi, vase de metal, vase ceramice 

modelate cu mâna sau la roată, piese de armament şi echipament, accesorii vestimentare, plăci de piatră, monede etc. 
De-a lungul timpului, în literatura de specialitate cercetătorii (E. I. Solomonik, Gh. Bichir, V. S. Dračuk, S. A. Jacenko 
etc.) au exprimat diverse păreri referitor la semnificaţia semnelor de tip tamga, ele fiind interpretate cel mai adesea ca 
semne de proprietate, atribute ale puterii, semne de scriere, simboluri magico-religioase sau ornamente.  
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garniturile analizate au fost fixate la câte unul dintre capetele celor două curele ce prindeau teaca 
spadei de şoldul piciorului drept (Fig. 56/1). 

 
Aplici 
Aplicile din aur reprezintă o altă categorie de piese de vestimentaţie din cadrul mormintelor 

sarmatice din teritoriul şi perioada analizată. Marea majoritate a acestora sunt piese realizate din 
foiţă de aur prin ştanţare. Cu excepţia aplicilor tubulare, aceste piese sunt prevăzute cu orificii 
amplasate simetric prin intermediul cărora erau cusute pe haine. Acestora li se mai adaugă şi aplici 
ce ornamentau centurile. 

Spre deosebire de perioada sauromatică, când aplicile vestimentare erau reprezentări în stil 
animalier, în perioada sarmatică timpurie apar forme geometrice cu decor geometric şi fitomorf. În 
perioada sarmatică mijlocie, alături de acestea se adaugă şi aplici cu forme zoomorfe şi fitomorfe. În 
ultimele secole dinaintea erei creştine, acest mod de a-şi împodobi hainele nu era unul foarte des 
întâlnit, fapt ce rezultă şi din analiza descoperirilor de astfel de piese din morminte. Nici varietatea 
tipurilor de aplici în perioada sarmatică timpurie nu este foarte mare. Atunci când se întâlnesc, ele 
provin numai din morminte bogate. Începând cu perioada sarmatică mijlocie aplicile din aur, pe lângă 
faptul că sunt mult mai variate ca formă, încep să fie întâlnite şi în unele morminte ale sarmaţilor de 
rând, iar pentru veşmintele aristocraţilor, în special ale femeilor, acestea sunt accesorii obişnuite. 

Aplicile erau cusute pe haine într-o anumită ordine, formând astfel compoziţii ornamentale. 
De altfel, nu este întâmplător faptul că în morminte sunt descoperite câteva tipuri de aplici, care sunt 
la rândul lor reprezentate de un anumit număr de exemplare. Un exemplu elocvent în acest sens este 
mormântul unei aristocrate sarmate din tumulul Sokolova Mogila în care au fost descoperite 1218 
aplici de forme geometrice şi zoomorfe reprezentând zece tipuri plus alte 83 de aplici tubulare. În 

bogatul mormânt sarmatic din 
tumulul Nogajčinsk, numărul 
aplicilor descoperite este de 333 
de exemplare şi sunt reprezen-
tate de opt tipuri. Toate aplicile 
vestimentare din mormintele 
sarmatice din teritoriul şi pe-
rioada analizată aparţin tipuri-
lor ce au avut o largă răspândire 
în mediul sarmatic din primele 
secole p. Chr.17.  

Un prim tip sunt apli-
cile circulare care au mai multe 
variante. Astfel, aplici circulare 
ce au partea centrală bombată, 
ornamente pe margini cu linii 
transversale prevăzute cu două 
orificii de prindere amplasate 
simetric au fost descoperite în T 
9 M 1 de la Beloles’e (Fig. 

57/14–16), T 1 M 3 de la Severinovka (Fig. 57/22–23), Cvetna şi T 7 M 1 de la Turlaki (Fig. 57/19). 
Aplicile acestei variante din mormintele sarmatice din regiunea Kuban sunt datate în a doua 
jumătate a secolului I a. Chr. – secolul II p. Chr. 

 
17  O tipologie a aplicilor vestimentare din aur din mormintele sarmatice a fost elaborată recent de către I. I. Marčenko. 

 
Fig. 57. Aplici vestimentare: 1–3. Mihajlovka T 3 M 3; 4–5. Bădragii Vechi T 7 M 2;  
6–16. Beloles’e T 9 M 1; 17–18. Holmskoe M 22; 19–21. Turlaki T 7 M 1;                 
22–24. Severinovka T 1 M 3; 25–26, 30–31. Hruşca; 27, 32. Holmskoe M 4;            
28–29, 33–39. Porogi T 2 M 2; 40–42. Mocra T 2 M 2; 43–45. Cvetna. 
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 Din T 22 de la Holmskoe (Fig. 57/17) provin aplici ce au partea centrală uşor proeminentă, 
iar marginea ornamentată cu granule în tehnica au repoussé. Ele sunt prevăzute cu câte două orificii 
de prindere amplasate simetric. Analogii pentru acestea întâlnim în necropola tumulară sarmatică 
„Zolotoe kladbišče”, în mausoleul şi în unele morminte din necropola de la Neapolis, dar şi în M 105 
de la Tanais. 
 O variantă aparte sunt aplicile ce au partea centrală proeminentă, iar marginile bine reliefate 
şi ornamente cu linii transversale din T 2 M 2 de la Mocra (Fig. 57/41). Din punct de vedere 
cronologic, aplicile acestei variante sunt datate în intervalul cuprins între a doua jumătate a secolului 
I – secolul II p. Chr.  

Aplici din aur de formă circulară în plan şi semisferică în profil prevăzute cu urechiuşă de 
prindere pe partea interioară provin din T 2 M 2 de la Mocra (Fig. 57/40) tumulul Sokolova Mogila 
şi tumulul Nogajčinsk (T 5 M 18). Sunt prezente astfel de aplici vestimentare şi în tumulii necropolei 
„Zolotoe kladbišče”. Din punct de vedere cronologic, aceste aplici sunt datate în intervalul cuprins 
între a doua jumătate a secolului I – secolul II p. Chr.  
 Un alt tip sunt aplicile din aur de formă triunghiulară, care, ca şi cele circulare, au mai multe 
variante. Acestea sunt documentate în mormintele sarmatice din T 3 M 3 de la Mihajlovka (Fig. 
57/3), T 7 M 1 de la Turlaki (Fig. 57/20), tumulul Nogajčinsk etc. Aplicile triunghiulare cu suprafaţa 
ornamentată în diverse moduri sunt bine documentate în mormintele sarmatice din spaţiul nord şi 
nord-est pontic. Au fost descoperite aplici triunghiulare şi într-un mormânt sarmatic din Câmpia 
Pannonică, datat în secolul I – începutul secolului II p. Chr. Aplici triunghiulare sunt întâlnite şi la 
Chersonesus. I. I. Marčenko datează aplicile triunghiulare în a doua jumătate a secolului I – secolul 
II p. Chr. 
 Nu lipsesc din cadrul mormintele sarmatice din teritoriul analizat nici aplicile romboidale. 
Din mormântul de la Hruşca provin aplici din aur în formă de romb ce au suprafaţa ornamentată cu 
două romburi mai mici, unul în interiorul celuilalt, şi haşuri orizontale (Fig. 57/25–26). În 
mormântul sarmatic din tumulul Sokolova Mogila au fost descoperite 662 de aplici romboidale lise. 
Nu lipsesc aplicile romboidale nici din mormântul de la Cvetna (Fig. 57/44). Sunt cunoscute aplici 
romboidale lise şi într-o serie de morminte sarmatice din spaţiul de la est de Don (Novyj (T 12 M 2), 
Dači (T 1 M 1)18, Alitub (T 26 M 1), Kudinov (T 14 M 1), Krivolimansk (T 16 M 8)). 
 Un tip aparte sunt aplicile pătrate din tumulul Nogajčinsk din care mai provin şi exemplare 
în formă de liră, care reprezintă un tip rar întâlnit în mediul sarmatic. 
 Din T 9 M 1 de la Beloles’e (Fig. 57/10–11) provin aplici din aur în formă de petală ce au 
partea centrală bombată, iar marginile reliefate şi ornamentate cu linii transversale. Ele sunt 
prevăzute cu două orificii de prindere. Astfel de aplici fac parte din mobilierul funerar al mormân-
tului sarmatic de la Novo-Alexandrovka (T 20), iar exemplare similare au fost descoperite şi în unele 
morminte de la Chersonesus. 
 Aplici de acelaşi tip, dar care au iar marginea ornamentată cu granule în tehnica au repoussé 
au fost găsite în T 22 de la Holmskoe (Fig. 57/18), care se datează la sfârşitul secolului I – începutul 
secolului II p. Chr. 

Un al tip sunt aplicile în formă de lacrimă ce au corpul bombat şi sunt prevăzute cu câte 
două orificii de prindere amplasate simetric din T 2 M 2 de la Mocra (Fig. 57/42) şi T 2 M 2 de la 
Porogi (Fig. 57/39). Exemplare similare fac parte din „tezaurul de la Buzău”, T 41 de la Ust’-Labinsk 
(necropola „Zolotoe kladbišče”) şi bogatul mormânt sarmatic de la Orlovec. 

În mormintele sarmatice din perioada mijlocie sunt întâlnite şi aplici cruciforme din aur. 
Acestea au forma unei cruci cu marginile rotunjite şi proeminente cu câte un orificiu de prindere la 
fiecare capăt. Marginile acestora sunt conturate de o bordură în relief, iar în partea centrală au câte 
unu sau două cercuri în relief. Acestea sunt prevăzute cu patru orificii de prindere amplasate 

 
18  Numărul aplicilor romboidale din acest mormânt era de 11720 de exemplare. 
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simetric. În mormintele sarmatice analizate acestea sunt documentate în T 3 M 3 de la Mihajlovka 
(Fig. 57/2). Identice ca formă sunt şi aplicile din mormântul tumulului Sokolova Mogila. Acestea au 
însă sudate pe margini şi în centru fâşii înguste care formează celule (cea din mijloc este circulară) 
umplute cu email, iar pe partea interioară au urechiuşe de prindere. Astfel de aplici sunt prezente în 
mormintele sarmatice de pe întregul teritoriu locuit de aceştia. 
 Aplici cruciforme cu centrul proeminent, iar marginile ornamentate cu linii transversale 
provin din T 2 M 2 de la Porogi (Fig. 57/33–34). Apropiate acestora le sunt şi exemplarele din 
mormântul de la Cvetna (Fig. 57/43). 
 O grupă aparte o reprezintă aplicile în formă de rozetă care sunt de mai multe variante. Din 
T 7 M 2 de la Bădragii Vechi (Fig. 57/4–5) şi 16 din T 2 M 2 de la Porogi (Fig. 57/28–29) provin 
astfel de aplici realizate din foiţă de aur prin metoda ştanţării. Ele au centrul bombat uneori 
înconjurat de un cerc format din granule realizate în tehnica au repoussé. Astfel de aplici sunt 
documentate în mormintele tumulare ale necropolei „Zolotoe kladbišče” şi ale celui de la Novyj. 
 Aplici în formă de rozetă cu opt şi nouă petale prevăzute cu orificiu în partea centrală provin 
şi din bogatul mormânt sarmatic din tumulul Sokolova Mogila. 

Aplici aparţinând acestui tip cu partea centrală formată dintr-un cerc proeminent şi ale căror 
margini sunt ornamentate cu linii transversale provin din T 9 M 1 de la Beloles’e (Fig. 57/6–7). 
Aplici identice cu cea de la Beloles’e sunt cunoscute la Chersonesus, T 38 de la Ust’-Labinsk 
(necropola „Zolotoe kladbišče”) şi într-un mormânt sarmatic din Câmpia Pannonică, datat în 
secolul I – începutul secolului II p. Chr. 

Aplici din aur ce au forma unei rozete cu patru petale, având capetele ascuţite şi aşezate în 
forma literei X, ale căror petale au câte o celulă umplută cu email de diferite culori, provin din T 3 M 
3 de la Mihajlovka (Fig. 57/1) şi tumulul Sokolova Mogila. Aplici similare se întâlnesc şi într-o serie 
de morminte sarmatice de la est de Don (Hohlač, T 3 de la Sokolovsk, T 9 de la Kazanskaja 
(necropola „Zolotoe kladbišče”)). 

O grupă reprezentativă sunt şi aplicile zoomorfe. O primă variantă sunt aplicile din aur ce au 
forma unui cap de berbec stilizat cu marginile ornamentate cu linii transversale şi prevăzute cu două 
orificii de prindere. Aplicile aparţinând acestei variante provin din T 9 M 1 de la Beloles’e (Fig. 57/8–
9), tumulii Sokolova Mogila şi Nogajčinsk. Astfel de aplici au fost descoperite în mormintele din 
necropola sarmatică „Zolotoe kladbišče”.  
 Din mormântul distrus de la Hruşca provin aplici din aur ce au forma unui cap de ţap de 
munte puternic stilizat, prevăzute cu şase orificii de prindere (Fig. 57/30–31). Aplici apropiate ca 
formă au fost descoperite în mormântul de la Cvetna (Fig. 57/45) şi cel apropierea satului 
Alexandrovka, care se datează în secolul I p. Chr. 

Aplicilor de mai sus li se adaugă cele de forma unei păsări în zbor, puternic stilizate şi 
prevăzute cu patru orificii de prindere din T 7 M 1 de la Turlaki (Fig. 57/21). Marginile acestora sunt 
decorate cu mici liniuţe transversale. 

Destul de frecvent întâlnite în mormintele sarmatice sunt aplicile tubulare realizate din foiţă 
subţire de aur şi cu suprafaţa lisă sau ornamentată cu caneluri transversale. În mormintele sarmatice 
din perioada mijlocie astfel de aplici au fost descoperite în T 2 M 2 de la Porogi (Fig. 57/35–37), T 9 
M 1 de la Beloles’e, T 1 M 3 de la Severinovka (Fig. 57/24), tumulii Sokolova Mogila şi Nogajčinsk. 
24 de aplici tubulare din aur similare celor din T 2 M 2 de la Porogi fac parte din componenţa 
colierului din T 2 M 2 de la Porogi. 

Astfel de aplici se întâlnesc adeseori în mormintele sarmatice din spaţiu de la est de Don, dar 
şi în mediul scitic târziu. 
 Aplicilor de mai sus li se adaugă două aplici în forma unei flori de lotus (?) ce provin din T 2 
M 1 de la Porogi (Fig. 56/10–11). Acestea sunt din aur şi sunt ornamentate pe marginea exterioară 
cu granule, iar suprafaţa cu două rânduri de celule ce au forma unor petale umplute cu pastă de 
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culoare cenuşiu-albăstruie. Ele au sudată pe partea interioară câte o urechiuşă verticală din sârmă de 
aur prin intermediul cărora erau fixate pe centură de la brâu. De sub acestea porneau două cureluşe 
din piele ce aveau fixate capete de curele din aur (Fig. 56/12–13). 
 Tot din T 2 M 1 de la Porogi (Fig. 56/14–17) provin patru aplici dreptunghiulare. Acestea 
sunt aplici bimetalice de formă dreptunghiulară ce au partea interioară din argint, iar ce exterioară 
din aur. Cele două părţi componente sunt prinse între ele cu patru nituri din argint amplasate în 
colţuri. De-a lungul laturilor lungi ale plăcuţelor din aur sunt sudate brâie ce au aspectul unui şir de 
granule. În centru fiecărei aplici din aur se află câte un semn de tip tamga, format din două volute şi 
un cerc realizate în acelaşi fel ca şi brâiele. Acestea erau prinse pe centura din piele, ce avea două 
catarame cu reprezentarea în relief a doi grifoni aşezaţi în cerc, ce se sfâşie unul pe celălalt (Fig. 
56/18–19).  
  
 Fibule 
 Fibulele descoperite în mormintele sarmatice din perioada mijlocie din spaţiul nord-pontic, 
sunt tipologic identice cu cele din alte medii culturale din acea perioadă. În mediul sarmatic, acestea 
au ajuns, cel mai probabil, atât în urma schimburilor comerciale cu diferitele centre economice, cât şi 
ca rezultat al relaţiilor cu diferite populaţii din vecinătate sau cu care au intrat în contact. 
 Din M 2 de la Ostrivec-Verteba (Fig. 58/4) provine o fibulă din bronz cu arcul puternic curbat 
şi coardă interioară realizată dintr-o singură bucată de metal, având resortul bilateral format din 4 spire 
şi coardă interioară. Arcul este foarte puternic curbat. Între arc şi picior se află un nod care marchează 
punctul de îndoire între cele două părţi ale fibulei. Portagrafa este triunghiulară şi ajurată.  

Această fibulă este de tipul 2 în clasificarea lui Almgren şi varianta O în cea a lui Kostrzewski, 
în care erau incluse atât piesele cu coardă interioară, cât şi cele cu coardă exterioară şi resort protejat 
cu o placă. În urmă cu trei decenii, P. Glüsing a separat aceste fibule în tipul A 2a – cele având coardă 
interioară – şi tipul A 2b – cele cu coardă exterioară şi resort protejat cu o placă. Relativ recent, fibule 
de acest tip au fost studiate de către Th. Völling, care a împărţit fibulele tipului A 2a în funcţie de 
forma arcului în secţiune în două variante: A 2aI şi A 2aII. În cadrul primei variante sunt incluse 
fibulele ce au forma arcului de formă circulară în secţiune, iar în cea de-a doua cu arcul de formă 
triunghiulară. 

Descoperirile acestor fibule sunt concentrate în Boemia, în bazinul râului Warta, la gurile 
Vistulei, pe Elba de Mijloc, cât şi pe Havel şi pe Main. În nord, ele sunt răspândite până la insulele 
Gotland. Izolat, astfel de fibule se întâlnesc şi în mediul culturii Zarubineck, unde sunt importuri, 
dar şi pe Nistrul superior, în mormintele purtătorilor culturii Przeworsk. Nu foarte des se întâlnesc 
astfel de fibule şi în mediul roman, cu precădere cel militar. Câteva astfel de fibule sunt cunoscute şi 
în mediul geto-dacic. 

Piesele acestui tip au fost utilizate o perioadă destul de scurtă, ele fiind descoperite în 
complexe din intervalul cronologic cuprins între sfârşitul secolului I a. Chr. – primul sfert al 
secolului I p. Chr., dar unele exemplare au putut rămâne în uz şi după această perioadă. 

În ceea ce priveşte fibula din mormântul sarmatic de la Ostrivec-Verteba, aceasta este, 
probabil, un import din mediul Przeworsk. 

Un alt tip sunt fibulele filiforme cu resort bilateral scurt şi coardă interioară (fibule 
„soldăţeşti”) realizate dintr-o singură bucată de metal, având resortul bilateral format din patru spire 
şi coardă interioară. Arcul este simplu, iar portagrafa plină, de formă triunghiulară sau trapezoidală. 
Ele sunt realizate, de regulă, din bronz şi mai rar din fier. 

În mormintele sarmatice din perioada mijlocie acestea sunt reprezentate de exemplarele din 
T 1 M 9 de la Dubăsarii Vechi (Fig. 58/6), T 1 M 3 de la Novocotovsc, T 29 M 1 de la Ust’-Kamenka, 
T 224 de la Smela etc. Aceste fibule au arcul circular în secţiune, iar portagrafa plină de formă 
triunghiulară (Novocotovsc) sau trapezoidală (Dubăsarii Vechi, Ust’-Kamenka). 
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Fibulele acestui tip au cunoscut o răspândire largă fiind frecvent întâlnite în mediul militar 
roman, de unde şi denumirea de fibule „soldăţeşti”. 

În mod tradiţional, aceste fibule erau datate la sfârşitul secolului I – începutul secolului II p. 
Chr. ori în a doua jumătate a secolului I – prima jumătate a secolului II p. Chr. A. K. Ambroz 
denumeşte fibulele similare de pe teritoriul fostei URSS „militare” (sau „semiromane”) şi le datează 
la finele secolului I a. Chr. – secolul I p. Chr. Astfel de fibule se mai cunosc în mormintele scitice 
târzii din necropolele de la Baljaus, Neapois şi Ust’-Alminsk (Crimeea) în mediul culturilor 
Zarubineck, Przeworsk, Oksyw şi geto-dacic. 

M. Babeş atrăgea atenţia asupra faptului că în estul Europei aceste fibule îşi fac apariţia mult 
mai devreme şi optează pentru începutul utilizării acestora pe la mijlocul secolului I a. Chr. Totuşi, 
după cum remarca A. Rustoiu, la ora actuală este destul de greu de spus când anume pe parcursul 
celei de-a doua jumătăţi a secolului I a. Chr. apar aceste fibule. Cert este că apariţia acestor fibule 
cândva în a doua jumătate a secolului I a. Chr. este confirmată atât de descoperirile din mediul cultu-
rii Zarubineck, cât şi din cel geto-dacic. Decalajul cronologic dintre fibulele acestui tip din lumea 
romană şi cele din răsăritul Europei sunt explicate prin faptul că acestea au fost preluate de romani 
din regiunea menţionată, iar utilizarea îndelungată – prin simplitatea formei şi utilitatea practică. 

Fibula din T 1 M 9 de la Dubăsarii Vechi (Fig. 58/6) şi cea din T 1 M 3 de la Novocotovsc fac 
parte din cadrul unor morminte ai căror defuncţi sunt orientaţi cu capul spre sud. În teritoriul nord-
vest pontic orientarea sudică reprezintă o caracteristică a celor mai timpurii morminte, care se 
datează până spre mijlocul secolului I p. Chr. 

 

 
 

Fig. 58. Fibule: 1. Glubokoe T 2 M 3; 2. Şcerbaca T 2 M 1; 3. Mărculeşti T 3 M 4; 4. Ostrivec-Verteba M 2;          
5. Costeşti T 2 M 1; 6. Dubăsarii Vechi T 1 M 9; 7. Sokolova Mogila; 8. Ust’-Kamenka T 70 M 1; 9. Davydov 
Brod; 10. Ljubimovka T 26 M 2; 11. Vol’naja Družina T 5 M 9; 12. Ust’-Kamenka T 32 M 1; 13. Konskie 
Razdory; 14. Novofilippovka; 15. Vladimirovka T 7 M 1; 16. Ust’-Kamenka T 59 M 1. 
 

Din bogatul mormânt sarmatic de la Kovalevka, tumulul Sokolova Mogila face parte o fibulă 
din aur de tip „linguriţă” (Fig. 58/7). Aceasta este realizată din două bucăţi de metal: corpul propriu-
zis al fibulei (arc, picior, port-agrafă) şi resortul cu acul. Arcul are capul lăţit sub forma unei 
„linguriţe”, iar pe restul lungimii este de formă lamelară. Portagrafa este ajurată.  

De-a lungul timpului, cercetătorii au datat aceste fibule foarte diferit. Astfel există încadrări 
pentru secolul I a. Chr. sau jumătatea secolului I a. Chr., sfârşitul secolului I a. Chr. – începutul se-
colului I p. Chr., ori întregul secol I p. Chr. K. Horedt includea fibulele de tip linguriţă în grupa târ-
zie a tezaurelor de argint dacice (25 a. Chr. – 25 p. Chr.). Recent, în urma unei analize minuţioase a 
acestor fibule din mediul geto-dacic, A. Rustoiu a constat că perioada de utilizare maximă a fibulelor 
de tip linguriţă este cuprinsă între ultimul sfert/sfârşitul secolului I a. Chr. până la jumătatea/al trei-
lea sfert al secolului I p. Chr. 
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 O grupă aparte sunt fibule de tip Aucissa. Aceste fibule sunt cu balama şi au arcul puternic 
curbat în formă de semicerc, iar piciorul scurt şi ornamentat cu un buton. Portagrafa acestora este 
plină. De regulă, aceste sunt realizate din bronz, dar se întâlnesc şi exemplare din fier. 

În mediul sarmatic din perioada mijlocie, fibule de tip Aucissa provin din T 69 M 1 şi T 70 M 1 
de la Ust’-Kamenka (Fig. 58/8), dar şi din alte câteva morminte. 

Fibulele de tip Aucissa au fost unele din cele mai răspândite fibule cu balama, ele fiind 
descoperite în cea mai mare parte a provinciilor Imperiului Roman. Larga răspândire a acestora pe 
întregul teritoriu roman este pusă de către cercetători pe seama armatei romane în rândurile căreia 
acestea au fost foarte populare. 

Acestea sunt cunoscute şi în afara lumii romane. Astfel de fibule sunt cunoscute într-un 
număr semnificativ în diverse medii culturale, inclusiv din spaţiul nord-pontic, regiunea Kuban, 
nordul Caucazului sau în regiunile nordice ale Europei de Est. Deşi nu într-un număr foarte mare 
sunt prezente fibulele Aucissa şi în mediul geto-dacic. Au fost descoperite fibule de acest tip şi într-o 
serie de morminte sarmatice din întregul spaţiu locuit de aceştia. 

Fibulele de tip Aucissa şi-au făcut apariţia la sfârşitul secolului I a. Chr. (anii 20–10 a. Chr.) şi 
au fost utilizate intens pe durata primei jumătăţi a secolului I p. Chr., unele exemplare rămânând în 
uz şi în a doua jumătate a acestuia. Fibulele acestui tip din mediul sarmatic nord-pontic provin din 
inventarele unor morminte cu trăsături estice, care au aparţinut noului val de sarmaţi veniţi din est 
începând cu mijlocul secolului I p. Chr. 

Din mormântul distrus de la Davydov Brod (Fig. 58/9), T 9 M 1 a grupei a IX-a de tumuli de 
la Podgorodnoe şi T 65 M 1 de la Ust’-Kamenka, provin fibule cu balama ce au arcul aplatizat şi 
ornamentat longitudinal cu motiv incizat în brăduţ. Portagrafa cu buton aproximativ sferic la capăt 
este plină şi are o formă triunghiulară. Aceste fibule sunt foarte apropiate de cele de tip Aucissa şi 
reprezintă o formă derivată din acestea. 

Astfel de fibule sunt descoperite frecvent în mediul militar roman din a doua jumătate a 
secolului I p. Chr. 

Fibulele de la Davydov Brod, T 9 M 1 de la Podgorodnoe şi T 65 M 1 de la Ust’-Kamenka 
provin, ca şi cele de tip Aucissa, din inventarul unor morminte care au aparţinut noului val de 
sarmaţi veniţi din est începând cu mijlocul secolului I p. Chr. 
 Un alt tip de fibule sunt cele cu balama, ce au arcul curbat şi ornamentat cu profilaturi 
transversale. Uneori şi extremitatea piciorului unora dintre acestea este, de asemenea, decorată cu 
profilaturi asemănătoare celor de pe arc. Portagrafa este de formă trapezoidală şi este uneori perforată. 

Fibulele acestui tip s-au răspândit cu precădere în nordul Galliei, regiunea renană, Dunărea 
superioară şi teritoriul Elveţiei. Sunt cunoscute câteva fibule de acest tip şi pe teritoriul fostei URSS. 

În mormintele sarmatice din perioada mijlocie acestea sunt documentate de un exemplar ce 
provine din T 7 M 1 de la Costeşti (Fig. 58/5). Aceasta este din bronz şi are suprafaţa poleită cu 
argint, iar profilaturile transversale ornamentate prin incizie. Fibula de la Costeşti este singura piesă 
de acest tip din mediul sarmatic şi reprezintă un import din mediul roman. 

Fibulele acestui tip sunt posterioare celor de tip Aucissa. Ele şi-au făcut apariţia în perioada 
lui Tiberius şi au fost utilizate intens, cu precădere pe parcursul celei de-a doua jumătăţi a secolului 
I p. Chr. 
 În mormintele din secolul I – mijlocul secolului II p. Chr., cele mai numeroase şi bine 
reprezentate fibule sunt cele cu piciorul întors pe dedesubt şi înfăşurat pe arc realizate dintr-un 
singur fir de metal, având resortul bilateral format din patru spire şi coardă interioară sau exterioară. 
Arcul este curbat, iar piciorul alungit şi întors pe dedesubt este prins de acesta prin înfăşurare, 
formând mai multe spire. Marea majoritate a exemplarelor sunt realizate din bronz şi fier, dar se 
întâlnesc şi exemplare din argint. 
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 Fibulele cu piciorul întors pe dedesubt şi înfăşurat pe arc19 au fost împărţite de către                  
A. M. Ambroz, pe baza anumitor particularităţi morfologice, în mai multe serii, iar în cadrul seriilor, 
în variante. Toate acestea sunt specifice, cu precădere, spaţiului nord-pontic unde au fost produse. 
Ele reprezintă tipul de fibule cel mai bine cercetat şi răspândit din această regiune. 
 Piesele acestui tip sunt documentate în mormintele sarmatice nord-pontice de circa 23 de 
exemplare care aparţin primei serii (T 2 M 3 de la Glubokoe (Fig. 58/1), T 7 M 1 de la Vladimirovka 
(Fig. 58/15), T 5 M 9 de la Vol’naja Družina (Fig. 58/11), T 3 M 3 de la Novoe, Novofilippovka (Fig. 
58/14), Konskie Razdory (Fig. 58/13), T 6 M 2, T 12 M 2, T 13 M 1, T 32 M 1 (Fig. 58/12), T 71 M 1 
de la Ust’-Kamenka, T 26 M 2 de la Ljubimovka (Fig. 58/10), T 3 M 1 de la Širokaja Balka, M 5 de la 
Kalantaevo etc.). După forma arcului şi piciorului ele sunt reprezentate în mormintele din perioada 
mijlocie de primele trei variante. Primei variante îi aparţin majoritatea exemplarelor care se 
caracterizează prin aceeaşi grosime a arcului şi a piciorului. Acestea se datează în secolul I p. Chr. (cu 
o utilizare mai intensă în prima jumătate a lui). Celei de-a doua variante îi aparţin exemplarele cu 
arcul jos, iar piciorul uşor lăţit care se datează cu precădere în a doua jumătate a secolului I p. Chr. 
Fibulele celei de-a treia variante se caracterizează prin arcul puternic curbat şi piciorul lăţit. Ele se 
datează cu precădere în prima jumătate a secolului II p. Chr. 

Astfel de fibule se întâlnesc în toate mediile culturale din spaţiul nord-pontic, inclusiv cel 
sarmatic de până la Volga. 
 Fibulelor de mai sus li se adaugă cele cu arcul aplatizat, cu piciorul întors pe dedesubt şi 
înfăşurat pe arc, realizate dintr-un singur fir de metal, având resortul bilateral format din patru spire 
şi coardă exterioară. Arcul este curbat şi pe o mare parte aplatizat sub forma unei plăci ovale, oval-
alungite sau dreptunghiulare. Piciorul alungit este întors pe dedesubt şi prins de partea îngustă a 
arcului prin înfăşurare, formând mai multe spire. Unele exemplare au arcul ornamentat cu puncte, 
cercuri sau cu câte o profilatură verticală în relief. Sunt executate din bronz şi mai rar din fier. 
 Din punct de vedere morfologic aceste fibule sunt foarte apropiate de cele aparţinând tipului 
anterior. Unele detalii tehnice (arcul aplatizat sub forma unei plăci ovale, oval-alungite sau 
dreptunghiular-alungite), impun definirea acestora ca un tip distinct. 
 În clasificarea tipologică a lui A. K. Ambroz, aceste fibulele aparţin variantei a doua din seria 
a VI (seria „lebjaž’inskaja”) a fibulelor de tipul cu piciorul întors pe dedesubt şi înfăşurat pe arc 
(grupa 15). 

Faţă de fibulele tipului precedent, acestea nu sunt la fel de numeroase, dar asemeni lor sunt 
specifice spaţiului nord-pontic unde au şi fost produse. 
 Fibule cu arcul aplatizat, cu piciorul întors pe dedesubt şi înfăşurat pe arc sunt documentate 
în 10 morminte (T 3 M 4 de la Mărculeşti (Fig. 58/3), T 6 M 1, T 31 M 1, T 43 M 1, T 53 M 1, T 59 M 1 
(Fig. 58/16) de la Ust’-Kamenka etc.). 
 Fibulele acestui tip se datează în secolul I p. Chr., iar exemplarele ce au arcul ornamentat cu 
o profilatură verticală în relief intră şi în secolul II p. Chr. 
 Un tip aparte sunt fibulele cu resort bilateral format din patru spire şi coardă exterioară, ce 
au arcul aplatizat în formă de bandă sau triunghiular, iar portagrafa trapezoidală. Arcul acestor 
fibule este ornamentat prin incizie, iar capătul piciorului este prevăzut cu un buton. Astfel de fibule 
provin din T 10 M 1 şi T 19 M 1 de la Akkermen’ II (grupa vestică de morminte) (Fig. 59/1–2), la 
care se adaugă exemplarul din T 45 M 1 de la Ust’-Kamenka. Toate cele trei morminte se datează în 
secolul I p. Chr. 

În clasificarea tipologică a lui A. K. Ambroz, fibulele de la Akkermen’ II aparţin variantei a 
treia a fibulelor cu arcul aplatizat şi cu portagrafa trapezoidală cu buton la capăt (grupa 12), iar cea 
de la Ust’-Kamenka este inclusă primei variante. 

 
19  Aparţin grupei 15 de fibule în clasificarea lui A. K. Ambroz. 
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 Din T 2 M 1 de la Şcerbaca (Fig. 58/2), M 65 de la Selişte şi T 4 M 1 a grupei estice de 
morminte de la Akkermen’ II (Fig. 59/3) provin fibule cu resort bilateral format din patru spire şi 
coardă exterioară. Arcul este curbat şi lăţit sub forma unei plăci dreptunghiulare, lamelare, lanceolate 
sau romboidale. Portagrafa este plină, având o formă dreptunghiulară sau trapezoidală, iar 
extremitatea piciorului este ridicată în sus şi răsucită sub forma unei bucle/spire. Sunt realizate din 
bronz şi mai rar din fier. Unele exemplare, precum fibulele de la Şcerbaca şi Akkermen’ II, au arcul 
ornamentat cu incizii, puncte, cerculeţe linii în zigzag formate prin punctare etc. 

În clasificarea tipologică a lui A. K. Ambroz fibulele de la Şcerbaca, Selişte şi Akkermen’ II 
aparţin variantei a treia a fibulelor cu portagrafa plină cu buclă în capăt (grupa 13). 

Fibulele acestui tip sunt documentate în nordul Mării Negre, Crimeea, regiunea Kuban, 
Bospor şi teritoriul din nordul Caucazului. 

Din punct de vedere cronologic, piesele acestui tip sunt utilizate intens pe parcursul secolului 
I p. Chr., dar se întâlnesc parţial şi la începutul secolului II p. Chr. 

Fibulelor de mai sus li se mai adaugă fibulele din bronz din T 1 M 3 de la Sokolovo, T 1 M 9 
de la Lyčkovo şi T 6 M 1 de la Podovoe (Fig. 59/4). Acestea au resort bilateral format din patru spire 
şi coardă exterioară şi au arcul aplatizat de formă ovală alungită, iar portagrafa rectangulară de mici 
dimensiuni. Arcul fibulei de la Podovoe este ornamentat pe margini cu două linii longitudinale 
realizate prin incizie. 

Un alt tip sunt fibule puternic profilate (tip Almgren 69; Bojović, 9/3; tip Rustoiu 19c) 
executate dintr-o singură bucată de metal, ce au resortul bilateral format din 6–8 spire, iar coarda 
exterioară înaltă şi susţinută de un cârlig. Arcul este lăţit în partea dinspre resort şi este ornamentat 
cu un nod. Piciorul prezintă la capăt un buton, iar portagrafa de formă dreptunghiulară este plină. 
Sunt realizate din bronz şi foarte rar din argint. 

În cadrul acestui tip sunt piese ce au dimensiunile de până la 5 cm, dar şi exemplare a căror 
lungime este cuprinsă între 5 şi 7 cm. 

Fibulele acestui tip sunt documentate de un exemplar de mari dimensiuni (6,4 cm) ce 
provine din T 5 M 2 de la Bădragii Noi (Fig. 59/6) şi altele patru de dimensiuni mici din T 29 M 1 de 
la Gordeevka (Fig. 59/5), Hruşca (Fig. 59/7), T 2 M 2 de la Porogi (Fig. 59/8) şi T 2 M 1 de la 
Čuguna-Krepinka. O fibulă fragmentară din bronz aparţinând acestui tip provine şi din T 7 M 1 de 
la Turlaki. 

Fibulele puternic profilate ale tipului analizat s-au format, la fel ca şi cele de tipul Almgren 67 
şi 68, în zona de sud şi de est a Alpilor, de unde s-au răspândit cu precădere în provinciile romane 
Noricum, Pannonia şi Moesia, dar şi în afara graniţelor Imperiului Roman. Piesele aparţinând 
acestui tip sunt foarte frecvent întâlnite pe teritoriul Daciei preromane, dar mai ales în aşezările din 
bazinul Siretului (Brad, Răcătău, Poiana). Numărul extrem de mare al lor în această parte a 
teritoriului locuit de geto-daci se explică prin existenţa atelierului ce producea astfel de fibule, în a 
doua jumătate a secolului I p. Chr., în aşezarea de la Poiana. 

Răspândirea acestor fibule pe spaţii largi permite ca acestea să fie considerate, alături de alte 
categorii de piese, aşa cum bine a menţionat M. Babeş, artefacte „supranaţionale”. 

Din punct de vedere cronologic, fibulele acestui tip se datează în secolul I p. Chr., fiind 
utilizate foarte intens în a doua partea a sa. Rareori unele exemplare se întâlnesc şi la începutul 
secolului II p. Chr. O dovadă în acest sens sunt descoperirile de astfel de fibule în nivelele traianice 
din Dacia romană. 

Existenţa atelierului de la Poiana şi numărul extrem de mare al fibulelor aparţinând acestui 
tip în mediul geto-dacic răsăritean ne fac să credem că exemplarele din mediul sarmatic sunt, foarte 
probabil, importuri din mediul respectiv. 
 Mult mai numeroase sunt fibule puternic profilate de tip răsăritean (tip Rustoiu 20a şi 20b). 
Acestea sunt de mici dimensiuni şi au resortul bilateral format de obicei dintr-un număr de 10–14 
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spire şi coardă exterioară susţinută de un cârlig. Există însă şi cazuri când coarda este înfăşurată de arc. 
Acesta din urmă este ornamentat cu două noduri, unul se află spre capătul său, iar al doilea desparte 
arcul de picior. Piciorul este ornamentat cu un buton conic, iar portagrafa este trapezoidală şi mai rar 
dreptunghiulară. Ele sunt de mici dimensiuni şi sunt realizate din bronz, foarte rar din argint. 
 

 
Fig. 59. Fibule: 1. Akkermen’ II T 10 M 1; 2. Akkermen’ II T 19 M 1; 3. Akkermen’ II T 4 M 1; 4. Podovoe T 6 M 1;           
5. Gordeevka; 6. Bădragii Noi T 5 M 2; 7. Hruşca; 8. Porogi T 2 M 2; 9. Porogi T 2 M 1; 10. Plavni T 23 M 1;                     
11. Mărculeşti T 3 M 13; 12. Buteşti; 13. Bădragii Vechi T 27 M 1; 14. Porogi T 2 M 1; 15. Olăneşti T 13 M 3;                 
16. Ružičevka; 17. Kamovo Mogila; 18. Akkermen’ II T 10 M 1; 19. Širokaja Balka T 2 M 11; 20. Olăneşti T 4 M 4. 

 
Piesele acestui tip se deosebesc de celelalte tipuri de fibule puternic profilate vest europene ce 

au fost utilizate pe parcursul primelor două secole p. Chr., dar şi de cele din nordul Mării Negre, 
numite de către A. K. Ambroz „fibule puternic profilate nord-pontice”. Totodată, aceste fibule sunt 
diferite şi de cele puternic profilate denumite „carpo-pontice” de către Gh. Bichir. 
 În mormintele sarmatice din teritoriul şi perioada analizată, fibulele de acest tip sunt 
documentate în mormintele din vestul teritoriului nord-pontic (T 1 M 1 de la Codrul Nou, T 9 M 13 
de la Dumeni, T 6 M 3 Duruitoarea Nouă, T 3 M 13 de la Mărculeşti (Fig. 59/11), T 1 M 8 de la 
Pisarevka, T 23 M 1 de la Plavni (Fig. 59/10), T 2 M 1 de la Porogi (Fig. 59/9), T 11 M 1 de la 
Semenovka, T 3 M 3 de la Şcerbaca, T 1 M 5 de la Zîrneşti). Nu lipsesc astfel de fibule nici din 
mormintele sarmatice de la vest de Prut (Cândeşti, Tutova). 
 Fibulele acestui tip sunt răspândite cu precădere în aşezările geto-dacice din bazinul 
Siretului, de unde s-au răspândit în regiunile învecinate. De altfel, în aşezările geto-dacice de la Brad 
şi Poiana au funcţionat şi ateliere în care au fost produse astfel de fibule. Piesele acestui tip sunt 
frecvente în aşezările şi cetăţile geto-dacice din sud-estul Transilvaniei, dar şi în cea de la Ocniţa. 
Ţinând cont de toate acestea, se poate afirma că fibulele acestui tip îşi au originea în mediul geto-
dacic est-carpatic, de unde au ajuns şi în mediul sarmatic. În legătură cu fibulele acestui tip, ţinem să 
mai menţionăm că în restul spaţiului nord-pontic nu cunoaştem alte exemplare. Nu sunt întâlnite 
astfel de fibule nici în celelalte medii culturale din nordul Mării Negre. 

Fibulele de acest tip au apărut, cel mai probabil, la mijlocul/a doua jumătate a secolului I p. Chr. 
şi au fost în uz până la începutul secolului II p. Chr. O dovadă în acest sens este şi lipsa acestora în 
mormintele sarmatice din prima jumătate a secolului II p. Chr. 
 De la Buteşti (Fig. 59/12) şi Vasil’evka provin fibule puternic profilate (tip Bojović 11/2) 
executate dintr-o singură bucată de metal ce au resortul bilateral format din opt spire şi coardă 
exterioară, susţinută de un cârlig. Arcul este ornamentat cu două noduri: unul se află spre capul său, 
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iar celălalt desparte arcul de picior. Acesta din urmă este dreptunghiular sau circular în secţiune, 
ornamentat cu incizii liniare sau cercuri concentrice, având un buton la capăt. Portagrafa este 
trapezoidală sau dreptunghiulară. O fibulă de acest tip ce nu are însă piciorul ornamentat ca 
exemplarul de la Buteşti provine din T 2 M 1 de la Čuguna-Krepinka. 
 Fibulele acestui tip sunt răspândite mai ales în Moesia şi Pannonia. Se consideră că ele apar la 
sfârşitul secolului I p. Chr. şi sunt utilizate intens în prima jumătate a secolului II p. Chr. În urma 
analizei fibulelor de acest tip din Dacia romană, s-a constatat că ele apar, alături de cele fără piciorul 
ornamentat, în siturile bine datate doar în nivelul traianic, fapt ce indică că acestea sunt în uz doar 
până la începutul secolului II p. Chr. În aceastpă perioadă este datată şi fibula de acest tip de la 
Grădiştea de Munte (Sarmizegetusa Regia). 
 Piesele de la Buteşti, Vasil’evka şi Čuguna-Krepinka sunt importuri din mediul roman, unde 
astfel de fibule au fost utilizate cu precădere, şi se datează la finele secolului I – începutul secolului 
II p. Chr. 
 O fibulă puternic profilată cu coardă interioară ce are resortul bilateral format din 12 spire şi 
coarda trecută pe sub arc provine din T 27 M 1 de la Bădragii Vechi (Fig. 59/13). Arcul acesteia este 
ornamentat cu un două noduri: unul se află spre capul arcului, iar celălalt desparte arcul de picior. 
Acesta din urmă prezintă la capăt un mic buton, iar portagrafa este trapezoidală. Fibula este 
executată din două bucăţi de metal. 

Mormântul de la Bădragii Vechi se datează, pe baza întregului inventar, printre care şi o 
caserolă de tipul Eggers 142, la sfârşitul secolului I – începutul secolului II p. Chr. 

În legătură cu particularitatea executării unor tipuri de fibule puternic profilate din două bucăţi 
de metal (corpul fibulei, pe de o parte şi resortul cu acul, pe de altă parte) s-a remarcat (A. Rustoiu) că 
acesta survine spre finele secolului I p. Chr. şi se generalizează în primele decenii ale secolului II p. Chr. 
Fibule puternic profilate realizate din două bucăţi sunt documentate la sfârşitul secolului I – începutul 
secolului II p. Chr. şi în Dacia preromană, unde sunt importuri din lumea romană. 
 Din T 2 M 1 de la Porogi (Fig. 59/14) provine o fibulă cu arcul puternic curbat şi faţetat. 
Aceasta este realizată dintr-o singură bucată de metal şi are resortul bilateral format dintr-un număr 
de 18 spire, iar coarda exterioară înfăşurată de capătul arcului. Acesta din urmă puternic curbat 
(boltit), trapezoidal în plan, are suprafaţa faţetată. Piciorul este îngust şi ornamentat în locul unde 
trece în arc cu două proeminenţe în relief, iar la extremitatea piciorului, cu un mic buton în relief. 
Portagrafa este plină, de formă dreptunghiulară (în formă de teacă). 
 Nu cunoaştem o analogie pentru piesa de la Porogi, dar ea se datează, pe baza bogatului 
inventar din mormânt, printre care se află şi o fibulă puternic profilată de tip răsăritean, în a doua 
jumătate/ultimul sfert al secolului I p. Chr. 
 O grupă aparte o reprezintă fibulele plate sau în formă de disc incluse în diverse sisteme 
europene ca tipuri ori variante tipologice distincte. Caracteristica principală a fibulelor din cadrul 
acestei grupe o constituie sistemul de închidere prin balama. 
 Astfel, din T 13 M 3 de la Olăneşti (Fig. 59/15) provine o fibulă în formă de disc neemailată 
(tip Feugère 24c; Riha 7.6) prevăzută în partea centrală cu patru orificii în formă de semilună dispuse 
simetric, iar pe mijloc ornamentată cu două cercuri concentrice incizate. Pe partea interioară, aceasta 
are sistemul de închidere prin balama formată din două plăcuţe distanţate şi găurite, în care este 
introdusă axa în jurul căruia pivotează acul. Marginea fibulei este ornamentată cu festoane 
semicirculare perforate. 
 Piesele de acest tip sunt foarte bine documentate în lumea romană, cu precădere în Britania, 
Gallia, regiunea renană şi teritoriul actual al Elveţiei. Se întâlnesc astfel de fibule şi în mediile 
culturale din spaţiul nord-pontic şi în vecinătatea acestuia. 

Fibulele acestui tip îşi fac apariţia în lumea romană, cândva în primul sfert al secolului I p. Chr. 
şi sunt utilizate intens în al doilea şi al treilea sfert al secolului I p. Chr., unele exemplare rămânând 
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în uz şi mai târziu. A. K. Ambroz a datat piesele de acest tip din nordul Mării Negre în a doua 
jumătate a secolului I – începutul secolului II p. Chr. 

Fibulei de la Olăneşti i se adaugă două fibule în formă de romb ce provin de la Ružičevka 
(Fig. 59/16) şi Novofilippovka. Acestea au corpul plat, marginile concave, iar partea centrală 
decorată cu cercuri concentrice. E. Riha (tip Riha 7.4) datează aceste fibule din al doilea sfert al 
secolului I p. Chr. până la sfârşitul aceluiaşi secol.  

Astfel de fibule sunt bine reprezentate în oraşele greceşti nord-pontice şi în mediul scitic 
târziu din Crimeea. Se întâlnesc fibule în formă de romb şi în mormintele sarmatice din regiunea 
Kuban, dar şi în lumea geto-dacică (Poiana, Ocniţa). 

Din tumulul Kamovo Mogila (Radionovka) (Fig. 59/17) provine o fibulă din aur de forma 
unui disc oval, ce are inserat în partea centrală sticlă de culoare neagră iar pe margini email de 
culoare roşie şi albastră. De forma unui disc rotund este fibula din bronz din T 10 M 1 de la 
Akkermen’ II (Fig. 59/18). Astfel de fibule sunt caracteristice secolelor II–I a. Chr. dar în mediul 
sarmatic acestea se întâlnesc uneori şi în morminte mai târzii. De altfel, mormintele de la Kamovo 
Mogila şi Akkermen’ II (T 10 M 1) se datează în secolul I p. Chr. Resortul fibulelor de acest tip este 
bilateral cu coardă interioară sau exterioară, iar portagrafa este în formă de cârlig, ambele fiind sudate pe 
partea interioară. Portagrafa este din sârmă având capetele îndoite.  

O fibulă în formă de disc provine din T 2 M 11 de la Širokaja Balka (Fig. 59/19). Aceasta are 
reprezentat în partea centrală a discului pe Afrodita şi Eros. Sistemul de prindere al acesteia este format 
dintr-o fibulă de bronz cu resortul bilateral din patru spire şi coardă interioară, arcul este aplatizat, iar 
portagrafa este de formă triunghiulară. Astfel de fibule se întâlnesc în mediul geto-dacic, unde se datează 
în a doua jumătate a secolului I a. Chr. – prima jumătate a secolului I p. Chr. 

Fibule în formă de disc cu reprezentarea Afroditei cu Eros provin dintr-un mormânt (T 43 M 1) 
de la începutul secolului I p. Chr. din cadrul necropolei de la Panticapaeum. Dintr-un mormânt de secol 
I p. Chr. este şi fibula din cadrul celei de-a patra necropole de la Ust’-Labinsk dar şi cea din necropola de 
la Bel’bek IV (M 29). Din punct de vedere stilistic, cea mai apropiată analogie pentru piesa de la Širokaja 
Balka o reprezintă cea din M 54 de la Gorgipia. 

Din bogatul mormânt sarmatic descoperit 1918 în apropierea Olbiei provine o fibulă de 
bronz ce face parte din cadrul tipului de fibule geometrice emailate. Aceasta este de formă rotundă, 
cu o ridicătură în partea centrală şi şase protuberanţe aprope circulare pe margine. Fibula are 
sistemul de închidere prin balama. Cronologic, fibulele acestui tip se datează în secolul I . Chr. (din 
al doilea sfert), până la începutul veacului următor. La sfârşitul secolului I – începutul secolului      
II p. Chr. se datează şi mormântul din apropierea Olbiei. 

Un ultim tip este reprezentat de fibula din T 4 M 4 de la Olăneşti (Fig. 59/20). Aceasta este o 
fibulă din bronz cu balama, realizată dintr-o singură bucată de metal. Arcul puternic curbat şi uşor 
lăţit este de formă semicirculară în profil. Acesta este ornamentat în partea centrală cu o linie 
vălurită în relief, iar pe margini, cu mici incizii. Arcul este delimitat de picior printr-o nervură 
transversală în relief, cu marginea ornamentată cu incizii. Partea superioară a piciorului are forma 
unui disc, care a fost emailat. Portagrafa este triunghiulară. 

Din punct de vedere morfologic, cele mai apropiate analogii pentru aceasta sunt fibulele 
provinciale romane cu email, care se leagă din punct de vedere constructiv de evoluţia ulterioară a 
fibulelor de tip Aucissa. Exemplarele din această clasă de fibule („Emailbügelfibeln” după E. Riha şi 
„Bügelfibeln mit Hüsenscharnier und Emalzier” după A. Böhme) sunt bine reprezentate în castrele 
romane din zona renană din prima jumătate a secolului II p. Chr. 

Fibula de la Olăneşti are o serie de trăsături comune cu fibulele de la Augst (forma 1370 la        
E. Riha), Saalburg (forma 321 la A. Böhme) şi Höfingen. La Augst, astfel de fibule se datează în 
prima jumătate a secolului II p. Chr. iar la Höfingen, în prima treime a aceluiaşi secol. Fibulele din 
această clasă, descoperite pe teritoriul Elveţiei, sunt datate între anii 100–140 p. Chr. 
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Toate aceste analogii indică o datare a fibulei de la Olăneşti nu mai târziu de prima jumătate 
a secolului II p. Chr., iar pe baza bogatului mobilier funerar din cadrul mormântului (castron din 
bronz tipul Eggers 100, strecurătoare de bronz de tipul Eggers 160, cană de bronz, vas în formă de 
berbec etc.) acesta se datează cel mai probabil în primul sfert a secolului II p. Chr. 

 
Pandantive 

 Pandantivele din cadrul mormintelor datate în secolul I – mijlocul secolului II p. Chr. nu 
sunt foarte numeroase, dar sunt reprezentate de un număr destul de mare de tipuri. 
 O primă grupă o reprezintă pandantivele căldăruşă, realizate din tablă de fier, bronz sau aur. 
Ele au formă cilindrică, fundul drept şi sunt prevăzute cu o mică toartă de prindere. Uneori în 
morminte sarmatice, dar nu numai, se întâlnesc şi exemplare formate din două sau trei căldăruşe 
sudate între ele. 
 În mormintele sarmatice din perioada mijlocie, pandantivele-căldăruşă nu sunt foarte 
numeroase (T 7 M 4 de la Bădragii Vechi, T 1 M 2 de la Lenkovcy (Fig. 60/7), M 5 de la Ostrivec-
Verteba, T 1 M 5 de la Zîrneşti, T 3 M 3 de la Mihajlovka (Fig. 60/3), Cvetna, Sokolova Mogila (Fig. 
60/23–26), T 5 M 1 de la Ust’-Kamenka, Pisarevka T 1 M 8, Lipovec, Zaprud’e etc.). Acestea sunt din 
fier, bronz sau aur (Fig. 60/3, 25–26). 

Pandantivele-căldăruşă erau purtate în salbe la gât sau la încheietura mâinii alături, de alte 
pandantive, mărgele sau amulete. O dovadă în acest sens este faptul că în foarte multe morminte 
sarmatice, scitice târzii etc. acestea se aflau în zona gâtului defuncţilor. În aceeaşi poziţie, astfel de 
pandantive se găsesc şi la scheletele de copii din aşezarea geto-dacică de la Brad. În jurul gâtului au 
fost găsite şi pandantivele din aur din T 3 M 3 de la Mihajlovka, Cvetna, cele de la Sokolova Mogila, 
precum şi cel din M 5 de la Ostrivec-Verteba, plasat printre mărgele. 
 Uneori pe pereţii interiori al unor pandantive-căldăruşă se mai păstrează resturile uscate ale 
conţinutului. Bunăoară, unul din pandantivele din T 7 M 4 de la Bădragii Vechi mai păstra în 
interiorul său o materie (substanţă) albă. O substanţă de culoare galbenă avea în interiorul său şi 
unul din pandantivele din mormântul tumulului Sokolova Mogila. În interiorul unui pandantiv-
căldăruşă dintr-un mormânt din necropola scitică târzie de la Zolotaja Balka se mai păstrau resturi 
de lână, iar în unul din pandantivele din mormântul sarmatic din necropola din stânga Donului de la 
Čertovick (T 2/41 M 1) se mai aflau bucăţi de ţesătură răsucită. 
 Ţinând cont de cele menţionate mai sus, dar şi de faptul că uneori pandantivele-căldăruşă au 
fost descoperite împreună cu piese cu un rol cultual-magic, ele pot fi considerate pandantive-
amulete cu rol apotropaic. M. I. Vjaz’mitina mai consideră că în interiorul pandantivelor-căldăruşă 
erau păstrate diferite vrăji (descântece). 
 Pandantivele-căldăruşă realizate din diferite metale sunt bine documentate în mediul 
sarmatic, scitic târziu, geto-dacic şi cel al culturii Przeworsk. Se întâlnesc astfel de pandantive şi în 
unele oraşe greceşti şi în necropolele bosporane. Pandantivele-căldăruşă au fost utilizate şi de carpi şi 
dacii liberi pe parcursul secolelor II–III p. Chr. Dintre pandantivele-căldăruşă din mormintele 
sarmatice, cele mai timpurii sunt exemplarele din T 4 de la Holmskoe, care se datează în a doua 
jumătate/sfârşitul secolului. I a. Chr. În secolul I a. Chr., probabil numai în a doua jumătate, se 
datează şi cele mai timpurii pandantive-căldăruşă din mediul geto-dacic. 
 Iniţial s-a considerat (Gh. Bichir) că pandantivele-căldăruşă îşi au originea în aria culturii 
Przeworsk, de unde au fost preluate de către carpi. Ulterior, pe baza descoperirilor de astfel de 
pandantive din mediul geto-dacic preroman s-a evidenţiat faptul că în mediul acestora ele au apărut 
mai devreme şi de aici s-au răspândit în alte arii etno-culturale20. 

 
20  Trebuie menţionat că, dacă este bine datat, cel mai timpuriu pandantiv-căldăruşă provine dintr-un mormânt 

sauromatic din secolul V a. Chr. Acesta este realizat din aur, are marginea superioară ornamentată cu granule şi este 
ataşat de o verigă/inel din acelaşi metal. Cu toate acestea, trebuie precizat că, exceptând exemplarul amintit, până în 
secolul I a. Chr. nu mai cunoaştem alte pandantive-căldăruşe în alt mediu cultural, inclusiv cel sarmatic. 
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Pe baza acestor aspecte, dar şi a faptului că pandantivele-căldăruşă au fost utilizate în secolul 
I a. Chr. – primele secole p. Chr. în diferite medii culturale, credem că ele pot fi considerate, aşa cum 
a menţionat M. Babeş, ca fiind artefacte „supranaţionale”. 

 

 
 

Fig. 60. Pandantive, cochilii (10–12), astragale (13–17) şi clopoţei (18–22): 1. Brăviceni T 4 M 1; 2. Hruşca; 3. Mihajlovka T 3 M 
3; 4. Nadlimanskoe; 5. Taraclia I T 1 M 3; 6. Taraclia II T 4 M 6; 7. Lenkovcy T 1 M 2; 8. Taraclia II T 17 M 14; 9. Bădragii Vechi     
T 23 M 10; 13–17. Bădragii Vechi T 25 M 4; 18. Mocra T 2 M 2; 19. Taraclia I T 1 M 1; 20. Taraclia M 11; 21. Ust’-Kamenka T 5 M 1; 
22. Trojany; 23–26. Sokolova Mogila; 27. Gordeevka T 29 M 2. 
 

Din mormântul de la Hruşca (Fig. 60/2) provine un pandantiv cilindric cu urechiuşe de 
prindere. Acesta este din aur şi prevăzut cu două urechiuşe amplasate la capete. Pe corp el este 
decorat cu trei celule de forma unor inimioare stilizate, realizate dintr-un fir de aur, umplute cu 
pastă de sticlă. 
 Astfel de erau purtate la gât alături de alte pandantive, mărgele sau amulete. O dovadă în 
acest sens este şi descoperirea lor împreună cu astfel de piese într-un mormânt din regiunea Kuban 
(tumulul Kurdžipsk). 

În interiorul unora dintre pandantivele de acest tip au fost descoperite bucăţele de sulf, 
resturi de plante medicinale sau stofă înfăşurată. Foarte probabil că aceste pandantive-amulete au 
fost utilizate şi pentru păstrarea unor substanţe pentru vindecarea rănilor şi lecuirea unor boli. 

Astfel de pandantive-amulete realizate din bronz şi aur sunt foarte rar întâlnite în mormin-
tele sarmatice din stânga Donului şi scitice târzii, dar sunt bine documentate la Chersonesus, Olbia şi 
o serie de morminte şi aşezări din nordul Mării Negre şi Caucaz. 

Din punct de vedere cronologic, pandantivele cilindrice din bronz au fost datate de               
E. M. Alexeeva în a doua jumătate a secolului I p. Chr. – secolul IV p. Chr. În ceea ce priveşte 
exemplarul de la Hruşca, acesta se datează, pe baza fibulei puternic profilate cu portagrafa plină, în a 
doua jumătate a secolului I p. Chr. 

Un tip aparte este pandantivul în formă de liră din T 1 M 3 de la Taraclia I (Fig. 60/5), care se 
datează în secolul I p. Chr. Pandantivul este format dintr-un cadru din aur în formă de liră şi are o 
urechiuşă de prindere ataşată prin sudare. În montură, acesta a avut fixată o piatră preţioasă care, 
însă, nu s-a păstrat. 

Din T 17 M 14 de la Taraclia II (Fig. 60/8) şi T 1 M 7 de la Pererâta provin pandantive din 
aur ce are forma unei flori de crin. Petalele acesteia au în montură sticlă (Taraclia II) sau pastă de 
sticlă de culoare verde şi albastră (Pererâta). O analogie perfectă a pandantivelor de la Taraclia II şi 
Pererâta nu cunoaştem, dar foarte apropiate lor le este pandantivul central al colierului din T 2 M 2 
de la Porogi (Fig. 49/2). 
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Din aur sunt şi pandantivele cu cadru circular şi piatră în montură, cu o urechiuşă de prindere 
ataşată prin sudare din T 4 M 1 de la Brăviceni (Fig. 60/1) şi din tumulul Sokolova Mogila. Un 
pandantiv identic provine din T 15 de la Tiflisskaja (necropola sarmatică de la „Zolotoe kladbišče”), iar 
altul foarte apropiat, dintr-un mormânt scitic târziu din necropola de la Černorečensk (Crimeea). 
 Un pandantiv antropomorf din aur, realizat prin turnare, provine din tumulul Nogajčinsk  
(T 5 M 18). Un altul din bronz, de formă sferică, ce are un orificiu de formă rotundă barat de două 
tortiţe şi suprafaţa exterioară ornamentată cu trei rânduri de „ochi”, provine din T 23 M 10 de la 
Bădragii Vechi (Fig. 60/9). 
 Din mormântul de la Nadlimanskoe (Fig. 60/4) face parte un pandantiv bitronconic cu vârf 
poligonal confecţionat din gagat. La capătul superior acesta are un orificiu de prindere. Partea 
superioară este circulară în secţiune şi tăiată drept, iar cea inferioară are forma unui con hexagonal. 
 Astfel de pandantive din gagat au fost descoperite într-o serie de morminte scitice târzii şi 
greceşti, care se datează în secolul I p. Chr. şi începutul secolului II p. Chr., din cadrul necropolelor 
nord-pontice de la Beljaus, Novo-Otradnoe, Kepoi, Gorgippia21 şi Tanais. 

În ceea ce priveşte pandantivul de la Nadlimanskoe, acesta se datează, ca şi întregul 
mormânt, pe baza oglinzii cu discul rotund şi plat, în a doua jumătate a secolului I p. Chr. 

Mult mai frecvente în mormintele sarmatice din perioada mijlocie sunt pandantivele de 
forma a doi cilindri alăturaţi, precum cei din T 4 M 6 de la Taraclia II (Fig. 60/6), T 69 M 1 şi T 71 M 1 
din necropola de la Ust’-Kamenka. Aceştia sunt din sticlă, faianţă egipteană sau ceramică (T 4 M 6 
de la Taraclia II) şi au forma a doi cilindri alăturaţi prevăzuţi cu urechiuşă de prindere în partea 
superioară. Unii dintre ei sunt mai rotunjiţi şi bombaţi în partea centrală, iar alţii au forma unor 
cilindri drepţi. Atât marginea inferioară, cât şi cea superioară a acestora este profilată. Pandantivele 
acestui tip sunt frecvent întâlnite în necropolele de la Gorgippia, Kepoi, Panticapaeum, Tanais, 
Charax22, Chersonesus sau Zolotoe. Se întâlnesc astfel de pandantive din sticlă şi faianţă egipteană şi 
în mormintele scitice târzii, dar şi în cele sarmatice din întregul spaţiu locuit de aceştia. 
 Din punct de vedere cronologic, pandantivele acestui tip se datează în intervalul cuprins 
între sfârşitul secolului I a. Chr. – secolul III p. Chr., dar sunt predominante în secolele I–II p. Chr. 

* 

În afară de pandantivele prezentate, în mormintele sarmatice din spaţiul şi perioada 
analizată, au mai fost descoperite şi alte tipuri realizate din diferite materiale (gagat, chihlimbar, 
calcar) precum cele din mormântul tumulului Sokolova Mogila, asupra cărora nu ne vom opri, dar şi 
o serie de piese, precum cochiliile, astragalele şi clopoţeii, care au şi această funcţionalitate. 

Cochilii 

Cochiliile sunt pandantive-amulete de diferite mărimi ce se întâlnesc şi în unele morminte 
sarmatice (Fig. 60/10–12). Alături de exemplare mai mari se întâlnesc şi cochilii de dimensiuni mai 
mici. Acestea sunt prevăzute cu câte un orificiu la unul din capete, ceea ce constituie o dovadă că ele 
au fost purtate ca pandantive în salbe la gât alături de alte pandantive, mărgele sau amulete. O 
dovadă în acest sens este şi faptul că în multe cazuri acestea sunt descoperite în morminte în jurul 
gâtului defuncţilor. În necropola de la Chersonesus au fost descoperite pandantive din aur ce imită 
cochiliile. Foarte probabil că aceste pandantive-amulete au avut un rol apotropaic. Din sursele 
etnografice este cunoscut că la popoarele din Asia Centrală, pandantivele-cochilii erau considerate ca 
protectoare împotriva bolilor şi a deochiului. 

 
21  Colonie greacă de pe litoralul estic al Mării Negre întemeiată în secolul VI a. Chr. În perioada cuprinsă între secolul 

IV a. Chr. şi secolul III p. Chr. a făcut parte din cadrul Regatului Bosporan. Este situată pe teritoriul actualei localităţi 
Anapa (Rusia). 

22  Fortificaţie militară romană situată pe litoralul sud-vestic al peninsulei Crimeea. A fost ridicată pe timpul împăratului 
Vespasian. 
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Astragale 
 Astragalele sunt amulete realizate, de regulă, din oase de oaie ce se întâlnesc în unele 
morminte sarmatice din întregul teritoriu locuit de aceştia, cât şi în diferite medii culturale de pe un 
întins spaţiu. O mare parte a astragalelor au fost folosite ca pandantive-amulete. O dovadă în acest 
sens este prezenţa unui orificiu la unul din capete sau în partea de mijloc a acestora. Ele au fost 
purtate în salbe la gât uneori, probabil, alături de alte pandantive sau amulete. 

În stepele euroasiatice, locuite încă din epoca bronzului de triburi crescătoare de animale, 
astragalele se întâlnesc adeseori în morminte. În legătură cu acestea s-a remarcat că în mormintele de 
copii şi adolescenţi, numărul astragalelor este tot timpul mai mare decât în cele de adulţi. Pentru 
mormintele acestora din urmă este caracteristică, de regulă, prezenţa a doar unui singur astragal. O 
situaţie similară avem şi în mormintele sarmatice analizate în care s-au descoperit astragale. Astfel, 
în mormântul de adolescent de la Bădragii Vechi (T 23 M 10) se aflau cinci astragale, toate cu orificii, 
iar în cel de la Bădragii Vechi (T 25 M 4), care a aparţinut tot unui adolescent, se aflau 24 de exemplare 
(Fig. 60/13–17). 77 de astragale se aflau în mormântul de adolescent din T 1 M 4a de la Beljaevka.  

În aşezarea de la Ivolginsk din nordul Mongoliei, dar şi în mormintele culturii Taštyk (sec.      
I a. Chr. – I p. Chr.), o mare parte a astragalelor erau însemnate cu diferite semne, unele de tip 
tamga. Astragale cu semne pe ele sunt cunoscute în secolele IV a. Chr. – IV p. Chr. şi în Horezm. 
Acestea se întâlnesc şi în oraşele greceşti nord-pontice, unde au avut un rol cultual-magic şi au servit 
ca pandantive-amulete cu rol apotropaic. La Olbia a fost descoperit un tipar din lut pentru realizarea 
astragalelor metalice. În plus, în cavourile de pe peninsula Taman, au apărut astragale ce aveau 
înscrise pe ele nume greceşti. La Chersonesus, pe lângă astragale din os, au fost descoperite şi 
exemplare din sticlă, lignit sau pereţi de vase ceramice. Acestea aveau orificii de prindere şi au servit 
ca pandantive-amulete cu rol apotropaic. La Panticapaeum au fost descoperite astragale fără orificiu 
ale căror corpuri erau înfăşurate cu sârmă din bronz, fiind astfel transformate în pandantive. 
 Clopoţei 

 Clopoţeii sunt unele dintre cele mai răspândite pandantive-amulete. Ei sunt cunoscuţi la 
diferite triburi şi popoare din antichitate şi au avut rolul de a îndepărta spiritele rele. Nu constituie o 
excepţie în acest sens nici sarmaţii, în mormintele cărora acestea se întâlnesc adeseori. În morminte 
clopoţeii sunt reprezentaţi, de regulă, de un singur exemplar, dar sunt şi cazuri în care întâlnim 
câteva exemplare. Clopoţei au fost purtaţi, la fel ca şi restul pandantivelor şi amuletelor, în cadrul 
unor salbe, la gât23. Uneori, probabil, aceştia au fost purtaţi ca pandantive-amulete separat. Unii 
clopoţei au fost purtaţi alături de alte pandantive sau amulete, atârnaţi de centură, iar alţii la 
încheietura mâinii. O confirmare a celor spuse este descoperirea clopoţeilor cu precădere pe pieptul, 
burta sau încheietura mâinilor defuncţilor24. 

În mormintele sarmatice din perioada mijlocie, clopoţeii provin din morminte precum T 2 
M 2 de la Mocra (Fig. 60/18), T 1 M 1 de la Taraclia I (Fig. 60/19), M 11 de la Taraclia Fig. 60/20), T 
4 M 6 de la Taraclia II, T 5 M 1 (Fig. 60/21), T 31 M 1 de la Ust’-Kamenka, Trojany (Fig. 60/22), 
Novopetrovka, Lipovec, Gordeevka T 29 M 2 (Fig. 60/27), Zaprud’e etc. Cu excepţia clopoţelului din 
mormântul de la Mocra, care este din aur, toţi ceilalţi descoperiţi în mormintele sarmatice din 
perioada mijlocie sunt din bronz. În unele cazuri, clopoţeii au fost descoperiţi împreună cu mărgele, 
amulete şi pandantive ceea ce indică că au făcut parte din cadrul unor salbe purtate la gât. Dintre 
tipurile de clopoţei din această perioadă se disting cei de formă semisferică cu orificiu prin care trece 
un fir pentru susţinerea barei pendulatorii din interior şi cei de formă tronconică cu urechiuşă de 
prindere turnată împreună cu restul corpului (Fig. 60/19). 
 Ambele tipuri au avut o largă răspândire în diferite medii culturale pe parcursul primelor 
secole p. Chr. 

 
23  Cf. în acest sens descoperirile din mormintele sarmatice din necropola de la Čertovick (stânga Donului). 
24  Clopoţelul din mormântul tumulului nr. 13 de la Čertovick era atârnat de brăţară împreună cu o mărgea. 



Perioada sarmatică mijlocie   | 

 

167 

Mărgele 
 Faţă de alte piese de podoabă, mărgelele sunt o categorie ce au avut o largă circulaţie şi 
consistentă utilizare de-a lungul timpului pe spaţii întinse. Acest fapt explică perpetuarea unui 
număr mare de tipuri o perioadă îndelungată de timp. 

Mărgelele erau purtate în salbe la gât şi tocmai din această cauză sunt descoperite cu precă-
dere pe pieptul şi în jurul gâtului defuncţilor. De foarte multe ori însă, ele sunt descoperite la înche-
ietura mâinilor sau la gleznele picioarelor. În aceste cazuri ele au constituit brăţări sau podoabe ce 
împodobeau picioarele. Adeseori, anumite tipuri de mărgele erau cusute pe haine, în special la guler, 
mâneci şi poale, dar şi în zona brâului sau pe pantaloni. Sunt cazuri când cu mărgele erau împodo-
bite curelele spadei, în acest caz ele fiind descoperite în zona mânerului şi a lamei spadelor. Începând 
însă cu secolul II a. Chr. mărgelele sunt tot mai frecvent întâlnite în mormintele sarmaţilor de rând, 
ceea ce indică că această categorie de podoabe încetează a mai fi apanajul păturilor sociale bogate ale 
societăţii sarmatice. Totuşi, după numărul mărgelelor şi tipurilor existente în morminte, mai ales 
când se ia în consideraţie tot inventarul, se poate vorbi de o diferenţiere socială în rândul acestora. 

Tot mai des, mărgelele sunt folosite ca material pentru stabilirea datării unor morminte 
sarmatice. Această situaţie se explică mai întâi prin faptul că mărgelele sunt o categorie de material 
numeroasă în mormintele sarmatice, iar în al doilea rând, prin multitudinea de tipuri şi variante. O 
altă cauză care a dus la utilizarea acestora pentru încadrarea cronologică a anumitor morminte o 
constituie bogata literatură de specialitate referitoare la aceste artefacte descoperite în regiuni şi 
medii culturale diferite, ce a permis încadrări tipologice şi cronologice mai precise. Cu toate acestea, 
atunci când în morminte sunt doar mărgele ce aparţin unor tipuri şi variante care au o datare largă, 
ele nu pot fi utilizate ca elemente de datare a mormintelor. Anumite precizări cronologice pot da 
doar complexele cu mărgele care au o datare mai restrânsă. 

Mărgelele din mormintele sarmatice din spaţiul nord-pontic din secolul I – mijlocul 
secolului II p. Chr. sunt tipologic identice sau apropiate, cu precădere, de cele din regiunea pontică. 
Această situaţie se explică prin faptul că, începând cu secolul II a. Chr., sarmaţii au început să aibă 
relaţii economice şi politice tot mai strânse, atât cu oraşele greceşti din nordul Mării Negre, cât şi cu 
regiunile ce au fost supuse influenţelor acestora mult mai timpuriu. 

Luând în consideraţie faptul că în mormintele sarmatice din perioada mijlocie numărul 
descoperirilor de mărgele este destul de mare şi variat, iar tipurile existente sunt bine cunoscute, vom 
menţiona doar că acestea sunt din sticlă de diferite culori, carneol, coral, agat, calcedonie, chihlim-
bar, cristal, cristal de munte, rocă cretoasă etc. 

Alături de numeroasele şi diversele tipuri de mărgele, în multe morminte au fost descoperite 
împreună cu acestea şi scarabei din faianţă egipteană de culoare turcoaz, verzui-albăstruie, galbenă şi 
albă (Fig. 61/1–15). Aceştia erau purtaţi în salbe la gât alături de mărgele, amulete sau pandantive, 
dar şi ca brăţări. Bunăoară, cei 13 scarabei de culoare verzui-albăstruie şi galbenă din T 1 M 10 de la 
Mocra (Fig. 61/11–15) au fost găsiţi la încheietura mâinii stângi a defunctei şi au constituit o brăţară. 
Astfel de piese provin dintr-o serie de morminte precum cele de la Kalantaevo M 5 şi M 8, 
Podgorodnoe T 3 M 8 a grupei a VIII-a de tumuli, Ust’-Kamenka T 6 M 1, T 18 M 1, T 20 M 1, T 33 
M 1, T 65 M 1, Majaki T 3 M 6, Semenovka T 14 M 20 (Fig. 61/4), Novofilippovka T 2 M 1, Bădragii 
Vechi T 25 M 2, Selişte M 39, Taraclia II T 4 M 6 (Fig. 61/1–2), Văratic T 2 M 6 (Fig. 61/5–10). 

Scarabeii din mormintele din perioada mijlocie aparţin cu precădere tipurilor 45, 47–48, 50 
şi 52 din clasificarea tipologică a lui E. M. Alexeeva şi se datează în secolele I–II p. Chr.  

Alături de scarabei, în câteva morminte au fost descoperite şi o serie de piese care erau 
purtate şi ele în salbe la gât alături de mărgele, pandantive şi amulete. Acestea sunt din faianţă 
egipteană de culoare turcoaz, verde deschisă şi albastră, cu reprezentarea sculpturală a unui leu într-
o atitudine pasivă (în poziţie culcat, cu capul între labele din faţă şi coada adusă pe lângă piciorul 
posterior drept), pe un suport dreptunghiular sau oval prevăzut cu câte un orificiu de prindere (M 39 
de la Şelişte (Fig. 61/18), T 6 M 1 şi T 65 M 1 de la Ust’-Kamenka, Ružičevka (Fig. 61/20–21), 
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Vasil’evka etc.). Aceste piese aparţin tipurilor 64, 67–68a-b din clasificarea tipologică a lui                  
E. M. Alexeeva şi se datează în linii generale în secolele I – II p. Chr.  

 

 
 

Fig. 61. Scarabei şi piese cu reprezentări sculpturale zoomorfe (16–21) şi antropomorfe (22): 1–2. Taraclia II T 
4 M 6; 3. Ştefăneşti (România); 4. Semenovka T 14 M 20; 5–10. Văratic T 2 M 6; 11–15. Mocra T 1 M 10;         
16–17. Giurcani T 1 M 8 (România); 18. Selişte M 39; 19, 23–25. Ust’-Kamenka T 69 M 1; 20–21. Ružičevka;          
22. Filija T 10 M 2. 

 

Pieselor de mai sus li se daugă cele în formă de broască ţestoasă precum exemplarele din T 69 
M 1 de la Ust’-Kamenka (Fig. 61/19), T 7 M 1 de la Vladimirovka sau cu reprezentarea sculpturală a 
unei broscuţe pe un suport dreptunghiular prevăzut cu orificiu de prindere. Acestea sunt din faianţă 
de culoare albastră. Obiectele menţionate sunt frecvente în spaţiul nord-pontic şi aparţin tipurilor ce 
se datează în primele două secole p. Chr. 

Din faianţă egipteană sunt şi pandantivele în formă de amforă din T 20 M 1 şi T 69 M 1 de la 
Ust’-Kamenka (Fig. 61/23), T 2 M 1 de la Novofilippovka şi Lipovec. Ele aparţin tipurilor 82 şi 83 în 
clasificarea tipologică a aceleiaşi autoare şi se dataează în secolele I–II p. Chr. 

În primele două secole se datează şi pandantivele din faianţă egipteană ce au forma unor 
cilindri lipiţi (tipurile Alexeeva 84 şi 86) din T 69 M 1, T 71 M 1 de la Ust’-Kamenka (Fig. 61/24) şi       
T 20 M 1 de la Filija, dar şi cele antropomorfe (tipurile Alexeeva 31 şi 37), realizate din acelaşi 
material, din T 2 M 2 şi T 10 M 2 de la Filija (Fig. 61/22). 

Din faianţă de culoare albastră, maronie şi galbenă sunt şi pandantive în formă de mână, 
precum exemplarele din T 69 M 1 de la Ust’-Kamenka (Fig. 61/25), dar şi cele în formă de ciorchine 
de strugure. Cele în formă de mână aparţin tipului Alexeeva 89 şi se datează în secolele I–II p. Chr., 
deşi se întalnesc încă de la sfarşitul secolului I a. Chr. Pandantivele în formă de ciorchine de strugure 
sunt frecvente în complexele de secol I p. Chr. şi sunt de tipul 76a în clasificarea tipologică a autoarei 
menţionate. 

Piesele din faianţă egipteană pătrund de timpuriu în spaţiul nord-pontic, dar au fost utilizate 
masiv în această regiune din a doua jumătate a secolului I a. Chr. şi până la finele secolului II p. Chr. 
Cu toate acestea trebuie menţionat că rareori ele se întâlnesc şi în secolul III p. Chr., iar unele forme 
chiar şi în secolul următor. 

În perioada elenistică şi romană obiectele din fainaţă au fost produse cu precădere la 
Naucratis25 şi Alexandria, de unde acestea au şi ajuns prin intermediul comercianţilor în nordul 

 
25  Oraş întemeiat în Delta Nilului de colonişti greci originari din Milet în jurul anului 650 a. Chr. În timpul domniei 

faraonului Amasis (570/568-526 Chr.) Naucratis este desemnat unicul port în care grecii puteau face comerţ liber cu 
egiptenii. Deşi decade după fondarea Alexandriei (331 a. Chr.), oraşul îşi păstreaza un rol comercial important până 
în epoca bizantină. 
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Mării Negre. De altfel, numărul obiectelor din faianţă egipteană descoperite în mormintele 
sarmatice, meote, scitice târzii şi din cadrul necropolelor oraşelor greceşti nord-pontice este mult 
mai mare decât a celora descoperite în Egipt sau Orientul Apropiat. Această stare a lucrurilor indică 
faptul că atelierele care produceau astfel de obiecte din faianţa egipteana îşi aveau orientată 
producţia cu precădere spre consumatorii din nordul Mării Negre. 

Nu în ultimul rând trebuie menţionat că obiectele din faianţă egipteană din mediul sarmatic 
provin cu precădere din inventarele mormintelor cu trăsături estice, care au aparţinut noului val de 
sarmaţi veniţi din est începând cu mijlocul secolului I p. Chr. 

* 

Cert este că mărgelele reprezintă categoria cea mai numeroasă de podoabe din cadrul 
mormintelor din secolul I – mijlocul secolului II p. Chr., ele fiind descoperite în cea mai mare parte a 
mormintelor. 

Mărgele din sticlă sunt cele mai numeroase, predominând cele monocolore de diferite forme 
şi mărimi. Culoarea acestora este, de regulă, albă, albastră, roşie, verde, violetă, cenuşie, cafenie, nea-
gră etc. În cadrul mărgelelor din sticlă sunt şi piese policolore, dintre care se remarcă cele ornamen-
tate cu „ochi” şi cele cu ornament compus. Deşi prezente în număr mic, nu lipsesc în mormintele de 
care ne ocupăm nici mărgelele din sticlă ce sunt placate în interior cu strat subţire din aur. 

O grupă aparte o reprezentată mărgelele din faianţă egipteană. Acestea sunt de diferite forme 
şi mărimi şi sunt destul de numeroase în cadrul mobilierului funerar al mormintelor de care ne 
ocupăm. În cadrul acestora, predomină cele de culoare turcoaz şi albastră cu diferite nuanţe. 

Frecvent apar în morminte şi mărgelele din carneol, calcedonie şi agat. Într-o serie de 
morminte au fost descoperite şi mărgele din cristal de munte, dar sunt destul de bine reprezentate şi 
mărgelele din chihlimbar şi cele din gagat. 

Cea mai mare parte a mărgelelor au fost descoperite în zona gâtului şi pe pieptul defuncţilor. 
În foarte multe morminte însă, acestea au fost descoperite şi la încheieturile mâinilor şi gleznele pi-
cioarelor. În aceste cazuri ele au constituit brăţări sau podoabe ce împodobeau mâinele şi picioarele. 

Aşadar se poate conchide că mărgelele, la fel ca şi alte categorii de podoabe, au avut, 
indubitabil, un rol decorativ şi unul cultual-magic. Ele conferă o imagine asupra sentimentelor 
estetice şi ideilor existente în lumea sarmatică, dar nu numai. Acest fapt explică, probabil, de ce de 
foarte multe ori, inclusiv în cadrul mormintelor din perioada mijlocie, acestea sunt descoperite 
împreună cu diverse amulete26. 

După materialul din care sunt realizate, forma şi motivele ornamentale, mărgelele din 
mormintele din perioada sarmatică mijlocie sunt similare celor din aceeaşi perioadă de pe un spaţiu 
întins şi din diferite medii culturale. Toate acestea indică, odată în plus, că ele sunt printre cele mai 
larg răspândite podoabe, care s-au bucurat de o mare cerinţă încă din timpurile cele mai vechi. Nu 

 
26 Până nu demult, la popoarele din Caucaz s-a păstrat credinţa în puterea magică a mărgelelor, fiind venerate cu 

precădere mărgelele cu „ochi”, care, chipurile, aveau capacitatea de a feri şi respinge deochiul. În acest scop erau 
cusute pe hainele copiilor mărgele cu „ochi”, dar şi mărgele mărunte. Mărgelele şi unele amulete (cochilii, astragale) 
erau atârnate şi de leagănul copiilor. O atenţie deosebită era acordată în antichitate, dar nu numai, mărgelelor din 
pietre semipreţioase. Acestea, prin calităţile lor estetice şi fizice (culoare, duritate, luciu, rezistenţă, strălucire etc.) 
erau considerate ca fiind înzestrate cu anumite calităţi ieşite din comun. Turcoazul era considerat că ajută împotriva 
bolilor de ochi. Acesta este purtat şi ca talisman care aduce o viaţă lungă şi prosperă celui care îl poartă. Într-un 
manuscris armean din secolul XVII, carneolul este menţionat ca fiind un protector împotriva uneltirilor din partea 
duşmanilor, dar şi că era înzestrat cu proprietăţi medicale, vindecând tumorile şi rănile pricinuite de loviturile spadei. 
Potrivit unui letopiseţ georgian din secolul X, astfel de calităţi avea şi agatul, care vindeca rănile de la muşcăturile 
animalelor şi insectelor veninoase. Despre puterea magică a chihlimbarului vorbesc unii autori din Orient. Astfel, în 
tratatul despre cunoaşterea pieselor preţioase a lui Al Biruni se vorbeşte despre pietrele care aveau capacitatea de a 
feri de deochi. Printre pietrele care sunt înzestrate cu o astfel de putere miraculoasă este menţionat şi chihlimbarul.  
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constituie o excepţie în acest sens nici sarmaţii, la care mărgele sunt cele mai numeroase şi frecvent 
utilizate podoabe. 

* 

 Piesele de podoabă şi vestimentaţie din mormintele din perioada sarmatică mijlocie 
ilustrează pentru această perioadă şi spaţiu o varietate tipologică destul de mare. Unele dintre aceste 
piese nu au cunoscut o răspândire generală în lumea sarmatică, iar cea mai mare parte a lor au 
constituit importuri din alte medii culturale, cu precădere cele vecine27. 

O parte dintre piesele de podoabă şi vestimentaţie prezentate au o încadrare cronologică 
largă şi sunt reprezentate, după cum s-a putut vedea, doar printr-o descoperire sau două.  

În perioada şi teritoriul de care ne ocupăm, au fost utilizate o serie de piese de podoabă şi 
vestimentaţie ce au o încadrare cronologică largă. Printre acestea se numără colanele din bară 
torsionată cu sistem de închidere, brăţările cu noduri, brăţările având capetele libere, cele din bară 
masivă cu capetele îngroşate, brăţările cu capete petrecute şi înfăşurate, cât şi exemplarele spiralice. 
Acestora li se adaugă inelele de picior, cercei cu sistem de închidere alcătuit dintr-un cârlig şi o 
buclă, cercei inelari cu o extremitate ascuţită, iar cealaltă lăţită şi uşor aplatizată, cercei inelari cu o 
extremitate ascuţită, iar cealaltă îngroşată, verigile, cataramele cu limbă şi unele pandantive. Aceeaşi 
încadrare cronologică largă au astragalele, cochiliile, clopoţeii şi o mare parte a mărgelelor. 

O parte a pieselor de podoabă şi vestimentaţie se datează însă într-un interval de timp scurt. 
Printre acestea se numără: coliere formate din două lanţuri, mai multe capsule ovale şi un pandantiv 
în formă de „fluture”; cerceii ce au un capăt îndoit sub forma unui cârlig, iar celălalt are bucla de 
prindere prelungită şi răsucită formând spirale înlănţuite; cercei inelari cu o extremitate ascuţită, iar 
cealaltă îngroşată şi ornamentaţi cu 2–4 grupe de granule sudate ce dau forma unui ciorchine; cercei 
circulari ce au suprafaţa ornamentă cu cerculeţe plate; cerceii de formă triunghiulară cu caboşoane 
împodobite cu sticlă de diferite culori; cea mai mare parte a aplicilor vestimentare. 

O încadrare cronologică îngustă au şi alte categorii de podoabe precum fibulele, scarabeii şi 
piesele cu reprezentarea sculpturală a unui leu sau broscuţe, cerceii cu cap zoomorf.  

Cele mai numeroase piese de podoabă sunt mărgele, care sunt prezente în cea mai mare 
parte a mormintelor. Acestea sunt urmate de fibule utilizate şi ele intens de către sarmaţii din spaţiul 
nord-pontic analizat. 

Din totalul fibulelor, cele mai numeroase şi bine reprezentate sunt cele cu piciorul întors pe 
dedesubt şi înfăşurat pe arc şi cele puternic profilate de tip răsăritean, urmate de fibule cu arcul 
aplatizat şi piciorul întors pe dedesubt şi înfăşurat pe arc (seria „lebjaž’inskaja”). Restul tipurilor sunt 
reprezentate de un număr cuprins între două şi şase exemplare, dar sunt tipuri ilustrate doar de câte 
un singur exemplar. 

O categorie de podoabe relativ bine reprezentată sunt cerceii. Lor li se adaugă pandantivele 
reprezentate de mai multe tipuri. În puţine morminte s-au descoperit brăţări, colane, coliere, dar şi 
aplici vestimentare. 

Fibulele aparţin, din punct de vedere cronologic, unor etape evolutive distincte, care 
corespund unor subfaze ale Latène-ului târziu şi ale epocii imperiale romane. 
 Cele mai timpurii fibule sunt piese de schemă Latène D2 şi aparţinând perioadei imperiale 
timpurii din subfaza B1. Numărul cel mai mare al fibulelor este din a doua jumătate a secolului I p. Chr. 
şi prima jumătate a secolului II p. Chr. (subfaza B2). Cu excepţia anumitor tipuri de fibule, specifice 
spaţiului nord-pontic, unde au şi fost produse, celelalte sunt în cea mai mare parte de tip roman. 
Dintre acestea, cele mai numeroase sunt cele puternic profilate. 

 
27  Această stare a lucrurilor indică faptul că în materie de piese de podoabă şi vestimentaţie, sarmaţii au purtat „pe ce au 

pus mâna” şi nu au prea creat nimic. 
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În legătură cu unele tipuri de fibule se poate constata că numărul lor în mormintele 
sarmatice din teritoriul şi perioada analizată este mai mare decât în cel de la est de Don. Această 
situaţie se explică prin faptul că teritoriul analizat este mai apropiat de spaţiile culturale unde aceste 
artefacte erau produse şi utilizate pe o scară mai largă, iar în al doilea rând prin contactele ample 
dintre sarmaţii din teritoriul analizat şi mediile culturale vecine. 

Legat de fibule, mai trebuie menţionat că în mormintele sarmatice din vestul teritoriului 
analizat cele mai numeroase sunt fibulele puternic profilate, pe când în restul spaţiului nord-pontic 
majoritare sunt fibulele cu piciorul întors pe dedesubt şi înfăşurat pe arc cu diferite variante. Această 
topografie reflectă, cum nu se poate mai bine, diferenţa în direcţia relaţiilor culturale a sarmaţilor din 
vestul Sarmaţiei Europene şi cei din estul acesteia, dar şi a celor din Sarmaţia Asiatică. 

În ansamblu, se poate remarca o predilecţie pentru fibule şi mărgele, urmate de cercei, 
pandantive, în timp ce colanele şi colierele sunt utilizate în această perioadă într-o mică măsură. Din 
punct de vedere tipologic, la nivelul pieselor de podoabă şi vestimentaţie, se poate constata, cu 
excepţia colanelor, a colierelor, a inelelor, a inelelor de picior, a celor de tâmplă şi a cataramelor, o 
varietate destul de mare. Mai mult decât atât, se poate constata că marea majoritate a artefactelor în 
discuţie au constituit importuri din spaţiile culturale vecine. Nu în ultimul rând trebuie menţionat că 
într-o serie de morminte (ex. Nogaičinsk) se aflau obiecte de podoabă şi vestimentaţie mult mai 
vechi decât perioada în care se datează mormintele. Astfel de situaţii indică o diferenţă cronologică 
între data la care au fost produse şi momentul utilizării lor în mediul sarmatic. Se poate spune, 
aşadar, că aceste obiecte au fost în uz o perioadă îndelungată de timp şi şi-au schimbat, probabil, nu 
o dată proprietarul. 

 Toate aceste artefacte evidenţiază existenţa unor aspecte ale vieţii sarmaţilor din acest spaţiu 
şi perioadă şi creează o imagine privind gusturile şi preferinţele acestora (cel puţin a unei părţi a lor), 
în materie de vestimentaţie. De aceea, studierea obiectelor de podoabă şi vestimentaţie completează 
cu succes datele privitoare la evoluţia modei şi gusturilor populaţiei sarmate din secolul I – mijlocul 
secolului II p. Chr. În acelaşi timp, artefactele prezentate mai sus furnizează adesea şi cele mai bune 
indicii de datare pentru unele complexe arheologice şi permit, uneori, chiar stabilirea mai exactă a 
încadrării cronologice a altor categorii de materiale arheologice. 

V.2.4. OBIECTE DE TOALETĂ 

 Printre piesele de toaletă utilizate de-a lungul timpului cu precădere de femeile sarmate se 
numără, alături de oglinzi, pixidele din os şi lemn, flacoanele, sticluţele, cutiuţele din lemn sau os, 
lădiţele cu cheie, pieptenii din os. Trebuie menţionat că cea mai mare parte a acestor categorii de 
obiecte de toaletă sunt de import. 
 

Oglinzi 
În mediul sarmatic din perioada mijlocie din spaţiul nord-pontic au fost descoperite circa 

120 de oglinzi, care sunt de mai multe tipuri.  
Primului tip îi aparţin oglinzile discoidale cu marginea îngroşată şi fără mâner ataşat (tip 

Moškova 2.1; Hazanov V; Skripkin 4.0; Marčenko VI) caracteristice perioadei sarmatice timpurii, 
după cum s-a putut vedea în paginile dedicate oglinzilor din acea perioadă.  
 În mormintele analizate, oglinzile acestui tip sunt reprezentate de un singur exemplar din 
bronz ce provine din T 1 M 9 de la Gradişte (Fig. 62/1). Aceasta are diametrul de 6,3 cm şi se datează 
în a doua jumătatea a secolului I p. Chr. 

Un alt tip de oglinzi sunt cele cu discul rotund şi plat (Fig. 62/2–4) (tip Hazanov VI; Skripkin 
1.0; Marčenko V), care se întâlnesc încă din perioada timpurie, pe care unii cercetători (A. M. Hazanov, 
A. S. Skripkin) le-au împărţit în funcţie de diametrul lor în două variante.  

Oglinzile acestui tip erau încastrate cel mai frecvent într-o ramă din lemn, urmele căreia, 
rareori, este descoperită în morminte, aşa cum este şi în cazul oglinzii din T 4 M 2 de la Kuzmin sau a 
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celei din T 3 M 10 de la Sărăteni (Fig. 62/3). Oglinda de la Severinovka (T 1 M 3) avea rama din ghips. 
Uneori, unele oglinzi au câte două orificii amplasate simetric, care serveau pentru prinderea acestora 
pe o bucată de lemn sau piele. Sunt însă exemplare, în special de mici dimensiuni, care au câte un 
singur orificiu, în cazul dat ele erau atârnate fie pe un suport, fie puteau fi purtate chiar la gât. 

În mediul sarmatic din teritoriul nord-pontic din secolul I – mijlocul secolului II p. Chr., 
astfel de oglinzi au fost descoperite în circa 75 de morminte. 

Oglinzile acestui tip sunt întâlnite, după cum s-a putut vedea în paginile dedicate oglinzilor 
din perioadă timpurie, încă din secolele VI-V a. Chr. la sauromaţi, iar mai apoi la sarmaţii timpurii 
din tot spaţiul locuit de aceştia. Cel mai frecvent, însă, acestea se întâlnesc în mediul sarmatic din 
secolele I a. Chr. – I p. Chr., cu preponderenţă în cel din urmă. Se întâlnesc astfel de oglinzi şi în alte 
medii culturale precum cel bosporan, scitic târziu, meot sau geto-dacic din secolele I a. Chr. – I p. Chr. 

Cert este că, odată cu sfârşitul secolului I p. Chr. încetează perioada de dominaţie a acestora 
în lumea sarmatică, iar la începutul secolului II p. Chr. se mai întâlnesc doar exemplare singulare. 

În sfârşit, aşa cum s-a spus, oglinzile acestui tip sunt frecvente şi larg răspândite pe spaţii 
geografice mari, aşa încât stabilirea centrelor de producţie este extrem de greu de precizat. 
Confecţionarea lor nu necesita o tehnologie dificilă şi ca atare au fost produse în diferite medii 
culturale pe parcursul mai multor secole. Numărul foarte mare al acestora în lumea sarmatică poate 
indica faptul că ele au fost produse, probabil, de ei, deşi nu există dovezi în acest sens.  

Oglinzilor de mai sus li 
se adaugă cele discoidale cu 
marginea îngroşată şi proemi-
nenţă în partea centrală a 
discului (tip Hazanov VIII; 
Skripkin 6.7; Marčenko VIII.1). 
 Acestea sunt realizate 
din bronz şi au forma unui disc 
cu marginea îngroşată, proemi-
nenţă conică în centru şi mâner 
în formă de cui, semioval în 
secţiune, turnat odată cu discul 
ori era sudat (Fig. 62/5). Diame-
trul acestor oglinzi variază între 
10 şi 16 cm, dar se întâlnesc şi 
exemplare cu diametrul ceva 
mai mare. Deşi mult mai rar, în 
unele morminte sarmatice se 
întâlnesc şi exemplare ce au 
marginea îngroşată faţetată. În 

mormintele sarmatice din spaţiul şi perioada analizată astfel de oglinzi întregi provin din şase 
morminte. Se întâlnesac însă şi exemplare care nu au mâner (T 14 M 3 de la Dumeni (Fig. 62/6)), au 
mâner antropomorf (tumulul Sokolova Mogila) (Pl. 1/4) sau de formă cilindrică (tumulul 
Nogajčinsk). 
 P. Rau a pus apariţia acestor oglinzi în mediul sarmatic din zona Volgăi de Jos pe seama 
influenţelor caucaziene, iar M. I. Rostovcev înclina spre impulsul Asiei Centrale în provenienţa lor. 

Analizând toate oglinzile acestui tip, cunoscute la acea dată, A. M. Hazanov a ajuns la conclu-
zia că astfel de oglinzi îşi au originea în Orient, de unde au ajuns la sarmaţi la începutul erei creştine. 

 
Fig. 62. Oglinzi: 1. Gradişte T 1 M 9; 2. Bădragii Vechi T 25 M 2; 3. Sărăteni T 3 M 10; 
4. Codrul Nou T 1 M 1; 5. Kamova Mogila; 6. Dumeni T 14 M 3;  7. Tătărăuca Nouă 
M 1; 8. Kiselev; 9. Brăviceni T 22 M 1; 10. Mihajlovka T 3 M 3. 
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K. F. Smirnov a înclinat şi el spre opinia originii oglinzilor acestui tip în Orient. Tot el 
consideră că acestea au servit ca prototipuri pentru realizarea celor sarmatice, care au avut o largă 
răspândire în perioada sarmatică mijlocie. 

O interpretarea apropiată, dar care se deosebeşte de cea anterioară, asupra acestei probleme 
este dată de către B. A. Litvinskij, care a remarcat larga răspândire a oglinzilor cu marginea îngroşată 
şi proeminenţă în partea centrală a discului în Asia Centrală încă din secolele II–I a. Chr. Tot el 
consideră că acestea au apărut în secolul III a. Chr. ca rezultat al interdependenţei tipurilor de oglinzi 
locale (Asia Centrală) cu cele din Orientul Apropiat şi Asia Centrală, de unde au ajuns la nomazii 
din stepe.  

A. S. Skripkin consideră că provenienţa acestor oglinzi din Asia Centrală este cea mai 
plauzibilă opinie. El mai menţionează că există şi alte paralele între cultura materială a sarmaţilor din 
secolul I p. Chr. şi monumentele din Asia Centrală, care sunt, probabil, o mărturie a răspândirii 
oglinzilor de acest tip din această regiune în stepe. 

M. P. Abramova data oglinzile respective în secolele I–II p. Chr. În această perioada au fost 
datate piesele tipului analizat şi de către A. M. Hazanov. În secolele III–II a. Chr. a datat două astfel 
de oglinzi M. G. Moškova, care preciza însă că acestea sunt caracteristice mormintelor sarmatice din 
primele două secole p. Chr. O datare mai timpurie a acestor oglinzi este recunoscută şi de                    
V. B. Vinogradov şi V. A. Petrenko. Nu mai târziu de secolul I a. Chr. se datează cele două oglinzi 
din regiunea central-ciscaucaziană. Una dintre aceste oglinzi este la fel ca şi exemplarul din T 14 M 3 
de la Dumeni, fără mâner. 

Oglinzile acestui tip din mormintele sarmatice din regiunea Kuban se datează în intervalul 
cronologic cuprins între hotarul secolelor II–I a. Chr. – mijlocul secolului I p. Chr., iar cele similare 
ca formă, dar cu marginea faţetată (tip Marčenko VIII.2), în secolul I p. Chr. 

Cert este că oglinzile cu marginea îngroşată şi proeminenţă în partea centrală a discului au 
avut cea mai mare răspândire în lumea sarmatică în secolul I p. Chr., fapt ce confirmă afirmaţiile 
acelor cercetători care consideră că, în mediul sarmatic, acestea se răspândesc, îndeosebi, de la 
hotarul secolelor I a. Chr. – I p. Chr. În spaţiul nord-pontic, pătrunderea oglinzilor acestui tip este 
pusă pe seama impulsului estic (alanic) de la mijlocul secolului I p. Chr.28. O dovadă a acestor 
afirmaţii sunt oglinzile aparţinând acestui tip din mormintele aristocratice, cu trăsături estice 
pronunţate, din tumulii Nogajčinsk, Sokolova Mogila, Kamova Mogila sau din mormântul de la 
Trojany. Exemplarul de la Sokolova Mogila a fost purtat într-o ramă din lemn îmbrăcată în piele. 
Din coajă de mesteacăn şi lemn era rama oglinzii de la Kamova Mogila (Fig. 62/5). 

Un alt tip de oglizi sunt cele discoidale cu marginea îngroşată, mâner lateral perforat şi 
proeminenţă conică în centrul discului (tip Hazanov IX; Skripkin 6.10; Marčenko IX.1). 
 Aceste oglinzi sunt realizate din bronz şi au marginea îngroşată şi proeminenţă conică în 
partea centrală, iar mânerul lateral, de formă dreptunghiulară, perforat. Diametrul discului acestor 
oglinzi este, de regulă, de 6–8 cm (Fig. 62/7). 

În mormintele sarmatice din spaţiul nord-pontic din perioada mijlocie oglinzile acestui tip 
sunt reprezentate de 13 exemplare. 
 După A. M. Hazanov, originea acestor oglinzi se află în cadrul vechilor culturi din Siberia, 
unde prototipurile lor – oglinzile cu discul rotund şi plat şi mâner lateral perforat – au fost utilizate o 
perioadă îndelungată de timp. Acestea din urmă, în opinia lui, sub influenţa oglinzilor cu marginea 
îngroşată, proeminenţă în partea centrală a discului şi mâner în formă de cui, au contribuit la 
formarea oglinzilor acestui tip. 
 Urmând opinia lui A. M. Hazanov, I. I. Marčenko consideră că tipul analizat a putut să se 
formeze în urma sintezei dintre oglinzile cu discul rotund şi plat, cu mâner lateral şi cele cu marginea 

 
28  Toate oglinzile acestui tip din spaţiul nord-pontic se datează în a doua jumătate a secolului I p. Chr. – începutul 

secolului II p. Chr. 
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îngroşată, mâner în formă de cui şi proeminenţă conică în partea centrală. Acest proces a avut loc, în 
opinia lui, însă, nu în regiunea Volgăi, ci în mediul sarmaţilor din nordul Caucazului, la hotarul 
dintre secolele I a. Chr. – I p. Chr. 

Studiind oglinzile cu mâner lateral perforat din teritoriul nord-caucazian, M. P. Abramova a 
evidenţiat existenţa în cadrul acestora a trei variante: 1. cu bordură pe margine şi proeminenţă 
conică în partea centrală a discului; 2. decorate pe partea exterioară a discului; 3. cu suprafaţa plată şi 
neornamentată. Autoarea menţiona că majoritatea oglinzilor aparţinând variantei 1 au fost 
descoperite pe teritoriul Caucazului de Nord. Respingând ipoteza originii siberiene a oglinzilor 
acestui tip, M. P. Abramova consideră posibil că cele aparţinând primei variante să fie denumite 
„caucaziene”. În urma analizei tuturor oglinzilor aparţinând primei variante din nordul Caucazului, 
M. P. Abramova a ajuns la concluzia că acestea se datează în secolul I – începutul secolului II p. Chr. 
şi că în aceeaşi perioadă ele s-au răspândit şi în alte regiuni. 

Originea nord-caucaziană a oglinzilor cu marginea îngroşată, proeminenţă conică şi mâner 
lateral perforat a fost susţinută şi de către V. B. Vinogradov şi V. A. Petrenko. Aceşti autori pun însă 
apariţia acestor oglinzi pe seama transformării evolutive a oglinzilor sarmatice cu marginea 
îngroşată, mâner în formă de cui şi proeminenţă conică în partea centrală. Acest proces, în opinia 
lor, a avut loc în mediul siracilor din regiunea precaucaziană. Tot ei consideră că oglinzile acestui tip 
sunt de provenienţă sarmatică, cu epicentrul în nordul Caucazului, unde s-au produs din metal local 
şi au fost exportate în alte regiuni. 

Originea nord-caucaziană este acceptată şi de către A. S. Skripkin, atunci când analizează 
oglinzile acestui tip din mediul sarmatic de la est de Don şi Volga, dar şi de către A. V. Simonenko, 
când vorbeşte de exemplare nord-pontice care se datează în a doua jumătate a secolului I p. Chr. – 
începutul secolului II p. Chr. 
 Din mormântul distrus de la Kiselev (Fig. 62/8) provine o oglindă fragmentară cu discul 
rotund şi plat cu mâner lateral (tip Marčenko IX.3), care în majoritatea cazurilor este perforat. 
 Astfel de oglinzi sunt rar întâlnite în mormintele sarmatice, ele nefiind cunoscute în mediul 
sarmatic din regiunea Volgăi şi Munţilor Urali. Piesele acestui tip din teritoriile nord-caucaziene se 
datează la hotarul dintre secolele I a. Chr. – I p. Chr.29. 
 Un alt tip sunt oglinzile dreptunghiulare din T 22 M 1 de la Brăviceni (Fig. 62/9), T 3 M 3 de 
la Mihajlovka (Fig. 62/10), mormântul de la Gordeevka (T 29 M 2), T 224 M 2 de la Krasnopolka şi  
T 17 de la Petriki. 

Un aport fundamental în studierea oglinzilor dreptunghiulare a fost adus de către 
cercetătoarea Glenys Lloyd-Morgan, care, pe baza unui imens, variat şi bogat material analizat, a 
încadrat oglinzile dreptunghiulare în grupa A. Aceeaşi autoare menţiona că provenienţa acestui tip 
de oglindă nu este clară şi că probabil ele au fost inventate în timpul perioadei elenistice, însă, doar 
în secolul I p. Chr., forma respectivă a devenit una dintre cele mai populare, fiind răspândită practic 
în toate provinciile Imperiului Roman. Oglinzile acestui tip au fost descoperite cu precădere în 
complexele de secol I p. Chr., însă unele piese s-au aflat probabil în uz o perioadă mai îndelungată de 
timp. Cert este însă că nu avem date privitoare la producerea lor pe parcursul secolului II p. Chr. 
Trebuie remarcat că oglinzile dreptunghiulare au fost descoperite în nordul Italiei în complexele din 
primul sfert al secolului I p. Chr. Practic în aceeaşi perioadă apar astfel de oglinzi în necropola de la 
Panticapaeum. 

În ceea ce priveşte apariţia acestui tip de oglindă s-a presupus că ea a putut fi împrumutată 
de către romani din Asia Mică în epoca lui Augustus, de unde s-a răspândit rapid spre vest. Faptul că 
tipul în discuţie a fost împrumutat de romani este dovedit şi de cele două oglinzi din mormintele de 
secol II–I a. Chr. din necropola scitică târzie de la Beljaus. Descoperiri de oglinzi dreptunghiulare se 

 
29 Unii cercetători consideră că oglinzile acestui tip, alături de cele cu marginea îngroşată, mâner în formă de cui şi 

proeminenţă conică în partea centrală, au stat la baza formării oglinzilor cu marginea îngroşată, mâner lateral 
perforat şi proeminenţă conică în partea centrală a discului. 
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cunosc pe teritoriul Italiei, Spaniei, în zona Rinului de Sus şi de Jos, în Britania, Scandinavia, 
Danemarca, teritoriul fostei Iugoslavii, iar în est la Atena, în Cipru, pe teritoriul Asiei Mici şi 
Bosporului, zona Volgăi şi Niprului Mijlociu, cât şi la Dunărea de Jos.  

Este mai mult ca sigur că au existat mai multe centre de producţie ale acestui tip de oglindă la 
fel ca şi în cazul celorlalte tipuri. Judecând după numărul mare de oglinzi iese în evidenţă grupul de 
la Nijmegen (Rinul de Jos), care a fost publicat de G. Lloyd-Morgan şi care este format din 93 de 
astfel de piese. Concentrarea acestui tip de oglindă la Nijmegen i-a permis autoarei să afirme, pe 
bună dreptate, că cel puţin o parte dintre acestea sunt produse locale. Pe de altă parte în urma ana-
lizei dimensiunilor unui lot mare de oglinzi dreptunghiulare, s-a constatat (N. P. Sorokina şi M. Ju. 
Trejster) că cele de dimensiuni mai mici sunt tipice cu precădere pentru Italia, Elveţia şi teritoriul 
fostei Iugoslavii, pe când cele mai mari sunt des întâlnite în nordul Mării Negre. În urma analizei 
dimensiunilor şi a compoziţiei metalului, s-a presupus că oglinzile de mari dimensiuni ar fi produse 
bosporane. Acelaşi autor constată că atât unele oglinzi dreptunghiulare de la Panticapaeum, cât şi 
cea din mormântul tumular sarmatic din cea de-a doua necropola de la Berežnovka, sunt importuri 
romane. Totuşi, trebuie menţionat că şi în lumea romană s-au descoperit oglinzi dreptunghiulare de 
dimensiuni mari, aşa cum sunt cele din mormintele sarmatice de la Gordeevka (17,2 × 15,4), 
Mihaijlovka (22,5 × 19,8 cm), Krasnopolka (16,7 × 14,8 cm) sau exemplarele de la Panticapaeum. 

Mai mult de jumătate din oglinzile romane, printre care evident şi cele dreptunghiulare, din 
nordul Mării Negre provin din Bospor, unde au fost descoperite cu precădere la Panticapaeum, toate 
în morminte bogate care se datează în secolul I – începutul secolului II p. Chr. Câteva oglinzi 
romane de tipuri diferite provin şi din mormintele sarmatice bogate de secol I – prima jumătate a 
secolului II p. Chr. 

În mediul sarmatic cunoaştem descoperiri de oglinzi dreptunghiulare în mormântul din T 36 
din cea de-a doua necropola de la Berežnovka (9 × 7,5 cm), T 224 M 2 de la Krasnopolka, T 17 de la 
Petriki, T 3 M 3 de la Mihajlovka (Fig. 62/10), la care se adaugă exemplarele din T 29 M 2 de la 
Gordeevka, T 22 M 1 de la Brăviceni (Fig. 62/9) şi cel din M 3 de la Giurcani (România). Patru din 
aceste exemplare se află în regiunea est-carpatică, două în spaţiul dintre Bug şi Nipru (Krasnopolka, 
Petriki), iar una în stânga Donului (Berežnovka). 

Oglinzile dreptunghiulare puteau avea toartă, în acest caz ele aveau o ramă cu toartă, aşa cum 
este în cazul oglinzii din M 44 descoperit în 1908 în necropola de la Panticapaeum sau cea de pe 
teritoriul Italiei. În caz contrar ele se păstrau în huse 
din piele, cum este în cazul oglinzii dreptunghiulare de 
la Aquilea. Acestea puteau fi atârnate pe perete sau 
montate în capacul lădiţelor. Exemplarele mai mici ale 
acestui tip de oglindă puteau fi folosite în cutiile de 
machiaj. Adesea însă, oglinzile dreptunghiulare erau 
puse într-o ramă de lemn, a căror parte dorsală era 
acoperită cu ghips, aşa cum este cazul oglinzilor din T 3 
M 3 de la Mihajlovka, T 224 M 2 de la Krasnopolka sau 
M 44 din necropola de la Panticapaeum. Ramă din 
lemn au avut şi unele oglinzi descoperite pe teritoriul 
Imperiului Roman. Partea exterioară a ramei putea fi 
decorată cu motive geometrice şi florale aşa cum este în 
cazul oglinzii de la Mihajlovka (Fig. 63), sau cu 
divinităţi şi, ocazional, cu inscripţii, aşa cum avem pe 
ramele altor tipuri de oglinzi.  

În ceea ce priveşte oglinzile dreptunghiulare din spaţiul analizat, acestea se încadrează cam în 
aceeaşi perioadă cronologică cu celelalte piese de acest tip descoperite, atât în Imperiul Roman, cât şi 

Fig. 63. Decorul ramei de lemn a oglinzii 
dreptunghiulare din T 3 M 3 de la  Mihajlovka  (după 
O. M. Dzygovs’kyj 1993). 
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Barbaricum. Astfel, oglinzile dreptunghiulare din mormintele sarmatice de la Berežnovka, 
Krasnopolka, Petriki şi Mihajlovka se datează în a doua jumătate a secolului I – începutul secolului II 
p. Chr.30. În a doua jumătate a secolul I p. Chr. se datează oglinda din T 22 M 1 de la Brăviceni şi cea 
din T 29 M 2 de la Gordeevka. La sfârşitul secolului I – începutul/prima jumătate a secolului II p. 
Chr. se datează oglinda de la Giurcani. 

Datorită dimensiunilor sale (22,5 × 19,8 cm) şi în urma analizei descoperirilor de oglinzi de 
mari dimensiuni, piesa din T 3 M 3 de la Mihajlovka este considerată ca fiind un produs al unui 
atelier bosporan. Uitându-ne la spaţiul în care se concentrează în mediul sarmatic descoperirile de 
oglinzi dreptunghiulare, se poate constata că, exceptând exemplarul de la Berežnovka, celelalte sunt 
din regiunea dintre Carpaţi şi Nipru. Această situaţie, cât şi numărul mare al oglinzilor 
dreptunghiulare din lumea romană, permite să se afirme că exemplarele din mormintele sarmatice 
din spaţiul menţionat sunt, cel mai probabil, artefacte produse în atelierele Imperiului Roman. 

În ceea ce priveşte pătrunderea produselor romane în mediul sarmatic, au fost avansate mai 
multe ipoteze: 1. În urma legăturilor comerciale, inclusiv a comerţului practicat cu oraşele de pe 
litoralul pontic, a schimbului dintre triburi şi a comerţului de la graniţa provinciilor romane. 2. Sub 
formă de daruri primite de la regii bosporani şi administraţia romană. 3. Sub forma de plată în urma 
unor servicii efectuate pentru administraţia romană şi regii bosporani. 4. În urma incursiunilor în 
teritoriul roman. M. Ju. Trejster consideră că oglinzile romane au ajuns în mormintele sarmatice în 
urma legăturilor comerciale prin intermediul Bosporului, fapt ce nu exclude în opinia aceluiaşi autor 
posibilitatea primirii unor astfel de obiecte ca şi daruri pentru aristocraţia sarmată. Totuşi, ni se pare 
exagerat rolul de intermediar jucat de Regatul Bosporan în relaţia dintre Imperiul Roman şi sarmaţi şi 
considerăm că oglinzile dreptunghiulare, ca şi celelalte artefacte romane din mormintele sarmatice, au 
ajuns la aceştia, în principal, prin achiziţionarea de la negustorii romani ce îşi ofereau mărfurile în 
câteva din centrele locale care erau situate în prima „zonă de contact”, din preajma limes-ului, de unde 
ajungeau, prin alte mijloace, în zone situate la distanţe apreciabile de graniţa romană. Cel mai obişnuit 
mecanism, în opinia lui E. Krekovič, prin care acestea ajungeau în zone îndepărtate, a fost schimbul de 
daruri dintre comunităţi. În sfârşit, ar mai trebui spus că unele produse, în special cele scumpe, fie 
puteau fi aduse la comanda unor aristocraţi sarmaţi în aceeaşi zonă, fie erau primite de la romani 
atunci când aveau loc negocieri cu autorităţile barbare. O altă cale prin care o parte a produselor 
romane ajungeau la sarmaţi era cea prin intermediul oraşelor greceşti Olbia, Tyras, dar şi a Regatului 
Bosporan aşa cum, probabil, s-a întâmplat şi în cazul oglinzii dreptunghiulare din mormântul sarmatic 
de la Berežnovka, dacă aceasta nu este un produs bosporan. De altfel, faptul că şase din cele şapte 
oglinzi dreptunghiulare au fost găsite în mormintele sarmatice din spaţiul dintre Carpaţi şi Nipru este 
o dovadă în plus a celor menţionate mai sus. Este cert însă că, prezenţa oglinzilor dreptunghiulare în 
mediul sarmatic din acest spaţiu, aminteşte aici şi răspândirea altor artefacte cum ar fi vasele de bronz, 
din sticlă sau fibule, dar şi alte categorii de produse romane. Această situaţie se explică în primul rând 
prin existenţa în acest teritoriu a unui centru de putere sarmatic care juca un rol important în regiune, 
iar în al doilea rând prin faptul că zona menţionată se afla în vecinătatea teritoriilor romane. 

* 

Oglinzile din mormintele sarmatice din spaţiul nord-pontic din perioada mijlocie reprezintă 
o varietate tipologică destul de mare şi aparţin tipurilor ce au fost utilizate într-o anumită perioadă 
de timp pe întreg spaţiul locuit de către sarmaţi. 

Numărul oglinzilor descoperite în mormintele sarmatice analizate este destul de mare. Ele 
sunt, după cum s-a putut vedea, de mai multe tipuri şi au o încadrare cronologică mai mult sau mai 
puţin largă.  

 
30  Mormântul de la Krasnopolka avea printre piesele de inventar o caserolă de tipul Eggers 140, iar cel de la Petriki o 

pateră de tipul Eggers 155. 
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Analiza oglinzilor ne-a permis să constatăm că cele cu discul rotund şi plat sunt cele mai 
numeroase în mormintele sarmatice din perioada mijlocie la fel ca şi în restul lumii sarmatice. 
Oglinzile discoidale cu marginea îngroşată şi proeminenţă în partea centrală a discului au avut cea 
mai mare răspândire în lumea sarmatică în secolul I p. Chr., iar cele discoidale cu marginea 
îngroşată, mâner lateral perforat şi proeminenţă conică în centrul discului sunt caracteristice pentru 
secolul I p. Chr. – începutul secolului II p. Chr. În ceea ce priveşte oglinzile dreptunghiulare, acestea 
sunt şi ele caracteristice aceluiaşi intervalul cronologic, ca şi oglinzile discoidale cu marginea îngro-
şată, mâner lateral perforat şi proeminenţă conică în centrul discului. Dintre toate tipurile de oglinzi 
din perioada sarmatică mijlocie, cele cu discul rotund şi plat au cea mai mare durată de existenţă, ele 
întâlnindu-se la sauromaţi în secolele VI–V a. Chr., iar apoi pe parcursul secolelor IV a. Chr. – I p. Chr. 
pe întreg spaţiul locuit de sarmaţi. 

La fel ca şi mormintele sarmatice din spaţiul de la est de Don şi cel nord-pontic, oglinzile cu 
discul rotund şi plat sunt cele mai numeroase în intervalul cronologic analizat. În altă ordine de idei, 
se poate remarca faptul că varietatea tipologică a oglinzilor din mormintele sarmatice din spaţiul 
nord-pontic este mult mai mică decât în regiunea de la est de Don. Această situaţie este, totuşi, una 
normală în condiţiile în care acest teritoriu este leagănul culturii sarmatice, iar numărul vestigiilor 
este mult mai mare pentru perioada secolelor I a. Chr. – începutul secolului II p. Chr. 

În legătură cu piesele în discuţie se mai poate menţiona că, în unele cazuri, ele au fost 
descoperite în stare fragmentară sau au fost descoperite sparte, dar întregibile. 

În unele cazuri, oglinzile au fost descoperite împreună cu piese de podoabă şi vestimentaţie, 
vase ceramice de import, vase de bronz etc. care au confirmat datările existente şi au introdus unele 
precizări privind limitele cronologice ale acestora. 

 
Cutiuţe  
Această categorie de piese de toaletă este reprezentată de exemplarele din lemn de la 

Mihajlovka (T 3 M 3) şi Sokolova Mogila la care se adaugă fragmentele de la o cutiuţă metalică din      
T 2 M 1 de la Čuguno-Krepinka. 

Cutiuţa din lemn din de la Mihajlovka este împărţită în şase compartimente în care se afla 
cretă, ocru de culoare galbenă, roz-deschisă, roşie, portocalie şi purpurie. Dimensiunile cutiei sunt de 
10 × 18 cm, iar dimensiunea compartimentelor de 5 × 6 cm. 

Din păcate, nu avem analogii pentru această piesă printre descoperirile sarmatice. Probabil, 
cea mai mare parte a femeilor sarmate utilizau, pentru păstrarea fardurilor şi a altor substanţe din 
cadrul toaletei feminine, săculeţe de piele sau pâslă, resturile cărora sunt întâlnite adesea în 
morminte. În anumite cazuri fardurile erau păstrate, alături de alte ustensile cosmetice, în gentuţe 
destul de mari, precum cea din tumulul Sokolova Mogila, care avea dimensiunile de 20 × 25 cm şi 
care era din pâslă de culoarea zmeurii, împodobită cu mărgele mărunte şi în care se păstrau obiecte 
de toaletă. Gura gentuţei era legată cu un şiret din piele ce avea la capete două mărgele cu „ochi”. 

În ceea ce priveşte cutiuţa din lemn din tumulul Sokolova Mogila trebuie menţionat că 
aceasta era de formă semisferică şi prevăzută cu capac (înălţimea – 3,5 cm, diametrul – 4,7 cm) (Fig. 
64/4). Din acelaşi mormânt mai provine şi un flacon/cutiuţă din gagat de formă semisferică cu capac 
realizat dintr-o plăcuţă de aur (înălţimea – 2,8 cm, diametrul – 3,4 cm) în care se mai păstaru resturi 
uscate de la o substanţă aromată cu un miros puternic. 
 

Pixide 
Aceste piese de toaletă de formă cilindrică prevăzute cu capac, serveau, la fel ca şi piesele 

menţionate anterior, la păstrarea vopselelor de fardat, a unor substanţe aromatice sau substanţe 
folosite în cosmetică. Resturile acestora din urmă sunt frecvent întâlnite în interiorul acestora. Ele 
erau realizate din os, lemn şi mai rar din metal, unele dintre ele decorate. 
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Fig. 64. Pixide (1–3), cutiuţe (4), linguri (5), piepteni (6) şi vase din marmură (7): 1. Bădragii Vechi 
T 27 M 1; 2. Ust’-Kamenka T 45 M 1; 3–7. Sokolova Mogila; 8. Novo-Podkrjaž T 13 M 1. 

 

În mormintele sarmatice din teritoriul nord-pontic, această categorie de obiecte este 
reprezentată în mai multe morminte (T 20 M 1 de la Bădragii Vechi, T 27 M 1 de la Bădragii Vechi 
(Fig. 64/1), T 9 M 13 de la Dumeni, T 4 M 4 de la Olăneşti, tumulul Sokolova Mogila (Fig. 64/3),      
T 13 M 1 de la Novo-Podkrjaž (Fig. 64/8), T 45 M 1 de la Ust’-Kamenka (Fig. 64/2), Cvetna, 
Krasnopolka, în mai multe morminte de la Akkermen’ II (T 4 M 1 grupa estică de morminte şi T 18 
M 1 grupa vestică de morminte) şi Novofilippovka (T 2 M 1) etc.)31. 

Astfel de piese sunt frecvent întâlnite în mormintele sarmatice din întreg teritoriul locuit de 
aceştia începând cu secolul I p. Chr., dar şi în necropolele antice şi oraşele greceşti nord-pontice. 

Trebuie menţionat că cea mai mare parte a pixidelor din os şi lemn din lumea sarmatică 
provin din morminte ce se datează în secolul I p. Chr.32.  

În ceea ce priveşte pixidele din os din spaţiul nord-pontic analizat trebuie menţionat că 
acestea provin cu precădere din mormintele noului val de sarmaţi veniţi în acest spaţiu la mijlocul 
secolului I p. Chr. din regiunea de la est de Don.  

* 

În calitate de piese de toaletă au fost folosite şi lingurile, descoperite adeseori în morminte 
împreună cu vopsele minerale utilizate pentru amestecarea şi măcinarea/frecarea vopselelor. 

Din tumulul Sokolova Mogila provine o lingură de argint (Fig. 64/5). Lungimea acesteia este 
de 16 cm iar dimensiunile cupei de 5,5 × 4,2 cm. Mânerul este pătrat în secţiune şi are terminaţia în 
formă de cap de şarpe stilizat. Alte două linguri din argint provin din tumulul Nogajčinsk, iar una 
din bogatul mormânt de la Kosika. Acestea, ca şi exemplarul de la Sokolova Mogila, au mânerul 
pătrat în secţiune, terminaţia modelată, iar lungimea de 17 cm. O lingură similară provine din 
bogatul mormânt sarmatic (T 10) de la Kobjakovo. Lingurile din os şi corn sunt cunoscute cu 
precădere în mormintele sauromatice şi sarmatice timpurii din zona Volgăi de Jos şi sudul Munţilor 
Urali. În mormintele din perioada sarmatică mijlocie acestea se întâlnesc foarte rar, inclusiv în 

 
31  Din tumulul Nogajčinsk provine o pixidă din aur iar alta din gagat. 
32  În secolul I p. Chr. se datează şi pixida din argint din bogatul mormânt sarmatic de la Kosika (interfluviul Don-Volga). 
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teritoriile menţionate. Exemplare apropiate celor de la Sokolova Mogila şi Nogajčinsk sunt 
cunoscute în mormintele bogate din partea de est a Bosporului. Linguri din bronz şi os sunt 
cunoscute şi printre descoperirile din oraşele greceşti din nordul Mării Negre. 

Foarte rar în morminte din perioada timpurie şi mijlocie, din întregul spaţiu locuit de 
sarmaţi, se întâlnesc şi piepteni din os. Pe lângă rolul lor practic de pieptănare a părului, de susţinere 
a unor coafuri sau ornamental, aceste obiecte au fost foarte probabil folosite în igienă (curăţarea 
părului de paraziţi). În mormintele sarmatice din spaţiul nord-pontic din perioada mijlocie un 
pieptene din os, păstrat fragmentar, provine din tumulul Sokolova Mogila (Fig. 64/6), iar altul din 
acelaşi material din bogatul mormânt sarmatic descoperit 1918 în apropierea Olbiei. 

Utilizate pentru păstrarea parfumurilor şi a unor substanţe lichide sau solide (sub forma 
unui praf) au fost şi văscioarele din alabastru. Un exemplu în acest sens sunt cele două văscioare de 
mici dimensiuni cu corpul de formă circulară, gâtul îngust, buza evazată, fundul inelar şi toarte 
zoomorfe din tumulul Sokolova Mogila. Acestea erau umplute cu o substanţă solidă sub forma unui 
praf şi închise cu un dop. Astfel de văscioare mai provin din T 1 M 15 de la Novofilippovka şi T 6 de 
la Dolina. Nu lipsec astfel de văscioare nici din mediul sarmatic din regiunea Kuban. Pentru 
mărunţirea plantelor aromate a fost utilizat, probabil, vasul din marmură de formă cilindrică cu 
toarte zoomorfe, ce redau schematic un animal în poziţie culcată, din tumulul Sokolova Mogila (Fig. 
64/7; Pl. 1/1). 

V.2.5. VASE DIN METAL 

 Prezenţa vaselor din metal în cadrul inventarelor funerare ale mormintelor din secolul I – 
mijlocul secolului II p. Chr., la fel ca şi în perioada anterioară, este substanţial mai redusă faţă de alte 
categorii de materiale. Cu toate acestea, vasele din metal, fie ele din bronz sau argint, prezintă un 
interes deosebit şi constituie o categorie de artefacte cu o valoare mai mare decât alte produse cum ar 
fi ceramica, amforele, piesele de podoabă şi vestimentaţie sau vasele de sticlă. Mai mult decât atât, 
vasele din metal, la fel ca şi alte categorii de materiale, oferă de multe ori o datare mai exactă 
complexelor în care au fost găsite şi pot chiar oferi elemente de datare şi pentru alte categorii de 
materiale atunci când ele sunt descoperite în complexe închise, precum mormintele, tezaurele sau 
depozitele. 

Nici numărul tipurilor de vase de argint şi bronz nu este foarte mare. În linii mari, se poate 
vorbi de două tipuri de vase de argint şi nouă de bronz. Dintre acestea, cazanele de bronz sunt 
artefacte caracteristice sarmaţilor, iar celelalte sunt cu precădere de provenienţă romană. 

Analiza vaselor de argint şi din bronz prezintă un deosebit interes, odată pentru faptul că 
sunt produse de meşterii greci şi romani (cu excepţia cazanelor), iar în al doilea rând pentru că 
acestea constituie produse supuse modei şi gustului unei epoci, ceea ce determină o datare mai 
restrânsă a acestora. Acelaşi lucru se poate spune şi despre cazanele de bronz. 

Nu în ultimul rând ţinem să menţionăm că utilizarea unor vase din metal, fie ele produse 
greceşti sau romane, după încetarea producţiei acestora, mai ales în lumea barbară, ne oferă 
informaţii şi asupra valorii lor şi a faptului că nu oricine îşi permitea să-şi achiziţioneze de la 
negustorii greci şi romani astfel de produse. 

 
 Vase de argint 

 
Această categorie de vase este reprezentată în mediul sarmatic nord-pontic din perioada 

mijlocie de o cupă (Porogi T 2 M 1), două cani (Sokolova Mogila, Vesnjanoe), două skyphoi 
(Sokolova Mogila, Zaprud’e) şi două pahare (Čuguno-Krepinka T 2 M 1, Aktovo T 7 M 2 ). 
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Cupe 

 Cupa cu toartă zoomorfă din mormântul de la Porogi (Fig. 65/1) face parte din grupa de vase 
din metal preţios descoperite de-a lungul timpului în mormintele sarmatice aparţinând unor 
aristocraţi din spaţiul de la est de Don. O astfel de cupă din aur cu toartă zoomorfă provine din 
tumulul Hohlač (Fig. 65/2), iar alta, din acelaşi metal, din tumulul de la Migulinsk (Fig. 65/4). Un vas 
similar, însă din argint, a fost descoperit în ascunzătoarea nr. 2 din tumulul 28 din cimitirul VII de la 
Vysočino (Fig. 65/3). O cupă din argint prevăzută cu două toarte provine de la Kosika (Fig. 65/5), iar 
alta din acelaşi metal din T 1 M 1 de la Oktjabr’sk. O cupă din argint identică cu cea de la Kosika 
provine dintr-un mormânt sarmatic (T 4 M 1) al necropolei de la Verbovsk II. La acestea mai pot fi 
adăugate alte două cupe semisferice din argint, cu toarte zoomorfe, din mormântul tumular nr. 3 al 
necropolei de la Berdija (Fig. 65/6). 
 

 
 

Fig. 65. Cupe din argint: 1. Porogi T 2 M 1; 2. Hohlač; 3. Vysočino; 4. Migulinsk; 5. Kosika; 6. Berdija. 
 

Aceste vase au o serie de trăsături comune: unicitatea formei (corpul sferoidal sau în formă 
de pară), buza verticală sau uşor evazată, fundul rotund sau uşor aplatizat, toarta zoomorfă redând 
un animal, fixată pe partea superioară a umărului, dimensiunile similare şi realizarea lor din metale 
preţioase. O excepţie, reprezintă doar cupele de la Berdija, care au o formă semisferică. Vasul de la 
Kosika are redat în partea superioară o scenă în care un călăreţ cu lancea vânează un mistreţ. În 
partea inferioară este reprezentată lupta dintre un catafractar şi un călăreţ uşor înarmat, iar cea de-a 
doua scenă, a cărei parte centrală nu s-a păstrat, redă un arcaş călare ce întinde coarda arcului (Fig. 
65/5; 66). Cupa de la Migulinsk are partea superioară a corpului decorată cu motive geometrice 
policrome, iar sub buză are o inscripţie grecească (Fig. 65/4). 
 Toartele zoomorfe ale acestor cupe redau diferite animale: cai (Porogi), cerbi (Hohlač), feline 
de pradă – probabil, pantere (Migulinsk, Vysočino), mistreţi (Kosika) şi grifoni (Berdija). Faţă de 
cupele de la Porogi, Kosika şi Berdija, cele de la Hohlač, Migulinsk, şi Vysočino au toartele realizate în 
stilul policrom. Astfel, pe cupele de la Hohlač şi Vysočino lăcaşurile în care au fost montate pietre sunt 
amplasate pe umerii şi crupa animalelor, iar pe cea de la Migulinsk pe tot corpul. Din punctul de 
vedere al formei, se poate remarca că exemplarele de la Hohlač, Migulinsk şi Vysočino sunt aproape 
identice, pe când cea de la Porogi este apropiată de exemplarul de la Kosika. La acestea din urmă, fiind 
de adăugat şi exemplarele de la Berdija, lipseşte şi policromia. Toate aceste vase sunt sincrone şi aparţin 
secolului I p. Chr., lucru confirmat şi de restul pieselor cu care au fost descoperite împreună. 
 Pe baza numelui „Tarsulas”, de provenienţă tracică, de pe cupa din aur de la Migulinsk şi 
asemănarea descoperirilor de la Hohlač şi Migulsk, s-a ajuns la concluzia (M. I. Rostovcev) că vasul 
de la Migulinsk a fost produs la Panticapaeum de către meşterii eleni sau traci ce locuiau în capitala  
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Regatului Bosporan. Pe de altă parte, se crede 
(A. P. Mancevič) că vasul de la Migulinsk a 
fost produs undeva în nordul peninsulei Bal-
canice sau că a fost realizat de un meşter trac 
la comanda unuia dintre aristocraţii sarmati 
atunci când aceştia se aflau în Tracia (M. Ju. 
Trejster), lucru greu de admis în condiţiile în 
care nu avem dovezi ale prezenţei sarmatice 
efective în Tracia în secolul I p. Chr. Asemă-
narea cupelor de la Hohlač şi Vysočino cu cea 
de la Migulinsk şi prezenţa în primele două 
complexe a artefactelor greceşti indică faptul 
că aceste vase au fost produse în oraşele 
pontice. Un alt punct de vedere (E. I. Bespalyj) 
este că aceste cupe au fost realizate de către 
meşterii din Asia Anterioară la comanda 
aristocraţilor nomazi. În ceea ce priveşte cupa de la Kosika, se consideră (Ju. G. Vinogradov, M. Ju. 
Trejster) că aceasta, ca şi întregul set de vase, a fost produsă în capitala Armeniei din timpul lui 
Artavasdes33. În ceea ce priveşte cupa din T 2 M 1 de la Porogi aceasta a fost produsă undeva în Asia 
Centrală. 

Aceste vase au avut, cel mai probabil, un caracter de cult, dar reprezintă şi un indicator al 
statutului social al defuncţilor.  
  
 Căni 
 Cana din mormântul tumulului Sokolova Mogila (Oinochoe) (Fig. 67/4; Pl. 1/3) este realizată 
din tablă subţire de argint şi are buza trilobată, gâtul scurt, corpul de formă bitronconică cu umerii 
ridicaţi. Toarta realizată prin turnare este usor supraînălţată şi prinsă de buză şi umăr. În partea 
inferioară aceasta este decorată cu masca unui Pan în relief. Corpul cănii este decorat cu două 
rânduri de proeminenţe elipsoidale în relief. Suprafaţa exterioară a cănii este decorată cu motive 
vegetale realizate prin gravare. O analogie identică sau foarte apropiată pentru această cană din 
argint nu cunoaştem. Faptul că această cană este din argint îngreunează şi mai mult găsirea unei 
analogii, de altfel exemplarele din argint sunt foarte rare, inclusiv în lumea romană. După formă 
cana de la Sokolova Mogila pare a imita o cană de bronz de tipul Eggers 124 sau tipul D (Hagenow) 
în tipologia stabilită de H. U. Nuber. Un vas ornamentat în această manieră provine de la Hobi, care 
este însă din bronz şi aparţine tipului E (Millingen). Decorul vegetal de pe corpul cănii de la 
Sokolova Mogila este realizat într-un stil caracteristic perioadei lui Augustus, iar proeminenţe în 
relief se întâlnesc pe o serie de vase de la sfârşitul secolului I a. Chr. – secolul I p. Chr., ceea ce indică 
că aceasta a fost produsă, cel mai probabil, la sfârşitul secolului I a. Chr. – începutul secolului I p. Chr. 
Ţinând cont de cele menţionate mai sus se poate spune că această cană, probabil, este un produs 
provincial roman care imită mai degrabă un tip de cană a unui atelier din Asia Mică decât a unuia 
din Italia. Pe baza decorului de pe corpul ei (proeminenţe elipsoidale în relief, motive vegetale 
realizate prin gravare) nu putem exclude faptul ca această cană să fie un produs al unui atelier 
elenistic din Orientul Apropiat sau Egipt. Mormântul din tumulul Sokolova Mogila se datează 
cândva la mijlocul/al treilea sfert al secolului I p. Chr. 
 În ceea ce priveşte cana din mormântul de la Vesnjanoe (Fig. 67/1), care se datează în a doua 
jumătate a secolului I p. Chr. (probabil mai către sfarşitul secolului), aceasta pare a imita o categorie 

 
33  A devenit rege al Armeniei în perioada împăratului Caligula (37–41 p. Chr.). 

 
Fig. 66. Reprezentarea de pe cupa din argint din mormântul 
sarmatic de la Kosika (după M. Ju. Trejster 1994). 



|   Călăreţii stepelor 

 

182 

de vase cunoscute în literatura de specialitate sub numele de „Blechkannen”, realizate din tablă de 
bronz, la care se ataşează un mâner turnat care, de obicei, era prins de buză sau sub buză cu o bandă 
de bronz sau o bară de fier. Anumite variante ale acestui tip sunt nord-italice, iar producţia lor 
începe cândva în al treilea sfert a secolului I p. Chr. 

Foarte probabil că piesa de la Vesnjanoe nu este produsă în atelierele din Imperiul Roman. 
Această afirmaţie ar fi susţinută de faptul că varianta din bronz nu este o cană de servit, ci are un rol 
funcţional clar, în sensul că era folosită în timpul preparării vinului, precum şi în viaţa cotidiană, 
pentru încălzit apa. Acest lucru este dovedit de particularităţile tehnice ale tipului (corp din tablă de 
bronz pentru a se încălzi repede şi mâner turnat împreună cu buza sau prins sub buză care se 
încălzea mai greu, permiţând astfel ca vasul să poată fi luat de pe foc), precum şi de prezenţa în 
interiorul vaselor a depunerilor de calcar. De asemenea, la acestea se mai adaugă prezenţa capacului 
care, de obicei, nu lipseşte de la nici un exemplar de bronz. 

  

 
 

Fig. 67. Vase din argint şi bronz (3). Căni (1, 4), skyphos (2), situlă (3): 1. Vesnjanoe; 2–4. Sokolova Mogila; 5–6. Čuguno-
Krepinka T 2 M 1; 7. Aktovo T 7 M 2. 

 
Fiind vorba de o imitaţie de argint, în cazul cănii de la Vesnjanoe putem presupune o 

schimbare a funcţionalităţii, fiind foarte probabil vorba despre o cană de servit. Acest lucrul este 
susţinut de lipsa capacului (faptul că nu a avut capac este sigur deoarece mânerul nu are orificii 
pentru fixarea balamalei). De asemenea, o cană de argint este un produs de lux, iar caracteristicile 
chimice ale metalului nu ar permite folosirea vasului pe foc. 



Perioada sarmatică mijlocie   | 

 

183 

Mânerul împletit este atipic pentru exemplarele de bronz. O cană din bronz cu mâner 
împletit provine de la Köln-Müngersdorf34. 

 
 Skyphoi 
 Această categorie de vase este reprezentată de exemplarul fragmentar de la Zaprud’e şi cel 
din mormântul tumulului Sokolova Mogila (Fig. 67/2). Vasul de la Sokolova Mogila este realizat din 
tablă subţire de argint, are o formă cilindrică, iar toartele au fost confecţionate prin turnare. Piciorul 
nu s-a păstrat. Înălţimea skyphos-ului este de 7,2 cm, iar diametrul gurii de 11,3 cm. 
 Astfel de vase fac parte din argentum potorium, acea parte a serviciului de masă folosit 
pentru băut, amestecat şi servit băuturi. 
 Vase de tipul exemplarului de la Sokolova Mogila mai provin din bogatele morminte 
sarmatice de la Žutovo (T 28 M 1) şi Hohlač (ambele din spaţiul de la est de Don), dar care se 
deosebesc între ele prin dimensiuni şi aspectul toartelor. Mormântul de la Žutovo se datează în 
prima jumătate a secolului I p. Chr. iar cel de la Hohlač cel mai probabil la sfârşitul aceluiaşi secol. În 
ceea ce priveşte exemplarul fragmentar de la Zaprud’e se poate spune, pe baza buzei şi a toartei 
fragmentare, că acesta este, foarte probabil, de acelaşi tip cu exemplarul de la Žutovo. 
 Referitor la locul de producere al acestora, s-a stabilit că ele au fost realizate în atelierele din 
marile centre ale Imperiului Roman, mai ales cele din provinciile estice. 
 

 Pahare 

 Vasele din cadrul acestei categorii sunt reprezentate de cele patru exemplare din T 2 M 1 de 
la Čuguno-Krepinka (Fig. 67/5–6) la care se adaugă cel din T 7 M 2 de la Aktovo (Fig. 67/7). Toate cele 
cinci vase au o formă cilindrică, iar buza evazată. Din pacate analogii identice pentru aceste vase nu 
cunoaştem, deşi în lumea romană vase din argint şi bronz ce au avut o astfel de funcţionalitate au fost 
utilizate frecvent în primele secole p. Chr. De altfel două pahare cilindrice din bronz de epocă romană 
fac parte din colecţia de la Royal Ontario Museum din Toronto (Canada). 
 
 Vase de bronz 
 

Această categorie de vase este reprezentată de cazane, situle din bronz, caserole, castroane, 
paterae, strecuratori şi căni. 

 

Cazane 

 În spaţiul şi perioada analizată, după formă corpului şi caracteristicile constructive, cazanele 
sunt de trei tipuri. 

Primului tip îi aparţin cazanele ce au corpul ovoidal sau semisferic, buza mai mult sau mai 
puţin invazată, iar umerii uşor evidenţiaţi. Corpul acestora este prins, de regulă, prin sudare, dar şi cu 
ajutorul niturilor, de un picior de formă tronconică sau de forma unei pâlnii. Recipientele acestui tip au 
prevăzute câte două toarte, arcuite, amplasate vertical şi decorate cu câte trei butoni. În unele cazuri, 
toartele se prelungesc prin brâuri în relief pe corpul vasului. La acestea se mai adaugă alte două tortiţe, 
de mici dimensiuni, amplasate simetric, ce au forma unor urechiuşe care leagă buza de corp. Cea mai 
mare partea a cazanelor acestui tip sunt decorate pe corp cu un brâu în relief ce imită şnurul. Nu în 
ultimul rând trebuie menţionat că recipientele acestui tip sunt de regulă de mari dimensiuni şi au înăl-
ţimea ce variază între 35 şi 63 cm. Cazanele date aparţin tipului IV în clasificarea lui V. M. Kosjanenko 
şi V. S. Flerov şi tipului II în cea a lui N. A. Bokovenko. 

 
34 B. A. Raev susţine că vasele de argint din tumulii sarmatici sunt produse ale atelierelor est mediteraneene (iraniano-

partice sau siriene), iar A. V. Simonenko consideră cana de la Vesnjanoe ca fiind un produs al unui atelier din 
Orientul Apropiat. Un artefact provincial roman sau al unui atrelier pontic este considerată cana de la Vesnjanoe de 
către V. Mordvinceva şi M. Trejster, pe care o datează la mijlocul – al treilea sfert a secolului I p. Chr. 
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Astfel de cazane provine din T 2 M 1 de la Boguslav (Fig. 68/1) şi Selimovka. De acest tip este 
şi exemplarul din şi aşezarea geto-dacică de la Piatra Şoimului (România). 
 Din punct de vedere cronologic, ele se datează în secolele I a. Chr. – I p. Chr. (cu precădere în 
cel din urmă) şi au fost descoperite preponderent în mormintele sarmatice din stepele din bazinul 
Kuban, Donul de Jos şi mai rar în zona Volgăi. Recipientele acestui tip sunt bine cunoscute în 
mormintele tumulare aparţinând unor aristocraţi sarmaţi de la sfârşitul secolului I – începutul secolului 
II p. Chr. din regiunea Donului de Jos. 
 

 
Fig. 68. Cazane din bronz: 1. Boguslav T 2 M 1; 2. Mocra T 2 M 2; 3. Davydov Brod; 4. Trojany; 5. Cvetna; 6, 9. Čuguno-
Krepinka T 2 M 1; 7. Pavlovka; 8. Novo-Podcreaž; 10. Novolugansk; 11. Voskresenki. 

 

Cazanul de la Boguslav a fost descoperit împreună cu psalii cruciforme, care nu se întâlnesc mai 
târziu de secolul I p. Chr., iar cel din mormântul jefuit de la Selimovka se datează, pe baza aplicelor 
vestimentare din aur şi a mărgelelor, în secolul I p. Chr. În acelaşi secolul (cel mai probabil în a doua 
jumătate) se datează şi cazanul din aşezarea geto-dacică de la Piatra Şoimului. 

Un alt tip este reprezentat de cazanele ce au corpul semisferic sau uşor ovoidal, buza evazată, 
bine evidenţiată şi tăiată oblic ori decorată cu un brâu în formă de şnur. Umerii recipientelor acestui 
tip sunt uşor evidenţiaţi. Corpul lor este prins, de regulă, prin sudare, dar şi cu ajutorul niturilor, de un 
picior înalt, asemănător cu cel al cupelor cu picior. Cazanele acestui tip sunt prevăzute cu câte două 
toarte zoomorfe, amplasate simetric, prinse pe buză sau de buză şi partea superioară a umărului, 
reprezentând ţapi, cerbi, elani, câini etc. Uneori unele dintre cazane au două tortiţe, de mici dimensiuni, 
amplasate simetric, ce au forma unor urechiuşe ce leagă buza de corp. Cea mai mare parte a cazanelor 
acestui tip sunt decorate pe corp cu un brâu în relief ce imită şnurul. Unele exemplare sunt prevăzute cu 
câte un tub de scurgere. Sunt de dimensiuni mai mici faţă de cele ale tipului anterior, înălţimea lor 
variind între 21 şi 32 cm. 

În spaţiul nord-pontic, astfel de cazane provin din T 2 M 2 de la Mocra (Fig. 68/2), Cvetna (Fig. 
68/5), Davydov Brod (Fig. 68/3), Trojany (Fig. 68/4), Verbki (T 1 M 1), Jaroševka, Kal’mius, 
Zaprud’e, Terny T 6. Exemplarul de la Mocra se deosebeşte de exemplarele „canonice”: are corpul în 
formă de lalea, suprafaţa striată cu linii verticale, piciorul în formă de pâlnie ornamentat cu striuri 
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orizontale, iar înălţimea de doar 19 cm. Cazanul de la Kal’mius are tubul de scurgere zoomorf şi capac 
cu toartă antropomorfă. 

În clasificarea tipologică a lui N. A. Bokovenko, cazanele date aparţin tipului I şi reprezintă, 
alături de altele categorii de piese, una din inovaţiile culturii sarmatice mijlocii, aduse, după cum se 
crede (A. S. Skripkin), de către alani. În acest sens trebuie menţionat că în cazurile în care acestea au 
fost descoperite în morminte, ele aveau un pronunţat caracter estic. 

Se considera (N. A. Bokovenko, V. M. Kosjanenko, V. S. Flerov) că aceste cazane se datează în 
limitele secolelor I a. Chr. – I p. Chr. Această datare a fost stabilită, însă, pe baza încadrării cronologice a 
culturii sarmatice mijlocii acceptată în acea perioadă. Alături de alte categorii de piese, recipientele 
acestui tip, descoperite în spaţiul nord şi nord-vest pontic, constituie o dovadă în plus a faptului că 
perioada sarmatică mijlocie a început nu mai timpuriu de secolul I p. Chr. 

Cazane de acest fel au fost descoperite în mormintele sarmatice din stepele din bazinul Kuban, 
zona Volgăi, dar şi în cele aparţinând unor aristocraţi sarmaţi de la sfârşitul secolului I – începutul 
secolului II p. Chr. din regiunea Donului de Jos. 

În ceea ce priveşte cazanul din mormântul aristocratic de la Mocra, acesta se datează pe baza 
bogatului inventar la începutul secolului II p. Chr. 

Cert este că pe teritoriul Sarmaţiei nu există nici un mormânt sau complex cu cazane de acest tip 
care să se dateze cu certitudine în secolul I a. Chr. Astfel, datarea acestora trebuie plasată în secolul I (cu 
precădere a doua jumătate) – începutul/primul sfert al secolului II p. Chr. 

Cel de-al treilea tip este reprezentat de cazanele ce au corpul ovoidal, gura largă, buza dreaptă 
sau uşor evazată, iar umerii bine evidenţiaţi. Corpul acestora este prins, de regulă, prin sudare, dar şi 
cu ajutorul niturilor, de un picior scurt de formă tronconică sau de forma unei pâlnii. Recipientele 
acestui tip au prevăzute câte două toarte, arcuite, amplasate vertical şi prinse sub buză. Cea mai mare 
partea a cazanelor acestui tip sunt decorate pe corp cu un brâu în relief ce imită şnurul, iar o mare parte 
dintre ele au pe partea superioară a corpului semne de tip tamga. Nu în ultimul rând trebuie menţionat 
că recipientele acestui tip sunt de regulă de mari dimensiuni. Cazanele date aparţin tipului VII în 
clasificarea lui V. M. Kosjanenko şi V. S. Flerov şi tipului III în cea a lui N. A. Bokovenko. 

În spaţiul nord-pontic, astfel de cazane provin din mormintele de la Pavlovka (Fig. 68/7) şi 
Čuguno-Krepinka (T 2 M 1) (Fig. 68/6). Ambele exemplare au pe partea superioară a corpului semne 
de tip tamga. 

Din punct de vedere cronologic cazanele acestui tip au fost datate în primele secole p. Chr.         
(M. Kosjanenko şi V. S. Flerov) deşi la o analiză atentă se poate constata că majoritatea lor sunt din 
complexe aparţinând perioadei sarmatice mijlocii. Astfel de cazane au fost descoperite preponderent în 
mormintele sarmatice din zona Volgăi, dar se întâlnesc în nord-vestul Cazahstanului, regiunea Donului 
de Jos şi nordul Caucazului. Ca şi în cazul cazanelor aparţinând celorlate tipuri şi acestea provin din 
morminte foarte bogate. Nu reprezintă o excepţie în acest sens nici cazanele din mormintele de la 
Pavlovka şi Čuguno-Krepinka, care aveau printre inventar vase din bronz35 ce se întâlnesc frecvent în 
complexele sarmatice din a doua jumătate a secolului I – prima jumătate a secolului II p. Chr. Mai mult 
decât atât, din cadrul mobilierului funerar al mormântului de la Čuguno-Krepinka mai făcea parte o 
fibulă puternic profilată de mici dimensiuni (tip răsăritean), o încheietoare de cataramă în forma cifrei 
„8” şi un vas ceramic de factura meotă, care indică o datate a mormântului la sfârşitul secolului I – 
începutul secolului II p. Chr. 

Cazanelor sarmatice de mai sus li se adaugă cele din tablă de bronz din mormintele de la Novo-
Podcreaž T 12 M 1 (Fig. 68/8), Čuguno-Krepinka T 2 M 1 (Fig. 68/9), Novolugansk (Fig. 68/10) şi 
Voskresenki (Fig. 68/11).  

 
35  Din cadrul mobilierului funerar al mormântului de la Čuguno-Krepinka făcea parte un castron (tip Eggers 100), o 

strecurătoare (tip Eggers 160), o caserolă (tip Eggers 144) şi o cană (Blechkannen „grupa Straldzha”), iar din cel al 
mormântului de la Pavlovka, un castron (tip Eggers 100) şi o cană (Blechkannen „grupa Straldzha”). 
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Exemplarul de la Novo-Podcreaž (Fig. 68/8) este similar cazanelor de tip „Debelt”, care sunt de 
origine italică şi se întâlnesc frecvent în mediul roman provincial. Un număr mare de astfel de cazane au 
fost descoperite la Pompei şi oraşele învecinate.  

Cazanul de la Novo-Podcreaž este considerat (B. A. Raev) ca fiind un produs de provenienţă 
tracică din a doua jumătate a secolului I – mijlocul secolului II p. Chr. Un cazan similar provine şi din 
bogatul mormânt sarmatic de la Berdija (stânga Donului), care se datează în a doua jumătate/sfârşitul 
secolului I – începutul secolului II p. Chr., dar şi dintr-o serie de morminte sarmatice din interfluviul 
Volga-Don (Starica). 

În ceea ce priveşte cazanul de la Čuguno-Krepinka (Fig. 68/9). acesta este de tip „Rovnoe”. 
Cazanele de acest tip sunt, în opinia lui B. A. Raev, imitaţii ale cazanelor de tip „Debelt” şi au fost 
descoperite cu precădere în mormintele sarmatice din stepele Europei de Est (vestul Kazahstanului, 
interfliviul Volga-Oka, Donul de Jos şi regiunea Kuban). Acelaşi B. A. Raev a datat cazanele acestui tip 
în a doua jumătate a secolului II – mijlocul secolului III p. Chr. La o analiză atentă a tuturor 
descoperirilor se poate constata că o parte a acestora provin din morminte ce se dataează în perioada 
sarmatică mijlocie. Un exemplu în acest sens este şi cazanul din mormântul de la Čuguno-Krepinka, 
care a fost descoperit, aşa cum am menţionat mai sus, împreună cu o serie de artefacte care indică o 
datare a mormântului la sfârşitul secolului I – începutul secolului II p. Chr. 
 Cazanele de la Novolugansk (Fig. 68/10) şi Voskresenki (Fig. 68/11) sunt exemplare singulare, 
care nu au analogii şi lasă impresia că atunci când au fost realizate cazanele de tip „Debelt” şi „Rovnoe” 
au servit ca model. 

* 

Toate cazanele aparţinând tipurilor de mai sus au fost descoperite cu precădere în complexe 
funerare care au aparţinut aristocraţiei. Cazanele reprezentau o anumită valoare în societate, fiind 
obiecte pretenţioase şi de lux, prin valoarea lor, nu la îndemâna oricui. Dovadă în acest sens sunt şi 
urmele de reparaţii de pe unele dintre ele. Foarte probabil că în unele cazuri posesorii cazanelor încercau 
să le păstreze pe acestea în uz cât mai mult timp, situaţie determinată, probabil, de cauze materiale şi 
spirituale. Mai mult decât atât, ele erau preţuite şi ca produse pentru realizarea cărora se necesita un 
mare volum de muncă. 

În ceea ce priveşte scopul în care erau utilizate cazanele sarmatice, trebuie spus că, acestea, la fel 
ca şi cele scitice, erau folosite pentru fierberea cărnii animalelor sacrificate, prepararea unor mâncăruri, 
cât şi prepararea şi turnarea unor băuturi. 
 Nu în ultimul rând trebuie menţionat că pentru confecţionarea cazanelor era nevoie de condiţii 
optime, nu întotdeauna accesibile nomazilor, cât şi o mare măiestrie din partea meşterului. În cazul 
cazanelor aparţinând tipurilor sarmatice se poate spune, pe baza numărului de descoperiri, că un posibil 
centru de producţie s-a aflat în regiunea Kuban şi Donul de Jos. 

 
Situle 
În mormintele sarmatice din perioada mijlocie această categorie de vase este reprezentată doar 

de situla din tumulul Sokolova Mogila (Fig. 67/3). Ea are marginea buzei verticală, gâtul scurt de 
formă tronconică, umerii arcuiţi şi bine evidenţiaţi, iar fundul plat. Toarta situlei, păstrată 
fragmentar, era din fier, iar ataşele din acelaşi metal erau prinse de gâtul situlei cu nituri din bronz. 

Aceasta aparţine tipului 38 din clasificarea tipologică a lui Eggers. Situlele aparţinând acestui 
tip se datează în fazele A, B 1 (10–70 p. Chr.) şi B 2 (70–150/160 p. Chr.), în funcţie de contextul de 
descoperire. Astfel de vase sunt cunoscute printre descoperirile de la Pompei. Astfel, în cimitirul de 
la Dobřicohov-Pičhora (Republica Cehă), majoritatea exemplarelor sunt din faza B 1a (10–40 p. Chr.), 
iar câteva exemplare din faza B 1b (40–70 p. Chr.). 
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Producţia lor începe în secolul I a. Chr. şi continuă până în secolul II p. Chr. Iniţial sunt 
produse în Italia, iar apoi în provinciile Imperiului. Răspândirea lor este generalizată atât în mediul 
civil, cât şi în cel militar roman, dar sunt frecvent întâlnite şi în Barbaricum. 

 
 Caserole 

În mormintele sarmatice din perioada mijlocie au fost descoperite mai multe caserole de 
bronz. Acestea aparţin diferitelor tipuri şi provin din mormântul distrus de la Cobusca Veche (Fig. 
69/1), T 27 M 1 de la Bădragii Vechi (Fig. 69/2) şi T 3 M 1 de la Cuconeştii Vechi (Fig. 68/3), Cvetna 
(Fig. 69/6), Krasnopolka, T 235 M 1 de la Ščučina (Fig. 69/4), Trojany, Novo-Petrovka şi T 2 M 1 de 
la Čuguno-Krepinka (Fig. 69/5).  

Un prim tip de caserolă este cea din mormântul de la Cvetna (Fig. 69/6). Aceasta aparţine 
tipului 137 din clasificarea tipologică a lui H. I. Eggers. Caserolele acestui tip sunt de formă 
tronconică, au marginea evazată, fundul îngroşat, iar mânerul terminat cu un disc cu perforaţie de 
formă semicirculară. 

În urma analizei tuturor caserolelor de acest tip, cât şi a contextelor în care au fost 
descoperite, R. Petrovszky a ajuns la concluzia că începutul producţiei acestui tip de caserolă trebuie 
plasat cândva în anii 0/9 p. Chr., iar încetarea producţiei, cândva în jurul anilor 35/40 p. Chr. Cu 
toate acestea, trebuie menţionat că o parte însemnată a caserolelor de acest tip au fost descoperite pe 
întreaga durată a secolului I p. Chr. 

Referitor la locul de producere a acestora, s-a stabilit că ele au fost realizate în atelierele din 
sudul Italiei (Campania), unul din centrele sigure fiind Capua. 

Caserola de la Ščučina (Fig. 69/4) este de tipul Eggers 138. Aceasta este de formă tronconică 
şi are marginea evazată, fundul îngroşat, iar mânerul terminat cu un disc cu perforaţie în formă 
semilună. În interior, fundul este 
ornamentat cu cercuri concen-
trice, iar pe partea exterioară a 
toartei se mai păstrează o ştam-
pilă dreptunghiulară cu literele 
NGRANIPLOCA. 

Caserole aparţinând 
acestui tip au fost descoperite pe 
teritoriul actual al Marii Britanii, 
Danemarcei, Norvegiei, Suediei, 
Germaniei, Franţei, Italiei, 
Austriei, Poloniei, Cehiei, 
Slovaciei, Sloveniei.  

Din totalul de 34 de case-
role ce poartă ştampila meşterilor 
ce le-au produs, 20 provin de la 
Pompei şi Herculaneum36, altele 
patru din restul Italiei, cinci din vestul şi sudul Pannoniei, două din Germania liberă, iar altele două 
din teritoriile vestice ale Imperiului Roman.  

 Dintre meşterii care au produs astfel de caserole se numără cei din familia Trebellius: 
Trebellius Romanus, care a manufacturat în Campania aproximativ în deceniile 2–4 ale secolului I 
p. Chr. şi Trebellius Crescens, care a lucrat şi el în Campania în deceniile 3–4 ale secolului I p. Chr. 

 
36  Oraş roman situat în sudul Italiei (Campania). În anul 79 p. Chr. a fost distrus din cauza erupţiei vulcanului Veziviu, 

fiind acoperit cu cenuşă. 

 
Fig. 69. Caserole din bronz: 1. Cobusca Veche; 2. Bădragii Vechi T 27 M 1;            
3. Cuconeştii Vechi T 3 M 1; 4. Ščučina T 235 M 1; 5. Čuguno-Krepinka T 2 M 1;            
6. Cvetna. 
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Centrul de producţie a caserolelor acestui tip s-a aflat în atelierele din sudul Italiei 
(Campania), dar la începutul producţiei acestea au fost realizate şi în Gallia. 

Următorul tip de caserole sunt cele de tipul Eggers 140. Aceste caserole sunt tipul cel mai 
răspândit în mediul militar roman şi sunt reprezentate în mormintele sarmatice din spaţiul nord-
pontic analizat de exemplarele de la Cobusca Veche (Fig. 69/1), Trojany şi Krasnopolka. Ele sunt de 
formă tronconică şi au marginea uşor evazată, fundul îngroşat, iar mânerul terminat cu un disc cu 
perforaţie rotundă centrală. În interior, fundul este ornamentat cu cercuri concentrice, mărginite de 
câte un registru de mici linii drepte dispuse radial. H. I. Eggers a datat acest tip de caserole în fazele 
B 1 (prima jumătate a sec. I p. Chr.) şi B 2 (50–150 p. Chr.) din cronologia sa, cu ponderea cea mai 
mare în prima dintre ele. 

Astfel de caserole au fost descoperite pe teritoriul actual al Marii Britanii, Danemarcei, 
Norvegiei, Suediei, Germaniei, Franţei, Poloniei, Cehiei, Slovaciei, Ungariei, României, Bulgariei. Nu 
lipsesc astfel de piese nici din morminte sarmatice din restul teritoriului locuit de sarmaţi din 
perioada mijlocie, unde acestea se datează cu precădere în secolul I – începutul secolului II p. Chr. 

Din punct de vedere cronologic, cel mai timpuriu exemplar cunoscut este cel din mormântul 
de la Hoby (Danemarca), datat în anii 20–35 p. Chr. sau faza B 1a (10–40 p. Chr.) şi Nymburk 
(Cehia), care se datează în aceeaşi perioadă. Ambele piese, pe lângă faptul că au fost descoperite în 
complexe închise, poartă şi ştampila meşterului Trebellius Romanus, care a manufacturat în 
Campania aproximativ în deceniile 2–4 ale secolului I p. Chr. Tot din faza B 1a este caserola de la 
Karlsruhe, având aplicată pe mâner ştampila meşterului Trebellius Crescens, care a lucrat şi el în 
Campania în deceniile 3–4 ale secolului I p. Chr. În faza B 1a se datează mânerul cu ştampila 
meşterului T. Robilius Situs de la Brigetio (Ungaria), iar din complexe închise din această fază provin 
caserolele de la Łeg Piekarski (Polonia), Vichy (Franţa), cât şi cele cu ştampila meşterului de la 
Magdalensberg, Pompei şi Čatalka (Bulgaria). 

J. Wielowiejski a datat exemplarele din Europa de Est în fazele B 1 (10–70 p. Chr.) şi B 2 (70–
180 p. Chr.). Acelaşi autor, în urma examinării tuturor vaselor de bronz de pe teritoriul Poloniei, a 
datat acest tip de caserole, pe baza complexelor în care au fost descoperite, în faza B 1c. 

U. Lund Hansen, în urma analizei descoperirilor de astfel de caserole de pe un teritoriu 
întins, ajunge la concluzia că aproape toate exemplarele din acest tip domină în fazele B 1a (10–       
40 p. Chr.) şi B 1b (40–70 p. Chr.) şi doar rar se întâlnesc în faza B 2 (70–150/160 p. Chr.). Altfel 
spus, perioada de maximă utilizare a acestora a fost secolul I p. Chr. şi numai puţine din ele ar putea 
fi încadrate în secolul următor. 

În urma studierii tuturor caserolelor ce poartă ştampila meşterului, cât şi a contextelor în 
care au fost descoperite, R. Petrovszky a ajuns la concluzia că începutul producţiei acestui tip de 
caserolă trebuie plasat cândva în anii 5/10 p. Chr., iar încetarea producţiei, cândva în jurul anilor 
30/35 p. Chr., nu mai târziu de sfârşitul domniei lui Tiberius. Cu toate acestea, o parte însemnată a 
caserolelor de acest tip au fost descoperite pe întreaga durată a secolului I p. Chr. şi începutul celui 
următor, aşa cum este în cazul mormintelor sarmatice de la Trojany şi Tretjaki, care se datează la 
sfârşitul secolului I – începutul secolului II p. Chr. Caserola de la Tretjaki (stânga Donului de Mijloc) 
este decorată cu ornament floral, la fel ca şi caserolele de tipul Eggers 137 şi a fost produsă cel mai 
probabil în prima jumătate a fazei B 1a. O caserolă de acelaşi tip a fost găsită, alături de un bogat 
inventar, în mormântul tumular sarmatic Central’nyj, de lângă Rostov pe Don, care se datează la 
sfârşitul secolului II – începutul secolului III p. Chr., ceea ce confirmă odată în plus că în afara 
Imperiului Roman, în puţine cazuri, acestea au rămas în uz o perioadă mai îndelungată de timp. 

În ceea ce priveşte caserola din mormântul de la Cobusca Veche, aceasta se datează în a doua 
jumătate a secolului I p. Chr. În a doua jumătate a secolului I – începutul secolului II p. Chr. se 
datează mormântul de la Krasnopolka. 

Referitor la locul de producere a acestora, s-a stabilit că ele au fost realizate în atelierele din 
sudul Italiei (Campania sau Latium), unul din centrele sigure fiind Capua. 
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Un alt tip de caserole reprezentate în mormintele sarmatice din perioada mijlocie sunt cele 
de tipul Eggers 142, ilustrate de exemplarele din T 27 M 1 de la Bădragii Vechi (Fig. 69/2) şi 
mormântul de la Novo-Petrovka. Aceste caserole sunt urmaşele directe ale tipului Eggers 140, au 
aceeaşi formă şi se deosebesc de acestea prin puţine elemente. Ele sunt întotdeauna vase înalte, cu 
pereţii uşor convecşi şi sunt ornamentate cu striuri circulare, adânci. Mânerul este profilat, 
ornamentat cu caneluri adânci simple sau dublate, care se prelungesc de-a lungul marginii sale. Este 
turnat împreună cu vasul şi doar arareori lucrat separat şi apoi fixat de margine. Exemplarul de la 
Bădragii Vechi păstrează pe partea exterioară a toartei caserolei o ştampilă cu literele LAN II/I 
L(ucius) An(sius) (Epaphroditus?) (Fig. 69/2), iar cea de la Novo-Petrovka cu ştampila meşterului          
P. Cipius Polybius (PCIPIPOLYBI). 

Pe parcursul timpului, caserole de acest tip s-au găsit în Britania, Danemarca, Norvegia, 
Suedia, Olanda, Germania, Franţa, Polonia, Cehia Slovacia, Ungaria, România, Serbia, cât şi pe 
teritoriul Rusiei. 

Cele mai timpurii exemplare, bine datate, ale acestui tip provin din M 22 de la Sládkovičovo I 
(Slovacia) care se încadrează în faza B 1b, Magdalensberg, care se datează la sfârşitul primei jumătăţi 
a secolului I p. Chr., la fel de veche fiind caserola descoperită în mormântul de la Binntal. Mai multe 
exemplare fragmentare, unele purtând ştampila meşterului P. Cipius Polybius, provin din castre din 
perioada lui Claudius37. 

În perioada de început a fazei Eggers B 2 este datată caserola din mormântul de la Goslawice 
(Polonia), iar caserolele din mormintele de la Zohor (Slovacia) au fost produse la mijlocul secolului I 
p. Chr., iar în morminte au ajuns cândva la sfârşitul fazei B 1b începutul fazei B 2a (70–120 p. Chr.). 
La începutul fazei B 2a probabil că se datează mormântul de la Vysoká pri Morave, unde au fost 
descoperite trei caserole, printre care una de tip Eggers 142, toate purtând ştampila meşterului           
P. Cipius Polybius. 

Descoperirile din Scandinavia au fost datate (U. Lund Hansen) toate în faza B 2 (70–150/160 
p. Chr.), excepţie făcând caserola din mormântul de la Vemmerlöfstorp, încadrat în faza B 1b. În a 
doua jumătate a secolului I p. Chr. sunt datate şi exemplarele din mormintele de pe teritoriul 
Ucrainei şi Rusiei. J. Wielowiejski datează caserolele acestui tip descoperite în estul Europei în faza B 2. 

În urma analizei tuturor caserolelor ce poartă ştampila meşterului, cât şi a contextelor în care 
au fost descoperite, s-a ajuns la concluzia (R. Petrovszky) că începutul producţiei acestui tip de 
caserolă trebuie plasat cândva în anii 35–40 p. Chr., iar sfârşitul în anii 90 ai secolului I p. Chr. 

Ca şi caserolele tipului precedent, cele de tipul Eggers 142 au fost utilizate, în unele cazuri, o 
perioadă mai îndelungată de timp, fiind întâlnite şi în secolul II p. Chr. 

În ceea ce priveşte caserola din mormântul de la Bădragii Vechi, produsă în Capua de unul 
din meşterii familiei Ansii, aceasta se datează, pe baza întregului inventar, la sfârşitul secolului I – 
începutul secolului II p. Chr. (faza B 2a). 

Referitor la locul de producere a acestor caserole s-a stabilit, pe baza marelui număr de vase 
ce au pe mâner aplicată ştampila meşterului, că ele au fost realizate, cu precădere, în atelierele Ansii-
lor şi Cipii-lor din Capua, dar au fost produse ocazional şi de industria gallică. 

Un ultim tip de caserole întâlnit sunt cele încadrate în tipologia lui H. I. Eggers la tipul 144, 
care mai sunt cunoscute în literatura de specialitate şi sub denumirea de caserole de tip „Gödåker”. H. 
I. Eggers a încadrat cronologic acest tip în fazele B 1 şi B 2, cu preponderenţă în cea din urmă. În 
mormintele sarmatice din spaţiul nord-pontic, aceste caserole sunt reprezentate de exemplarele din T 3 
M 1 de la Cuconeştii Vechi (Fig. 69/3) şi T 2 M 1 de la Čuguno-Krepinka (Fig. 69/5). Aceaste au corpul 
bitronconic, umerii puternic rotunjiţi, marginea uşor evazată, iar mânerul terminat cu un disc cu 
perforaţie rotundă în centru. Sub marginea vasului se găseşte o bandă ornamentată cu linii verticale şi 

 
37  Tiberius Claudius Caesar Augustus împărat roman în anii 41–54 p. Chr. 
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puncte adâncite. Discul de la capătul mânerului este decorat la fel ca şi partea interioară a fundului, cu 
cercuri concentrice. Caserola de la Čuguno-Krepinka are ştampilă cu literele PICVSF Picus F(ecit) sau 
[Al]picus F(ecit), meşter ce a produs în Gallia în perioada dinastiei flaviilor (69–96 p. Chr.). 

Caserole de acest tip au fost descoperite pe teritoriul Britaniei, Danemarcei, Norvegiei, 
Suediei, Germaniei, Olandei, Franţei, Poloniei, Slovaciei, Ungariei, României, cât şi pe teritoriul 
Ucrainei şi Rusiei. 

În legătură cu caserolele de tip „Gödåker” s-a mai remarcat că acestea nu au fost găsite la 
Pompei şi în general nu au fost descoperite în Italia, iar în Germania tipul s-a impus destul de greu. 

În ceea ce priveşte perioada în care au fost lucrate, B. A. Raev crede că începutul producţiei 
acestora trebuie plasat la mijlocul secolului I p. Chr., iar încetarea producerii lor cândva la sfârşitul 
secolului I p. Chr. U. Lund Hansen consideră că ele au început să fie produse, în număr limitat, în 
Campania, de pe la mijlocul secolului I p. Chr., după care a urmat o producţie pe scară largă în 
atelierele din Gallia. 

Analiza tuturor descoperirilor de caserole i-au permis lui R. Petrovszky să le împartă, după 
formă şi ornament, în trei grupe distincte. El constată că vasele din grupa a sunt neornamentate şi 
puţine la număr, fiind descoperite în Suedia, Danemarca, Britania, Franţa, la care se mai adaugă câte 
un exemplar la Intercisa (Ungaria), Parutino (Ucraina) şi Osiek (Polonia). Caserolele din grupa b, 
descoperite în număr mult mai mare, sunt decorate pe umăr cu o bandă ornamentată cu motive în 
formă de palisadă, iar cele din grupa c au piciorul mai alungit, iar umărul este decorat cu o bandă 
ornamentată cu motive vegetale stilizate. 

În urma analizei tuturor descoperirilor de caserole, dar şi a complexelor în care acestea au fost 
găsite, R. Petrovszky ajunge la concluzia că vasele din grupele a-b au început să fie produse în anii 
55/60 p. Chr., iar cele din grupa c în anii 60/70 p. Chr. Acelaşi autor a reuşit să stabilească încetarea 
producţiei acestor caserole la scurt timp după începutul secolului II p. Chr. (grupele a-b în anii      
90/120 p. Chr., iar grupa c în anii 100/120 p. Chr.). Cu toate acestea, avem cazuri în care astfel de 
caserole au fost utilizate mult după încetarea producerii, fiind descoperite chiar şi în secolul III p. Chr. 

Caserola din mormântul sarmatic de la Cuconeştii Vechi aparţine grupei b şi se datează, pe 
baza întregului inventar, dar în special a oglinzii cu discul rotund şi plat, în ultimul sfert al secolului I 
p. Chr. În ceea ce priveşte caserola din mormântul de la Čuguno-Krepinka aceasta aparţine grupei c. 

În mediul sarmatic din estul Europei mai sunt cunoscute încă două exemplare, unul din 
mormântul de la Ulmeni (România) şi altul din mormântul tumular nr. 1 de la Kobjakovo, aflat 
puţin mai la est de Rostov pe Don (Rusia). 

În ceea ce priveşte locul de fabricare a acestora, majoritatea specialiştilor sunt de acord că 
centrul principal de producţie s-a aflat în sudul Galliei. 

Din punct de vedere funcţional, caserolele analizate mai sus erau folosite ca vase pentru 
amestecat în cadrul serviciului pentru băut, dar şi pentru servit şi măsurat. 

 
Castroane 
Această grupă de recipiente este reprezentată de vasele de la Cazaclia (T 10 M 1) (Fig. 70/1), 

Mocra T 2 M 2 (Fig. 70/2), Olăneşti T 4 M 4 (Fig. 70/4), Verbki T 1 M 1, Pavlovka, Konstantinovka, 
Čuguno-Krepinka T 2 M 1 (Fig. 70/3), Novo-Podcreaž T 12 M 1, Novofilippovka T 1 şi Ust’-
Kamenka T 38 M 1, T 45 M 1 (Fig. 70/5). 

Exemplarele de la Cazaclia (Fig. 70/1), Mocra (Fig. 70/2) şi Novo-Podcreaž aparţin tipului 
Eggers 70 (tipul Řepov), datat în faza B 2. Ele au corpul de formă semisferică, buza uşor evazată, iar 
fundul concav. Sub marginea vasului de la Cazaclia, se află în exterior o inscripţie realizată prin 
punctare cu dornul care îl menţionează pe T(itus) Salv(ius) Caec(?), probabil, proprietarul roman de 
la care a fost cumpărat sau luat prin jefuire. Pe fundul aceluiaşi castron se află un semn în formă de 
trei petale, realizat prin batere. Acelaşi castron are sub buză trei orificii amplasate simetric. Faţă de 
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vasul de la Cazaclia, exemplarul de la Mocra este ornamentat sub buză cu două linii orizontale 
incizate, pe corp are sudate trei toarte, în formă de frunză, iar pe fund este ornamentat cu patru 
cercuri concentrice incizate. 

Astfel de castroane au fost descoperite pe actualul teritoriu al Olandei, Norvegiei, 
Danemarcei, Marii Britanii şi Cehiei. Un vas identic provine şi din mormântul de inhumaţie de la 
Vysoká pri Morave (Slovacia), datat la începutul fazei B 2a. 

Castronul din T 10 M 1 
de la Cazaclia se datează, alături 
de restul inventarului din 
mormânt, în a doua jumătate a 
secolului I p. Chr. În ceea ce 
priveşte exemplarul din T 2 M 2 
de la Mocra, acesta se datează la 
începutul secolului II p. Chr.  

Un alt tip sunt castroa-
nele din mormintele de la 
Olăneşti (Fig. 70/4), Verbki, 
Pavlovka, Konstantinovka, 
Čuguno-Krepinka (Fig. 70/3). 
În clasificarea tipologică a lui 
H. J. Eggers acestea aparţin ti-
pului 100 şi sunt datate de ace-
laşi autor, alături de cele din 
tipul 99, în faza B 1 şi B 2. Exemplarul de la Čuguno-Krepinka avea o ştampilă care mai păstra lite-
rele DVSF [Candi]dus F(ecit), meşter ce a produs în Gallia în perioada Domiţian – Traian (cca. 80–
100 p. Chr.). 

Acestea sunt de formă semisferică şi au buza profilată şi lată, iar fundul inelar. Sub buză sunt 
ornamentate cu o linie orizontală în relief. Ele erau prevăzute cu două torţi, în forma literei Ω, 
ornamentată pe mijloc cu trei brâuri în relief, iar capetele sunt stilizate, în formă de cap de şarpe sau 
pasăre. 

Castroanele de tipul Eggers 99 şi 100, foarte apropiate ca formă, reprezintă tipuri larg 
răspândite atât în Imperiul Roman, cât şi în afara graniţelor acestuia. Astfel de castroane au fost 
descoperite pe teritoriul Britaniei, Danemarcei, Norvegiei, Olandei, Poloniei, Cehiei, Slovaciei, 
Ungariei, Turciei, Ucrainei şi Rusiei. La Pompei au fost descoperite 34 de castroane de tipul Eggers 
99–100. 

În urma analizei acestor castroane, cât şi a contextelor în care au fost descoperite acestea, R. 
Petrovszky a ajuns la concluzia că începutul producţiei lor trebuie plasat cândva în anii 25–35 p. 
Chr., iar sfârşitul în anii 115–130 p. Chr. În prima jumătate a secolului I p. Chr. plasează începutul 
producţiei acestor vase şi B. A. Raev. 

Ca şi în cazul celorlalte vase de bronz, şi castroanele tipului Eggers 100 au fost utilizate, în 
unele cazuri, o perioadă mai îndelungată de timp, fiind întâlnite şi în complexe de la mijlocul şi a 
doua jumătate a secolului II p. Chr.  

Din punct de vedere funcţional, s-a stabilit că aceste castroane erau folosite pentru spălat 
mâinile, dovadă în acest sens fiind asocierea în descoperiri cu ceşti şi căni. Totuşi, în lumea barbară, 
aceste vase probabil că au fost folosite mai degrabă pentru pregătirea băuturii. 

În ceea ce priveşte locul de fabricaţie, majoritatea specialiştilor sunt de acord că centrul 
principal de producţie s-a aflat în Campania, fapt confirmat şi de numărul mare de astfel de vase 
descoperite la Pompei. 

 
Fig. 70. Castroane din bronz: 1. Cazaclia T 10 M 1; 2. Mocra T 2 M 2; 3. Čuguno-
Krepinka T 2 M 1; 4. Olăneşti T 4 M 4; 5. Ust’-Kamenka T 45 M 1. 
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În ceea ce priveşte castroanele din mormintele de la Novofilippovka (T 1) şi Ust’-Kamenka 
(T 38 M 1, T 45 M 1) trebuie menţionat ca pentru acestea nu cunoaştem analogii printre produsele 
romane provinciale din perioada imperială. Cu toate acestea, nu este exclus ca ele sa fie produse ale 
vre-o unui atelier provincial roman din partea orientală a Imperiului.  

 
Paterae 
Această categorie de vase este reprezentată de exemplarul din mormântul distrus de la Petriki, 

care se datează în a doua jumătate a secolului I – începutul secolului II p. Chr. 
Patera este un vas având formă circulară, bazinul puţin profund asemănător cu o farfurioară şi 

prevăzute cu mâner, dar se întâlnesc şi exemplare simple. Bazinul propriu-zis al acestor vase era turnat 
separat, ca de altfel şi mânerul. De asemenea, protoma animalieră ce decora de cele mai multe ori 
capătul mânerului era lucrată separat şi realizată prin turnare. Protomele ilustrează cel mai adesea 
capete de berbeci, dar se întâlnesc şi cele ce reprezintă câini sau lei. Rareori se găsesc şi protome cu 
reprezentări antropomorfe. Aceste vase au sevint la păstrarea şi consumarea lichidelor, dar au fost 
utilizate şi ca vase de sacrificiu cu ajutorul cărora se turna vin pe altar sau pe capul unei victime. 

Patere din bronz au fost descoperite pe teritoriul Britaniei, Danemarcei, Germaniei, Olandei, 
Franţei, Poloniei, Slovaciei, Sloveniei, Ungariei, României, Bulgariei, cât şi pe teritoriul Rusiei. Astfel 
de produse au fost descoperite şi în Asia Mică, dar ele sunt întâlnite şi în nordul Africii şi chiar India. 

În mediul sarmatic astfel de vase au fost descoperite în mormintele din stânga Donului de la 
Sladovsk (T 21) şi Vysočino (T 9, necropola V). 

Originea acestor vase se află în spaţiul grecesc şi asiatic, dar ele au fost preluate şi poroduse 
de timpuriu de atelierele din sudul Italiei în vremea împăratului Augustus. Ulterior producerea 
acestora se va generaliza şi în alte spaţii, devenind o specialitate a atelierelor din Campania. Din 
timpul lui Claudius apar paterele cu mânerul terminat în protomă de berbec, ce vor cunoaşte o largă 
răspândire din a doua jumătate a secolului I p. Chr. Apariţia unor ateliere ce produceau astfel de vase 
în Gallia şi zona dunăreană, va duce la o largă utilizare a lor pe parcursul secolului II p. Chr., mai ales 
în prima jumătate a acestuia. 

Sfârşitul producţiei paterelor nu a putut fi stabilit, dar ele se întâlnesc cel mai adesea pe 
parcursul secolului I p. Chr. şi în secolul II p. Chr., rareori în secolul III p. Chr. şi cu totul excepţio-
nal în secolul IV p. Chr. 

 
Strecurători 

În mormintele sarmatice din perioada mijlocie din spaţiul nord-pontic analizat, aceste vase 
de bronz sunt reprezentate de exemplarele din T 4 M 4 de la Olăneşti (Fig. 71/1) şi bogatul mormânt 
(T 2 M 1) de la Čuguno-Krepinka38 (Fig. 71/2). Ambele strecurători aparţin tipului 160 din 
clasificarea tipologică a lui H. J. Eggers. 

Ele au corpul semisferic, marginea uşor răsfrântă spre exterior, mânerul plat. Suprafaţa 
acestora este decorată cu orificii rotunde care formează pe corp ornamente ce constau din linii 
drepte, oblice şi în val. Pe fund, acestea au un ornament în formă de rozetă. Mânerul are capătul 
rotunjit, iar la mijloc are nişte proeminenţe. După cum afirmă A. Popa, exemplarul de la Olăneşti are 
aplicată ştampila APRISAC (APRI∙SAC[II]) pe partea exterioară a mânerului. 

Aceste vase reprezintă un tip larg răspândit atât în Imperiul Roman, cât şi în afara graniţelor 
acestuia. Astfel, strecurători de tipul Eggers 160 au fost descoperite în Britania, Danemarca, Suedia, 
Norvegia, Olanda, Germania, Polonia, Slovacia, Cehia, Ungaria, Rusia. La Pompei şi Herculaneum 
au fost descoperite numeroase vase, aparţinând acestui tip, ce aveau aplicate pe mâner ştampile cu 
numele meşterilor gallici. 

 
38  Ambele morminte aveau în cadrul mobilierului funerar şi alte categorii de vase de bronz. 
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În mediul sarmatic, astfel de strecurători au fost descoperite atât în mormintele din stânga 
Donului de la Tbilisskaja (T 8), Ust’-Labinsk (T 41), Lebedevka cât şi în unul de lângă Rostov pe Don 
(necropola Central’yj T 20).  

 

 
 

Fig. 71. Strecurători din bronz: 1. Olăneşti T 4 M 4; 2. Čuguno-Krepinka T 2 M 1. 
 
Aceste strecurători au fost încadrate de H. J. Eggers, aproape în totalitate, în faza B 2. El a 

atribuit doar un singur exemplar fazei B 1 şi un alt exemplar fazei C 1. U. Lund Hansen a sezizat, în 
urma unei analize atente, că şi cele două descoperiri, atribuite de Eggers fazelor B 1 şi C 1, aparţin de 
fapt tot fazei B 2. 

A. Radnóti a constatat că aceste strecurători au apărut pentru prima dată la mijlocul secolului 
I p. Chr., iar răspândirea lor masivă pe un spaţiu întins a avut loc în secolele II–III p. Chr. La rândul 
său, M. H. P. den Boesterd a remarcat că tipul este cunoscut din secolul I p. Chr. şi se va afla în uz 
încă în secolul III p. Chr. J. Wielowiejski a constatat că acest tip se datează cu precădere în fazele B 2a 
(70–120 p. Chr.) şi B 2b (120–180 p. Chr.). Faza B 2 este considerată dominantă pentru acest tip şi de 
către I. Lindeberg. În urma analizei tuturor descoperirilor din Scandinavia, s-a stabilit (U. Lund 
Hansen) că acestea domină în fazele B 2 – C 1a (150/160–210/220 p. Chr.), uneori fiind întâlnite şi în 
faza C 1b (210/220–250/260 p. Chr.). 

În urma analizei tuturor descoperirilor de astfel de vase, dar şi a contextelor şi a ştampilelor 
ce le au aplicate, R. Petrovszky a constatat că începutul producţiei trebuie plasat în anii 35–45 p. Chr., 
iar sfârşitul în anii 140–160 p. Chr. Acelaşi autor a remarcat că marea majoritate a descoperirilor 
sunt din fazele B 2 şi C 1a. 

Luând în discuţie locul de producţie, A. Radnóti semnala că pentru prima dată acestea au 
fost produse în Italia. M. H. P. den Boesterd consideră că forma îşi are originea în Italia unde a fost 
produsă pentru prima dată în atelierele din Campania, iar mai târziu s-a produs în Gallia şi 
Germania Inferioară. La rândul său, J. Kunow este de părerea că tipul este exclusiv gallic, pe când        
R. Petrovszky consideră că la început acestea au fost produse în nordul Italiei de meşteri de origine 
gallică de cele mai multe ori, iar apoi în Gallia şi Germania Inferioară. 

 
Căni  

Această categorie de vase este reprezentată de cănile (Blechkanne) din T 2 M 2 de la Mocra 
(Fig. 72/1), T 4 M 4 de la Olăneşti (Fig. 72/2), Pavlovka (Fig. 72/3), T 2 M 1 de la Čuguno-Krepinka 
(Fig. 72/4) şi Konstantinovka. 

În urma analizei tuturor descoperirilor de astfel de căni, B. A. Raev le-a clasificat în două 
tipuri distincte. Primul, produs în atelierele gallo-romane, ar cuprinde exemplarele incluse de Eggers 
în tipul 128, prevăzute cu toarte de bronz şi purtând urme de folosire a strungului. Al doilea tip se 
remarcă prin deosebiri substanţiale, cum ar fi umărul aproape orizontal, corpul mai bombat, gâtul 
mai larg, fiind uneori prevăzute cu toarte din fier, la realizarea cărora nu s-a utilizat strungul. Acest 
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tip, la rândul său, a fost împărţit din punct de vedere tipologic şi cronologic în două grupe. Primul 
grup, mai timpuriu, cunoscut sub numele de grupul „Wehringen” este puţin răspândit, fiind 
cunoscute puţine exemplare, pe când cel de-al doilea grup, denumit „Straldzha” se întindea pe o arie 
mai mare şi într-un număr sporit de exemplare. 

Cele două grupe de căni ale acestui tip au şi o datare diferită. Astfel, în timp ce exemplarele 
aparţinând grupului I se datează de la sfârşitul secolului I a. Chr. până la sfârşitul secolului I p. Chr., 
cele atribuite grupului II apar începând din al treilea sfert al secolului I p. Chr. şi vor continua să fie 
utilizate timp de câteva secole, unele exemplare fiind întâlnite chiar şi în secolele IV–V p. Chr. 

 

 
 

Fig. 72. Căni din bronz: 1. Mocra T 2 M 2; 2. Olăneşti T 4 M 4; 3. Pavlovka; 4, 6. Čuguno-Krepinka T 2 M 1; 5. Cvetna. 
 
Cănile din grupa a II-a („Straldzha”) a tipului II reprezintă o categorie frecvent descoperită 

în Pannonia, Tracia, Moesia Inferior, nord-estul Mării Negre (stânga Donului de Jos), pentru ultima 
o mare parte dintre acestea fiind din morminte sarmatice. Deşi mult mai rar, se întâlnesc astfel de 
vase şi în Germania şi Italia. Acestui grup îi aparţin şi cănile de la Mocra, Olăneşti, Pavlovka, 
Konstantinovka, Čuguno-Krepinka, care fac parte din inventarul unui morminte aristocratice de la 
începutul secolului II p. Chr. Nu în ultimul rând trebuie menţionat faptul că vasele acestui tip din 
întregul mediu sarmatic fac parte din mobilierul funerar al unor morminte care se datează în cea mai 
mare parte a lor nu mai târziu de mijlocul secolului II p. Chr. 

În urma analizei tuturor descoperirilor B. A. Raev consideră că meşteşugarii cănilor din 
grupa a II-a („Straldzha”) au avut ca model cănile din grupa întâi („Wehringen”). De asemenea, 
pornind de la faptul că cele mai vechi exemplare ale grupei a II-a au fost descoperite în Tracia, 
postulează că aceasta ar fi zona în care au funcţionat atelierele de unde apoi au ajuns în provinciile 
Imperiului Roman şi în nordul Mării Negre. 

Cănilor de mai sus li se adaugă altele două din mormintele de la Cvetna (Fig. 72/5) şi 
Čuguno-Krepinka (T 2 M 1) (Fig. 72/6). Exemplarul de la Cvetna este o cană/oinochoe ce are buza 
trilobată, gâtul scurt, corpul bommbat ce se îngustează spre fund. Toarta este uşor supraînălţată şi 
are terminaţia părţii superioare în formă de cap de femeie, iar cea inferioară cu masca unui silen. 
Cana aparţine tipului 124 din clasificarea tipologică a lui Eggers şi tipului D („Hagenow”) în 
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tipologia stabilită de H. U. Nuber. Astfel de căni se datează din perioadă augusteică până în 50 p. Chr.39. 
Referitor la locul de producere a cănilor aparţinând acestui tip, s-a stabilit că ele sunt artefacte de 
origine estică (Grecia, Asia Mică). 

Cana din bronz („Gegliederete Henkelkrüge”) din mormântul de la Čuguno-Krepinka (Fig. 
72/6) este realizată din două bucăţi şi are suprafaţa aurită, buza evazată şi decorată cu ove, gâtul înalt 
de formă cilindrică, corpul ovoidal, fundul inelar. Toarta uşor supraînălţată, realizată prin turnare, 
are terminaţia părţii superioare în formă de vrej, iar cea inferioară reprezentând masca unui silen. 
Partea superioară a corpului cănii este decorată cu linii incizate. 

Cănile acestui tip au fost larg răspândite atât în provinciile Imperiului Roman, dar şi în 
Barbaricum.  

După modul în care este realizat mânerul, pare a fi un produs campanian, însă partea decorată 
şi corpul vasului ar indica un produs provincial roman (în mediul provincial încep să apară elemente 
de decor în plus faţă de producţia italică). Pe de altă parte, capătul de mâner în formă de silen, precum 
şi compoziţia mânerului în general sunt mai apropiate de o producţie italică, nu provincială. 

Producţia cănilor de acest tip începe cândva la mijlocul secolului I p. Chr. şi continuă până în 
secolul III p. Chr. În mediul sarmatic o astfel de cană mai provine din T 3 de la Sokolovsk (Donul de 
Jos), care se datează la sfârşitul secolului I – începutul secolului II p. Chr. 

Printre mobilierul funerar al mormântulu de la Čuguno-Krepinka se mai aflau, după cum s-a 
putut vedea, şi alte vase din bronz, dar şi artefacte care indică o datare a mormântului la sfârşitul 
secolului I – începutul secolului II p. Chr. 

* 

La fel ca şi în alte teritorii din vecinătatea lumii romane şi în spaţiul nord-pontic analizat, în 
mediul sarmatic din perioada mijlocie numărul vaselor romane de bronz este mai mic decât al altor 
categorii de artefacte romane. Această situaţie este una normală în condiţiile în care valoarea unui 
produs din bronz este mai mare în comparaţie cu alte artefacte. 

În cazul vaselor de bronz se mai poate constata pentru această perioadă prezenţa a doar a 
câtorva categorii de vase. Probabil că preţuirea anumitor forme se leagă de funcţionalitatea vaselor, 
de modul de viaţă şi de preferinţele aristocraţiei. În ceea ce priveşte preţul, credem că acesta nu a 
constituit un impediment pentru aristocraţia sarmată. 

Mai trebuie menţionat că toate vasele romane de bronz provin, ca şi în cazul descoperirilor 
din restul spaţiului locuit de sarmaţi, din morminte aparţinând aristocraţiei. În final ar mai trebui 
spus că în mediul sarmatic aceste vase au ajuns, aşa cum s-a menţionat (B. A. Raev, C. H. Opreanu, 
E. Krekovič), în principal, fie prin achiziţionarea de la negustorii romani ce îşi ofereau mărfurile în 
câteva din centrele locale care erau situate în prima „zonă de contact” din preajma limes-ului (de 
unde ajungeau prin alte mijloace la aristocraţia sarmată), fie erau aduse de negustorii romani la 
comanda unor aristocraţi sarmaţi în aceeaşi zonă, ori ca daruri primite de la romani atunci când 
aveau loc negocieri cu autorităţile barbare. Totuşi, nu este exclus ca unele artefacte romane să fi 
ajuns la sarmaţii prin intermediul oraşelor greceşti sau în urma incursiunilor de jaf efectuate de către 
aceştia în provinciile romane. 

V.2.6. RECIPIENTE DIN STICLĂ 

 Vasele din sticlă sunt cunoscute şi produse încă din vechime, dar au cunoscut o largă utili-
zare în întreaga lume antică doar după inventarea suflatului ei, în a doua jumătate a secolului I a. 
Chr. Cu toate acestea, până pe la mijlocul secolului I p. Chr., vasele de sticlă au fost obţinute şi prin 

 
39  Printre mobilierul funerar al mormântului de la Cvetna se afla şi o caserolă de tipul Eggers 137. Caserolele de acest 

tip au fost produse cândva în anii 0/9–35/40 p. Chr. 
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vechiul procedeu al presării. Introducerea noului procedeu în confecţionarea vaselor şi obiectelor 
din sticlă a dus la realizarea pe scară largă a acestora, dar şi la scăderea preţurilor lor. Odată cu pri-
mele secole p. Chr. (cu precădere din a doua jumătate a secolului II p. Chr.), numărul şi varietatea 
vaselor din sticlă creşte considerabil şi în lumea sarmatică unde acestea sunt, preponderent, impor-
turi din lumea romană. 
 

 
Fig. 73. Vase de sticlă: 1. Beloles’e T 9 M 1; 2, 6. Mihajlovka T 3 M 3; 3, 5. Pervomajsk T 1 M 1; 4. Akkermen’ II T 14 M 1;               
7. Boguslav T 2 M 1 (grupa IV de tumuli); 8. Bădragii Noi T 5 M 2; 9. Ust’-Kamenka T 45 M 1; 10. Tochile-Răducani T 2 M 4;        
11. Dneprovsk T 1 M 8; 12. Sokolova Mogila; 13. Boguslav T 2 M 1 (grupa I de tumuli). 

 

În cadrul mobilierului funerar al mormintelor sarmatice din spaţiul nord-pontic din perioada 
mijlocie vasele din sticlă sunt reprezentate doar prin câteva exemplare întregi sau fragmentare. 

 
 Kantharoi 

 Această categorie este reprezentată de un exemplar fragmentar, descoperit în T 9 M 1 de la 
Beloles’e, realizat din sticlă transparentă şi incoloră (Fig. 73/1). De la acesta s-a mai păstrat doar 
partea superioară. Vasul are buza dreaptă, uşor îngroşată şi puţin evazată şi mai păstrează doar una 
din toarte. Sub buză, recipientul este decorat cu linii aplicate sub formă de brâuri. Pe partea exte-
rioară vasul mai este decorat cu ornamente în tehnica barbotinei. Kantharos-ul a fost realizat prin 
tehnica suflării lente într-o formă ceramică, iar toartele şi decorul au fost lipite prin turnare ulterior.  
 Kantharoi din sticlă se întâlnesc destul de rar în mediul sarmatic. Exemplarele descoperite în 
mormintele din secolele II a. Chr. – prima jumătate a secolului I p. Chr. din regiunea Kuban şi 
nordul Caucazului sunt considerate ca fiind produse de provenienţă siriană sau feniciană. 
 Exemplarul de la Beloles’e se deosebeşte, însă, de cele mai timpurii menţionate mai sus, atât 
prin tehnica de realizare, cât şi prin prezenţa decorului. În urma analizei sticlei din care este realizat 
kantharos-ul, s-a constatat că acesta este un produs roman. Din păcate, o analogie exactă pentru 
piesa în discuţie nu cunoaştem. Cu toate acestea, trebuie menţionat este foarte apropiat de exempla-
rele ce aparţin tipului Isings 39. Pe baza bogatului inventar cu care a fost descoperit, kantharos-ul de 
la Beloles’e se datează în a doua jumătate a secolului I p. Chr.  
 
 Căni 
 Vasele de acest tip sunt reprezentate de exemplarele din T 3 M 3 de la Mihajlovka (Fig. 73/2) 
şi T 1 M 1 de la Pervomajsk (Fig. 73/3). 
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Cana de la Mihajlovka (Fig. 73/2) este din sticlă de culoare violet-închisă şi are corpul piriform, 
buza evazată şi uşor îngroşată, gâtul înalt şi îngust, iar fundul concav. Toarta este prinsă cu capătul de 
sus aproape perpendicular de gâtul vasului, sub buză, iar capătul de jos cade puţin oblic pe umăr. 
 Vase similare celui de la Mihajlovka nu prea sunt cunoscute în spaţiul nord-pontic, iar 
analogii exacte nu am găsit. Această cană este însă foarte apropiată de cele de tipul Isings 52c, datat 
în secolul I p. Chr. La fel sunt datate de către N. P. Sorokina cănile apropiate ca formă de la Kep şi 
Olbia. Cercetătoarea amintită consideră că centrele în care au fost produse acestea s-au aflat în 
nordul Italiei. 
 În urma analizei sticlei cănii şi a celei din montura lanţului-colier, din cadrul aceluiaşi 
mormânt, s-a constatat (L. V. Subbotin, A. N. Dzigovskij şi A. S. Ostroverhov) că acestea au 
componenţa chimică de bază şi adausurile din ea identice. Acest fapt indică, în opinia aceloraşi 
autori, că atât sticla cănii, cât şi cea din montura lanţului-colier a fost realizată dintr-o materie primă 
cu acelaşi loc de provenienţă. Potrivit acestora, cana de la la Mihajlovka a fost produsă în Aquileia, 
unde se concentrau cele mai mari ateliere de fabricare a sticlei40. 
 În ceea ce priveşte cana de la Mihajlovka, aceasta se datează, în opinia noastă, ca şi întregul 
mormânt, în a doua jumătate a secolului I – începutul secolului II p. Chr. 

Cana din T 1 M 1 de la Pervomajsk (Fig. 73/3) este din sticlă transparentă cu o nuanţă uşor 
verzuie, are corpul dreptunghiular, fundul plat de formă pătrată, gâtul cilindric şi scurt, iar buza uşor 
evazată. Toarta este prinsă pe gât şi pe umăr. Fundul este decorat în partea centrală cu trei cercuri 
concentrice, iar în colţuri cu câte un cerc. Înălţimea ulciorului este de 26,7 cm, grosimea pereţilor de 
2–3 mm, iar diametrul gâtului de 6 cm. Vasul a fost realizat prin suflare în formă. Cana aparţine 
tipului 50b în clasificarea tipologică a lui C. Isings. 

Cănile de acest tip şi-au făcut apariţia la sfârşitul secolului I a. Chr., dar au devenit o formă 
populară abia începând cu a doua jumătate a secolului I p. Chr. Acestea au fost utilizate larg pe 
parcursul secolui II p. Chr. dar sunt întâlnite şi în secolul următor. Ele au fost răspândite atât în 
provinciile Imperiului Roman, cât şi în teritoriile învecinate (Barbaricum). 
 Din punct de vedere funcţional, aceste căni au fost destinate, în opinia cercetătorilor, cu 
precădere transportului şi depozitării lichidelor. 
 

Vase având corpul globular sau bitronconic 
Aceste vase de sticlă asemănătoare cu nişte ulcioruşe sunt reprezentate de exemplarele din 

T 14 M 1 de la Akkermen’ II (grupa vestică de morminte) (Fig. 73/4) şi T 1 M 1 de la Pervomajsk 
(Fig. 73/5). 

Piesa de la Pervomajsk (Fig. 73/5) este din sticlă transparentă cu o nuanţă uşor verzuie, are 
corpul aproximativ sferic, buza evazată, gâtul cilindric, iar fundul plat. Toarta, ruptă din vechime, 
era prinsă în partea superioară a gâtului şi pe umăr. Înălţimea acestuia este de 10,2 cm, iar diametrul 
corpului de 8,2 cm. Vasul aparţine tipului 14 în clasificarea tipologică a lui C. Isings. Piesele acestui 
tip au avut o largă răspândire, cu precădere în a doua jumătate a secolului I – secolul II p. Chr. 
Majoritatea descoperirilor cu astfel de recipiente provin din centul şi vestul Europei. L. Kraskowska 
le consideră pe acestea ca fiind produse ale atelierelor renane. 

În cadrul mobilierul funerar al mormântului de la Pervomajsk se mai afla o amforă (tip Šelov 
C) ce se datează în secolul II p. Chr. Pe baza asocierii inventarului funerar mormântul de la 
Pervomajsk se datează, cel mai probail, cândva în al doilea sfert – mijlocul secolului II p. Chr. 

Exemplarul de la Akkermen’ II (Fig. 73/4) este din sticlă albăstruie transparentă şi are corpul 
birtonconic, buza evazată, gâtul cilindric nu foarte înalt, iar fundul plat. Toarta uşor supraînălţată 
este prinsă cu capătul de sus aproape perpendicular sub buză, iar capătul de jos pe umăr. Înălţimea 

 
40  În opinia lui N. Z. Kunina astfel de căni au fost produse în secolul I p. Chr. în atelierele din estul Mediteranei. 
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lui este de 8,5 cm, diametrul corpului de 7,5 cm, iar diametrul gurii de 2,9 cm. El este apropiat de 
piesele tipului Isings 14 şi este considerat de V. V. Kropotkin ca fiind un produs sirian de secol I p. Chr. 

Printre mobilierul funerar al mormântului se mai afla o amforă (tip Šelov A) şi un ulcior, 
ambele datate în secolul I p. Chr. 

 

 „Cupe cu picior” 
 Aceste vase sunt reprezentate de două exemplare fragmentare, care provin din T 3 M 3 de la 
Mihajlovka. Primul exemplar n-a mai putut fi restaurat, iar cel de-al doilea a fost descris ca fiind un 
vas ce are corpul semisferic, picioruşul scurt, buza dreaptă, uşor ascuţită şi placată cu foiţă din aur. 
Vasul este din sticlă transparentă de culoare gălbuie (Fig. 73/6). 
 Pe baza acestei „cupe cu picior”, mormântul de la Mihajlovka a fost datat (V. I. Grosu) în 
secolul IV p. Chr. şi considerat ca fiind unul din cele mai târzii morminte sarmatice din interfluviul 
pruto-nistrean. Această încadrare cronologică a fost făcută pe baza cupelor cu picior din clasificarea 
tipologică a lui C. Isings (tipul 111). Trebuie totuşi menţionat că acestea se deosebesc de exemplarul 
de la Mihajlovka prin forme mult mai zvelte, corpul mai puţin semisferic, pereţii subţiri şi mai 
drepţi, buza evidenţiată, iar piciorul lor nu este plin ca în reprezentările vasului de la Mihajlovka din 
publicaţiile lui V. I. Grosu, A. N. Dzigovskij şi A. S. Ostroverhov. Ultimii doi autori afirmă că astfel 
de „cupe cu picior” au început să fie produse prin metoda suflării nu mai târziu de începutul 
secolului I p. Chr.  
 Recent în urma analizei acestor „cupe cu picior” de la Mihajlovka unul dintre autorii acestei 
cărţi a ajuns la concluzia că ele sunt o formă rară de unguentaria de provenienţă siriană sau 
palestiniană. Afirmaţia se bazează pe constatarea că între partea interioară şi exterioară a pereţilor 
corpului este un spaţiu gol, iar asa-zisul picor este de fapt gâtul şi buza vasului. Analogii de astfel de 
vase provin din colecţia muzeului Newark (SUA) şi Royal Ontario Museum din Toronto (Canada). 
Exemplarul de la Newark Museum este datat în secolele I–II p. Chr. iar cel de la Royal Ontario 
Museum în secolul II – începutul secolului III p. Chr. 

În legătură cu aceaste „cupe cu picor” de la Mihajlovka trebuie menţionat că ele provin 
dintr-un mormânt cu un inventar foarte bogat (colier, inel, cercei, brăţări, pandantive, oglindă 
dreptunghiulară, mărgele, aplici vestimentare din aur etc.), care indică o datare în a doua jumătate a 
secolului I – începutul secolului II p. Chr. 
 

Cupe 
Cupele sunt reprezentate în mormintele sarmatice din perioada mijlocie de exemplarul 

fragmentar din T 2 M 1 de la Boguslav (grupa IV de tumuli) (Fig. 73/7). Cupa aparţine tipului 21 la 
C. Isings sau grupei II în clasificarea tipologică a lui A. Oliver, care le datează la sfârşitul secolului I – 
începutul secolului II p. Chr. Pe baza descoperirilor de la Augst, B. Rütti consideră că aceste cupe s-au 
aflat în uz din perioada dinastiei flaviilor – până la Hadrian. C. Isings susţine că astfel de cupe au fost 
produse în Egipt sau Siria, iar A. Oliver crede că ele sunt de provenienţă estică (posibil egipteană). 
 
 Unguentaria 
 Această categorie de vase de sticlă destinate păstrării unguentelor şi parfumurilor este 
reprezentată doar în câteva mormintele sarmatice din perioada mijlocie (T 5 M 2 de la Bădragii Noi 
(Fig. 73/8), T 2 M 4 de la Tochile-Răducani (Fig. 73/10), T 45 M 1 de la Ust’-Kamenka (Fig. 73/9) şi 
T 1 M 8 de la Dneprovsk). 

Unguentarium-ul de la Bădragii Noi (Fig. 73/8) este din sticlă transparentă, a avut gâtul 
cilindric şi îngust, rupt încă din vechime, iar corpul aproximativ sferic. Din cauza lipsei gâtului, 
atribuirea acestui unguentarium unui tip anume este dificilă. Cu toate acestea, piesa se poate data, pe 
baza fibulei puternic profilate (tip Almgren 69) din mormânt, în a doua jumătate a secolului I – 
începutul secolului II p. Chr. 
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Exemplarul de la Tochile-Răducani (Fig. 73/10) are buza îngroşată, gâtul cilindric, corpul 
tronconic, iar fundul plat. Corpul constituie mai puţin de jumătate din înălţimea totală a 
recipientului. Acesta aparţine tipului Isings 28b, întâlnit cel mai adesea în mormintele şi complexele 
de secol I p. Chr., dar continuând să apară şi în secolul II p. Chr. 

Unguentarium-ul de la Ust’-Kamenka (Fig. 73/9) are buza îngroşată şi rotunjită, gâtul 
cilindric, corpul sferic, iar fundul plat. Acesta aparţine tipului întâlnit cu precădere în mormintele de 
secol I p. Chr. din cadrul centrelor antice din nordul Mării Negre. O confirmare în acest sens este 
fibula cu resort bilateral format din patru spire şi coardă exterioară ce are arcul aplatizat în formă de 
bandă şi portagrafa trapezoidală, din cadrul mobilerului funerar al mormântului. 

În secolul I p. Chr. se datează, pe baza fibulei din cadrul mormântului şi unguentarium-ul ce 
are corpul cilindric din mormântul de la Dneprovsk (Fig. 73/11). 

 
Platouri 
Vasele de acest tip sunt reprezentate de exemplarul din tumulul Sokolova Mogila (Fig. 

73/12), care se datează, pe baza bogatului inventar al mormântului, cândva la mijlocul/al treilea sfert 
al secolului I p. Chr. Platoul este din sticlă de culoare roşie cu pete verzui-cenuşii pe partea 
interioară. Buza este evazază, iar fundul plat. În interior acesta este ornamentată cu 12 cercuri 
concentrice incizate. Înălţimea platoului este de 2,2 cm, diametrul maxim de 20 cm, diametrul 
fundului de 15,5 cm, iar lăţimea buzei de 0,8 cm. Astfel de platouri se întâlnesc destul de rar, iar cele 
apropiate ca formă şi mod de realizare sunt exemplarele de secol I p. Chr. executate în tehnica 
millefiori. Un vas apropiat exemplarului de la Sokolova Mogila, şi el din sticlă roşie, provine din M 3 
al necropolei de la Panticapaeum. Vasul se datează în anii 40–70 a secolului I p. Chr. şi este un 
produs al unui atelier italic sau din estul Mediteranei. 

 
Boluri 
Un bol, descoperit în stare fragmentară, provine din T 2 M 1 de la Boguslav (grupa I de 

tumuli) (Fig. 73/13), iar alul din sticlă mozaicată din tumulul Nogajčinsk. Bolul de la Boguslav este 
realizat în tehnica millefiori şi se datează, pe baza analogiilor, dar şi a amforei din cadrul 
mobilierului funerar al mormântului (tip Šelov A), în secolul I p. Chr. Forma acestui vas este destul 
de răspândită pentru vasele din sticlă millefiori. În mediul sarmatic mai este cunoscută o singură 
descoperire realizată în tehnica millefiori. Vasul (bol), descoperit în stare fragmentară, provine din 
mormântul de la Alitub (Donul de Jos), care se datează în a doua jumătate a secolului I– începutul 
secolului II p. Chr.  

În ceea ce priveşte bolul de la Nogajčinsk trebuie menţionat că A. Oliver încadrează vasele 
similare acestuia în grupa Antikythera41, după locul unde a naufragiat între anii 80–50 a. Chr. un vas 
maritim ce avea la bord astfel de recipiente din sticlă. Vase realizate în această tehnică au fost 
produse şi în perioada mai târzie. O dovadă în acest sens sunt vasele din sticlă mozaicată de la 
Pompei şi din Britania romană. 

* 

Pe lângă vasele de mai sus în câteva morminte (T 9 M 1 de la Beloles’e, T 2 M 2 de la Mocra 
T 5 M 2 de la Obileni etc.) au fost descoperite mici fragmente de vase din sticlă pentru care nu a 
putut fi stabilită forma şi tipul cărora le-au aparţinut. 

Din tumulul Nogajčinsk provine o farfurie din faianţă de culoare turcoaz care are pe partea 
interioară a fundului un cap barbatesc în relief. Farfuria are o analogie exactă în colecţia Muzeului 

 
41  Insulă greceasca situată între Marea Egee şi Marea Mediterană, despărţită de insula Creta de strâmtoarea Antikythera. Se 

afla la 38 de km sud-est de insula Kythira. 
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Naţional din Teheran, dată în perioada Imperiului Part. Potrivit cercetătorilor M. D. Nenna şi M. Seif 
El-Din reprezentările în relief a capului omenesc apar pe vasele din faianţă în perioada romană 
imperială.  

Aceste farfurii pot fi comparate cu o grupă de cupe votive egiptene realizate din steatită42. Ele 
au pe fund reprezentări în relief şi se datează în intervalul cuprins între perioada elenistică târzie şi 
secolul II p. Chr. Farfuriile din faianţă de la Nogajčinsk şi Muzeul Naţional din Teheran se datează în 
perioada romană imperială, şi derivă, probabil, din cupele egiptene din steatită. 

V.2.7. VASE DE LEMN 

 Alături de vasele metalice şi cele ceramice modelate cu mâna sau la roată, sarmaţii au utilizat 
şi vasele de lemn. Chiar dacă în mormintele din teritoriul locuit de sarmaţi, ele nu se întâlnesc foarte 
des, ele au fost folosite frecvent, mai ales că nu sunt perisabile ca şi vasele ceramice. Când sunt 
descoperite, vasele de lemn sunt, de regulă, în stare foarte fragmentară, ceea ce nu permite, de obicei, 
stabilirea exactă a formei lor. De multe ori de la acestea se mai păstrau doar resturi de putregai. 
Uneori, dovada a faptului că în morminte au existat vase de lemn, sunt prezente anumite accesorii 
metalice (sârmuliţe răsucite sau simple, scoabe, cuie, nituri etc.). Unele dintre acestea au fost părţi 
componente ale vaselor, iar altele au fost utilizate la repararea lor. 
 Pe baza vaselor de lemn descoperite în întreaga lume sarmatică, se poate spune că cel mai 
frecvent acestea sunt reprezentate de pahare şi cupe semisferice, care, uneori, au marginea întărită cu 
tablă din argint, bronz şi mai rar aur. Unele dintre aceste vase sunt prevăzute cu toarte zoomorfe 

precum cele două cupe 
fragmentare din T 4 M 4 
de la Olăneşti (Fig. 
74/1–2) sau cele din 
mormântul din stânga 
Donului de Jos de la 
Novoalexandrovka (T 20 
M 1). În urma analizei 
exemplarelor de la 
Olăneşti, s-a constatat că 
toartele zoomorfe ale 
acestora erau realizate 
din bucăţi separate de 
lemn şi apoi montate pe 
corpul vaselor. Pe lângă 
piesele amintite, în 

mormintele sarmatice din întregul teritoriul locuit de aceştia se mai întâlnesc platouri, boluri, cupe 
de diferite forme, pahare fără picior şi farfurii mai adânci. 
 Deşi reprezentate de puţine exemplare, vasele de lemn întregi sau fragmentare nu lipsesc nici 
din mormintele sarmatice din teritoriul nord-pontic dintre Don şi Prut. 

Astfel, din mormântul de la Olăneşti, alături de cele două cupe cu toarte zoomorfe, mai 
provin un bol şi un castron de mari dimensiuni, ambele păstrate fragmentar (Fig. 74/3–4). Bolul 
(Fig. 74/3) avea înălţimea de 5 cm, diametrul gurii de 10 cm, iar cel al fundului de 5 cm, iar castronul 
avea înălţimea de 10 cm şi diametrul gurii de 35 cm (Fig. 74/4). Din T 34 M 1 (Fig. 74/5) şi T 37 M 1 
(Fig. 74/6) al necropolei de la Ust’-Kamenka provin două cupe semisferice. Prima avea înălţimea de 

 
42  Steatita sau „piatra de sapun”, este o roca metamorfică, compusă din mai multe minerale, predominante fiind talcul 

(mineral cu duritate mică) şi magnesitul. 

 
Fig. 74. Vase de lemn: 1–4. Olăneşti T 4 M 4; 5. Ust’-Kamenka T 34 M 1; 6. Ust’-Kamenka T 37 
M 1; 7. Bădragii Noi T 5 M 2; 8–9. Sokolova Mogila. 
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5 cm, diametrul de 8 cm, iar grosimea pereţilor de 3 mm43, iar cea de-a doua avea înălţimea de 7 cm, 
iar diametrul de 12 cm. Un vas de lemn (castron?), fragmentar, de la care se mai păstrau părţi de la 
pereţi şi o toartă zoomorfă provine din T 5 M 2 Bădragii Noi (Fig. 74/7). Toarta, de formă 
semicirculară în secţiune, era prinsă orizontal de peretele vasului. După fragmentele păstrate, vasul 
era compus din mai multe părţi care erau prinse cu ajutorul sârmelor răsucite din bronz.  

Fragmente de la patru vase de lemn provin din T 3 M 3 de la Mihajlovka. Dintre acestea se 
evidenţiază cele de la un vas ce avea buza dreaptă şi cele de la unul de formă semisferică cu buza 
evidenţiată şi fundul uşor îngroşat.  

Din T 2 M 2 de la Mocra provin fragmente de la un butoi de lemn al cărui diametru a fost de 
56 cm, iar lăţimea scândurilor de la fund de 8–10 cm. Tot din acelaşi mormânt provin mai multe 
fragmente de la un vas din lemn ce se afla în interiorul butoiului. Acesta a fost probabil o cupă şi 
avea diametrul de 16 cm, iar grosimea păstrată a pereţilor de 2 cm. La acestea se mai adaugă un vas 
din lemn, în stare fragmentară, aflat lângă butoi, ce avea diametrul de 35 cm, iar grosimea pereţilor 
de 2 cm. De la un butoi din lemn provin şi cele două armături din bronz de formă circulară, ce au 
diametrele de 24–28 cm şi respectiv 25–29 cm, iar lăţimea de 6 cm. La acestea se mai adaugă toarta 
din bronz, în forma literei Ω, de la butoiul din lemn, ornamentată pe mijloc cu trei brâuri în relief, 
iar pe capetele mânerelor sunt fixate reprezentări figurate şi două cleme de prindere pe partea 
lemnoasă. Tot de la butoiul din lemn sunt şi cele trei ţinte din bronz, cu cap semisferic, realizate prin 
turnare, ce erau înfipte în fundul butoiului servind ca picioruşe. 
 Din cadrul mobilierului funerar al mormântului tumulului Sokolova Mogila provine un bol 
fragmentar cu pereţii arcuiţi şi buza dreaptă. Acesta era îmbrăcat cu o garnitură din tabla de aur 
prinsă cu nituri din acelaşi metal. Înălţimea bolului era de 5,4 cm (Fig. 74/8). Din acelaşi mormânt 
mai provine o cutiţă de formă semisferică cu buza dreaptă iar fundul rotunjit. Înălţimea acesteia era 
de 3,5 cm, iar diametrul de 4,7 cm (Fig. 74/9). 
 Un polonic din lemn a cărui cupă avea diametrul de 12 cm şi un vas cu cioc, ce avea 
înălţimea de 12 cm, iar lungimea de 54 cm provine dintr-un bogat mormânt descoperit în 1918 în 
apropierea Olbiei. Mormântul se datează la sfârşitul secolului I – începutul secolului II p. Chr. 
 Deşi nu s-au păstrat fragmente ale părţilor din lemn, o dovada a faptului că în cadrul 
mobilierului funerar din T 2 M 1 şi T 32 M 2 de la Bădragii Vechi au fost şi vase de lemn, sunt 
sârmuliţele răsucite din aramă şi bronz ce au servit la fixarea şi întărirea părţilor fisurate ale vaselor. 
Cupa semisferică din lemn din T 34 M 1 de la Ust’ Kamenka păstra trei astfel de sârme răsucite pe 
corpul ei. 

V.2.8. PIESE DE HARNAŞAMENT 

Pe lângă multiplele materiale arheologice descoperite, piesele de harnaşament reprezintă o 
categorie de artefacte arheologice extreme de rar întâlnite în cadrul vestigiilor sarmatice din perioada 
mijlocie. Obiectele acestei categorii de piese, cu un rol strict funcţional în cadrul harnaşamentului au 
fost realizate în special din fier, iar cele din bronz sau argint au, în afară de atributele funcţionale 
specifice, şi un rol ornamental. 
 Zăbalele descoperite în mediul sarmatic din perioada mijlocie nu sunt foarte numeroase şi 
variate ca tipuri. Acestea, fără excepţie, sunt zăbale ce au fost utilizate la călărie şi nu la tracţiune. Ele 
au muştiucul din două bare de fier, cu capetele îndoite rotund, prinse între ele şi care intrau în gura 
calului. Unele dintre ele aveau la capete câte o verigă de care erau prinse curelele, iar altele nu aveau 
aceste verigi. Marea majoritate a acestor zăbale erau prevăzute cu psalii din fier.  

Astfel de zăbale întregi sau fragmentare ce au muştiucul din două bare netede provin din 
câteva morminte din necropola de la Ust’-Kamenka (T 3 M 1, T 24 M 1, T 38 M 1, T 66 M 1), T 10 
M 1 de la Cazaclia etc. 

 
43  Rămăşiţele unei cupe similare au fost surprinse şi în T 28 M 1 din cadrul aceleiaşi necropole. 
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Zăbalele din fier fără inele la capete, ce au muştiucul din două bare cu capetele îndoite 
rotund, dispuse în acelaşi sens la o bară şi invers la alta, prinse între ele şi fără inele la capete, se 
întâlnersc frecvent în complexele sarmatice din perioada timpurie din întregul spaţiu locuit de 
sarmaţi, dar se întâlnesc şi în cele din primele secole p. Chr.  

În legătură cu zăbalele din două bare cu capetele rotunde, dar cu inele la capete, trebuie spus 
că acestea vor fi utilizate intens pe un spaţiu întins începând din epoca Latène. 

Zăbale de acest tip sunt cunoscute şi în mediul sarmatic timpuriu din întregul spaţiu locuit de 
aceştia în ultimele secole a. Chr. Sunt întâlnite zăbale cu verigi de dimensiuni mai mari sau ceva mai 
mici la capete şi în mormintele sarmatice din primele secole p. Chr. din întreg arealul locuit de aceştia.  

În ce priveşte funcţia zăbalelor din fier analizate mai sus, la fel ca şi a celor din tot spaţiul 
locuit de sarmaţi, acestea au fost folosite în primul rând pentru caii de călărit şi nu pentru aceia de 
tracţiune, care nu aveau neapărată nevoie de zăbale metalice. De altfel, forma muştiucurilor în 
secţiune, dimensiunile zăbalelor, cât şi faptul că sarmaţii au fost o populaţie de călăreţi nomazi 
pentru care calul a constituit animalul principal, susţin pe deplin această afirmaţie. Mai mult decât 
atât, pe baza dimensiunilor zăbalelor, se mai poate constata şi faptul că talia cailor pentru care erau 
utilizate aceste zăbale era mare. 

La fel ca şi zăbalele, psaliile sunt şi ele extrem de rar întâlnite în mormintele sarmatice din 
perioada mijlocie. Acestea sunt prezente în descoperirile analizate, de regulă, împreună cu zăbale. 
 Puţinele exemplare descoperite sunt psalii arcuite în forma literei C (tip Werner V/A; Babeş 
I/3), realizate dintr-o bară de metal, au braţele terminate, de regulă, cu câte o proeminenţă sferică, 
bitronconică sau aproximativ conică, au partea centrală lăţită şi bilobată, prevăzută cu două orificii. 
Acestea sunt mai mult sau mai puţin arcuite şi au braţele mai scurte sau mai lungi, rotunde sau 
pătrate în secţiune. 

De un număr foarte mic de descoperiri sunt reprezentate şi falerele, care după cum am 
menţionat, sunt piese de podoabă din argint, rareori din aur şi mult mai rar din bronz, circulare în 
plan şi plate, concave sau conice în profil şi cu dimensiuni variate. Ca şi în perioada sarmatică 
timpurie şi în cea mijlocie (sec. I – mijlocul sec. II p. Chr.) acestea au fost utilizate preponderent ca 
aplici de harnaşament. 

Interesul pentru falerele din primele secole p. Chr. a apărut odată cu cercetarea tumulului de 
la Sadovyj (Donul de Jos). Începând cu anii ’70 ai secolului XX, studierea falerelor din perioada 
sarmatică mijlocie s-a făcut în paralel cu cea a pieselor stilului animalier. O etapă a acestui proces o 
reprezintă o serie de studii din volumul dedicat stilului animalier scito-siberian. K. F. Smirnov a 
presupus provenienţa bosporană a falerelor realizate în stilul animalier, iar A. P. Mancevič a plasat 
centrul de producţie a falerelor similare celor din tumulul de la Zaporož’e undeva în Balcani. La 
rândul său, L. S. Klejn a pus apariţia falerelor realizate în noul stil animalier din zona Donului de Jos 
pe seama aorşilor. În afirmaţiile sale, el se baza pe datarea tumulilor regali din regiunea Donului la 
hotarul dintre secolul I a. Chr. – I p. Chr., dar menţionează că descoperirile din a doua jumătate a 
secolului I p. Chr. aparţin alanilor. Pe de altă parte B. A. Raev ajunge la concluzia că falerele din 
mormintele de la Žutovo, Tiflisskaja, Ust’-Labinsk, Sadovyj, Zaporož’e (Fig. 75/5), Kirsanovsk III au 
fost realizate în oraşele şi aşezările din nordul Caucazului şi nord-estul Mării Negre, şi atribuie 
complexele sus menţionate aristocraţiei alane. La aceeaşi opinie a ajuns în urma analizei stilistice şi  
I. P. Zaseckaja. Apartenenţa alanică a mormintelor cu falere realizate în stilul animalier a fost 
susţinută şi de A. S. Skripkin. 

Cercetările ulterioare ale falerelor din primele două secole p. Chr. au fost efectuate, în special, 
în lucrările în care se publicau noile descoperiri de astfel de piese. 

Cea mai completă lucrare referitoare la falere sarmatice din secolele III a. Chr. – II p. Chr. îi 
aparţine cercetătoarei V. I. Mordvinceva care a reuşit, în urma unei analize minuţioase a tuturor 
aspectelor legate de acestea să identifice şase grupe stilistice.  
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În spaţiul nord-pontic analizat pentru perioada sarmatică mijlocie sunt doar câteva 
descoperiri cu astfel de piese (Cazaclia, Hruşca, Vesnjanoe, Zaporož’e). 

Falerele din fier din T 
10 M 1 de la Cazaclia (Fig. 
75/1–2) sunt placate pe partea 
exterioară cu foiţă din aur. 
Analogii directe pentru acestea 
nu cunoaştem. În ceea ce 
priveşte falera de la Hruşca 
(Fig. 75/3), prevăzută la un 
capăt cu două verigi, iar la 
celălalt cu una (nu s-a mai 
păstrat), decorată cu un semn 
de tip tamga din schema 
regelui sarmat Farzoios, gravat 
în interiorul unui cerc incizat, 
ţinem să menţionăm că 
aceasta are analogii apropiate 
în T 1 M 1 de la Dači (stânga 
Donului de Jos), care se 
datează în ultimul sfert al 
secolului I p. Chr. Apropiată este şi piesa din mormântul sarmatic de la Vesnjanoe (Fig. 75/4), care se 
datează în a doua jumătate a secolului I p. Chr. (probabil mai către sfarşitul secolului), dar şi cea din 
mormântul din apropierea Olbiei, care se datează la finele secolului I – începutul secolului II p. Chr. 
 În legătură cu asocierea pieselor de harnaşament din mormintele de la Cazaclia, Hruşca, 
Vesnjanoe, care se datează cândva în a doua jumătate a secolului I p. Chr., se remarcă prezenţa în 
cadrul lor a pieselor de podoabă şi vestimentaţie (Cazaclia, Hruşca, Vesnjanoe), a armamentului 
(Cazaclia, Vesnjanoe) şi a vaselor de bronz (Cazaclia) sau argint (Vesnjanoe). 

Nu în ultimul rând trebuie menţionat că mormintele de la Cazaclia, Hruşca, Vesnjanoe, pot 
fi atribuite, pe baza inventarului, cel mai probabil, unor nobili călăreţi alani, care au ajuns aici în a 
doua jumătate a secolului I p. Chr. 

 
Fig. 75. Falere: 1–2. Cazaclia T 10 M 1; 3. Hruşca; 4. Vesnjanoe; 5. Zaporož’e T 1. 
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PERIOADA SARMATICĂ TÂRZIE  

VI.1. MORMINTE. RITUL ŞI RITUALURI FUNERARE 

Amplasarea şi dispunerea mormintelor 

Ca şi în perioada mijlocie, mormintele se întind pe întregul spaţiu cuprins între Don şi Prut 
şi reprezintă grupa predominantă. Trebuie menţionat însă că faţă de perioada anterioară numărul 
mormintelor este semnificativ mai mic, iar cea mai mare parte a acestora se concentrează în interfluviul 
pruto-nistrean, regiunea Donbas şi cea din preajma Mării Azov.  

Faţă de situaţia din perioada sarmatică mijlocie în cea târzie predomină înmormântările 
principale în tumuli sarmatici şi nu înmormântările secundare în tumuli din epoci mai vechi. În 
această perioadă creşte şi numărul necropolelor plane (Bocani, Brânzeni, Bădragii Noi – „La Stâncă”1, 
Kriničnoe), care şi-au făcut apariţia, însă, încă din perioada precedentă (Kiselev, Selişte). Numărul 
mormintelor din cadrul necropolelor plane variază (Selişte – 26, Bocani – 20, Kiselev – 10, Kriničnoe 
– 10, Bădragii Noi – 8, Brânzeni – 7).  

De regulă, tumulii în care sunt efectuate înmormântările sarmatice secundare sunt din epoci 
mai vechi. Pentru a doua jumătate a secolului II – prima jumătate a secolului III p. Chr. sunt circa 21 de 
morminte, iar pentru a doua jumătate a secolului III – secolul IV p. Chr. doar două. Probabil că 
numărul acestora este mai mare dacă ţinem cont de faptul că multe descoperiri nu au fost încă 
publicate. Mormintele secundare din tumulii de epoci mai vechi se află în partea centrală şi de vest a 
stepei nord-pontice, iar cele mai târzii în silvostepa din stânga Niprului. 

Comparativ cu perioada sarmatică anterioară, prezenţa mai multor morminte în acelaşi tumul 
este o raritate. Amplasarea mormintelor în centrul movilei sau în apropierea centrului acesteia este 
întâlnită doar în patru cazuri, în sectorul nordic în cinci, iar în cel sudic în nouă cazuri. După cum se 
poate remarca, nu există nici o regulă a amplasării mormintelor secundare în cadrul tumulilor. 

Marea majoritate a tumulilor sarmatici cu morminte principale din vestul spaţiului analizat 
(interfluviul pruto-nistrean) fac parte din cadrul unor necropole mai mari (Cuconeştii Vechi I – 33, 
Cuconeştii Vechi II – 49, Petreşti – 42, Holmskoe – 21, Alkalija2 – 18, Vasil’evka – 13, Divizija – 10, 
Kubej3 – 10) sau mai mici (Bădragii Noi –7, Alijaga – 6, Hadžider II4 – 6, Feşteliţa – 6, Gradeška5 – 

 
1  Înmormântările de la Bădragii Noi -„La Stâncă” au fost efectuate într-o stâncă din calcar care avea forma unui 

mamelon. Foarte probabil că această situaţie trebuie privită ca o reminiscenţă a înmormântării defuncţilor sub tumuli. 
2  Necropola Alkalija se află pe teritoriul localităţii Širokoe, raionul Belgorod-Dnestrovsk, regiunea Odessa. 
3  Necropola Kubej se află la 3 km sud de localitatea Červonoarmejsk, raionul Bolgrad, regiunea Odessa. 
4  Necropola Hadžider II se află pe teritoriul localităţii Jaroslavka, raionul Staraja Sarata, regiunea Odessa. 
5  Necropola Gradeška se află pe teritoriul localităţii Novosel’skoe, raionul Reni, regiunea Odessa. 

 VI 
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4)6, dar se întâlnesc şi în tumuli sarmatici singulari. În estul spaţiului nord-pontic analizat cea mai 
mare parte a mormintelor principale se aflau în cadrul unor tumuli singulari. La ora actuală se 
cunosc doar două mici necropole (Ševčenko – 7, Brilevka – 8). 

De regulă, mormintele principale de sub tumuli se aflau în centrul acestora. Există situaţii 
când acestea au fost găsite mai departe de centrul movilei. Bunăoară, mormântul de sub T 10 de la 
Cazaclia a fost descoperit în sectorul de nord-est, iar cel de sub T 13 în sectorul nord-vestic. În 
sectorul de sud-est se afla mormântul din T 13 de la Taraclia şi cel din T 22 de la Brăviceni. 
Mormântul de sub tumulul sarmatic de la Mirnoe a fost găsit în sectorul de nord-vest. Autorii 
cercetărilor de la Mirnoe (A. V. Gudkova şi M. M. Fokeev) explică această situaţie prin intenţia celor 
ce au ridicat tumulul de a evita jefuirea acestuia. 

Tumulii sarmatici, de regulă, sunt de formă circulară în plan, în două cazuri fiind de formă 
ovală (Nagornoe (T 2), Mirnoe). Diametrul acestora este cam acelaşi ca şi la cei din perioada 
sarmatică mijlocie, iar înălţimea lor este cuprinsă între 1 şi 2 m de la nivelul actual de călcare. 
Bunăoară, înălţimea tumulului de la Mirnoe este de 2 m a celor de la Mospinskaja şi Ciobruci (T 2) 
de 1,6 m, iar a celui de la Cârnăţeni (T 3 M 1) de 1,4 m. O înălţime de 1 m aveau tumulii de la 
Corpaci, Ciobruci (T 5) şi Nagornoe (T 1, T 2, T 9) şi una cuprinsă între 1,5 şi 1,7 m tumulii (1, 2, 5) 
din cadrul necropolei de la Feşteliţa. Trebuie menţionat că în multe din necropolele tumulare 
sarmatice movilele au fost distruse în cea mai mare parte a lor în urma lucrărilor agricole, ceea ce nu 
permite stabilirea înălţimii lor. Ceea ce se poate menţiona, însă, este tendinţa formării necropolelor 
tumulare sarmatice în jurul a unu – doi tumuli mai înalţi, de regulă, din epoca bronzului (Alkalija, 
Bădragii Noi, Cuconeştii Vechi, Gradeška, Holmskoe, Petreşti etc.) şi că nu există o regulă a 
amplasării tumulilor în cadrul acestor necropole. O excepţie o reprezintă tumulii din necropola de la 
Bădragii Noi (de la movilele cărora nu s-au păstrat decât nişte pete de culoare deschisă) aşezaţi în 
două şiruri pe axa NV-SE. Nu în ultimul rând trebuie menţionat că movilele tumulilor din necropola 
de la Ševčenko erau întărite cu câte un strat de piatră. 

În ceea ce priveşte necropolele plane trebuie menţionat că mormintele din cadrul acestora au 
o dispunere destul de regulată. În necropola de la Bocani mormintele erau aşezate în câteva şiruri 
aflate la o distanţă cuprinsă între 0,8 şi 3–4 m între ele. La Brânzeni şase dintre morminte erau 
aşezate într-un şir, iar un mormânt se afla ceva mai la sud ca şi cum ar începe cel de-al doilea şir. În 
şiruri aflate la distanţe considerabile unul de altul erau aşezate şi mormintele din cadrul necropolei 
de la Kriničnoe. Aşadar se poate constata că în cadrul puţinelor necropole plane avem de-a face cu o 
dispunere regulată a mormintelor. 

Trebuie menţionat că necropolele plane din perioada târzie au existat doar pe durata primei 
etape (a doua jumătate a sec. II – mijlocul sec. III p. Chr.), în cea de-a doua ele nemaiîntâlnindu-se. 
Numărul mic al acestora şi instabilitatea trăsăturilor tipologice, pe de o parte, şi lipsa aşezărilor7 din 
aceeaşi perioadă pe de altă parte, la care se adaugă faptul că mobilierul funerar din aceste morminte 
plane este similar cu cel din mormintele tumulare nu permit să se afirme ca avem de-a face cu un 
proces de sedentarizare a sarmaţilor din această perioadă şi spaţiu. 

Tipurile de morminte 

 În perioada sarmatică târzie, în nordul Mării Negre mormintele secundare din tumulii de 
epoci mai vechi au în 71,4% din cazuri forma gropii dreptunghiulară, iar în 14,3% sunt gropi 
funerare prevăzute cu nişă. 

 
6  Necropolele de la Alijaga, Bădragii Noi („necropola militară”), Cuconeştii Vechi, Holmskoe, Petreşti sau Vasil’evka 

au fost considerate de cercetători (V. A. Dergacev, A. N. Dzigovskij, V. I. Grosu, E. V. Jarovoj) ca fiind plane deşi 
acestea, după cum bine a demonstrat M. M. Fokeev şi A. V. Simonenko, sunt tumulare. 

7  O situaţie diametral opusă întâlnim în mediul sarmaţilor iazigi din Câmpia Pannonică, unde pentru această perioadă 
sunt cunoscute numeroase aşezări şi necropole plane ale acestora. 
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Construcţiile funerare ale 
mormintelor sarmatice principale din 
perioada târzie sunt mult mai nume-
roase şi variate ca tipuri faţă de cele 
secundare din tumuli de epoci mai 
vechi sau din necropolele plane. Pe 
baza formei gropilor avem construcţii 
funerare: dreptunghiulare (Fig. 76/1); 
ovale; dreptunghiulare cu trepte late-
rale (Fig. 76/2); dreptunghiulare cu 
nişă (Fig. 76/3–4) şi catacombe (Fig. 
76/5–6). 

Gropile de formă dreptunghiu-
lară, aşa cum am mai menţionat, re-
prezintă o formă caracteristică a mor-
mintelor sarmatice atât în perioada 
timpurie cât şi cea mijlocie. Acestea 
sunt majoritare şi în mormintele 
sarmatice secundare din tumulii de 
epoci mai vechi din perioada târzie din spaţiul analizat. Ele reprezintă un procent semnificativ şi în 
mormintele principale din tumulii sarmatici din prima etapă a culturii sarmatice târzii (a doua 
jumătate a sec. II – mijlocul sec. III p. Chr.). În cadrul necropolei de la Divizija mormintele cu gropi 
dreptunghiulare reprezintă o treime, în cele de la Holmskoe şi Alkalija circa jumătate, iar în cadrul 
necropolelor de la Cuconeştii Vechi şi Bădragii Noi sunt predominante. De formă dreptunghiulară şi 
ovală sunt şi majoritatea gropilor funerare ale mormintelor din necropolele plane. Această situaţie 
permite să se afirme că în prima etapă a perioadei sarmatice târzii aceste construcţii funerare sunt 
preponderente. 

Cea mai mare parte a gropilor de formă dreptunghiulară sunt înguste şi au de multe ori 
colţurile rotunjite. Dimensiunile acestora variază de la un mormânt la altul. Astfel, lungimea lor este 
cuprinsă între 2,3 şi 1,8 m la mormintele de adulţi şi între 1,8 şi 1,5 la cele de copii, iar lăţimea 
gropilor variază între 0,6-1 m şi respectiv 0,5-0,8 m. Trebuie menţionat că sunt şi multiple cazuri 
când gropile funerare dreptunghiulare sunt de dimensiuni mult mai mari. Dintre acestea se remarcă 
cele ale mormântului din T 1 de la Nagornoe care avea dimensiunile de 3,35 × 1,4 m, iar adâncimea 
gropii de 2,8 m. Groapa mormântului de la Kotlovina I (T 2 M 2) avea dimensiunile de 3,4 × 1,45 m 
iar adâncimea gropii de 4 m, iar cea din T 3 M 2 de la Corpaci avea lungimea de 3,7 m, lăţimea de 
1,25 m iar adâncimea ajungea pană la 2,75 m. Dimensiunile de 2,8 × 1,4 m şi o adâncime de 3,95 m 
avea groapa mormântului nr. 1 din T 1 de la Corpaci. O lungime de 4,20 m şi o lăţime de 3,90 m avea 
groapa mormântului principal din T 1 de la Talmaz. Dimensiuni mari avea şi groapa funerara a 
mormântului nr. 1 din T 3 de la Feşteliţa (3,3 × 1,9 m). Groapa mormântului de la Buzovka III (T 3 
M 1) avea dimensiunile de 4,4 × 4 m, iar adâncimea de 3,6 m. Judecând după inventarul din cadrul 
acestor morminte cu gropi de mari dimensiuni, chiar dacă în cea mai mare parte a lor au fost jefuite, 
se poate spune că ele au aparţinut reprezentanţilor păturii avute a societăţii sarmate. 

Faptul că în spaţiul nord-pontic din prima etapă a perioadei târzii gropile funerare de formă 
dreptunghiulară sunt dominante, la fel ca şi în perioada mijlocie, demonstrează odată în plus că 
avem de-a face atât cu păstrarea vechilor tradiţii, cât şi cu înrudirea reprezentărilor ideologice ale 
sarmaţilor din perioada târzie cu cea a celor din perioada anterioară. 

În cea de doua etapă a perioadei sarmatice târzii (a doua jumătate a sec. III – sec. IV p. Chr.) 
gropile funerare de formă dreptunghiulară nu prea mai sunt întâlnite, locul lor fiind ocupat de cele 

 
Fig. 76. Forme de gropi şi construcţii funerare ale mormintelor sarmatice 
din perioada târzie. 
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de alte tipuri. În spaţiul nord-pontic analizat gropi de acest tip sunt cunoscute doar în câteva cazuri 
(Balki T 12 M 1, Bogorad). De altfel şi în regiunea de la est de Don gropile funerare dreptunghiulare 
sunt foarte rar întâlnite. 

Gropile funerare dreptunghiulare cu trepte laterale sunt un alt tip răspândit în perioada 
sarmatică târzie. Diferenţa acestora faţă de cele dreptunghiulare constă doar în prezenţa treptelor de-
a lungul laturilor lungi. 

Mormintele cu gropi funerare de acest tip se concentrează cu precădere în necropolele din 
prima etapă a perioadei sarmatice târzii din spaţiul de la vest de Nistru. Astfel în necropola de la 
Alkalija gropile de acest tip reprezintă 44,5%, în cea de la Divizija 36,4%, în necropola de la Hadžider 
II 66,6%, iar în cele de la Holmskoe şi Vasil’evka acestea reprezintă 38% şi respectiv 21,7%. Nu 
lipsesc înmormântările în gropi de acest tip nici în cadrul necropolelor de la Dzinilor sau Nagornoe. 
O groapă funerară de acest tip are şi unul din mormintele necropolei plane de la Kriničnoe.  

În estul spaţiului nord-pontic un mormânt cu o astfel de groapă funerară are doar 
mormântul din T 4 de la Verbki III, care avea dimensiunile de 4,4 × 1,6 × 7 m. Dimensiunile foarte 
mari ale acesteia cât şi faptul că mormântul a fost jefuit indică faptul că acest mormânt a aparţinut 
unui reprezentat al elitei sociale. 

Mărimea gropilor aparţinând acestui tip din spaţiul de la vest de Nistru variază de la 2 × 1 m, 
cu o adâncime de 1,5 m, până la 5 × 3,2 m, cu o adâncime de 3,9 m. Bunăoară dimensiunile gropii 
mormântului din T 5 de la Dzinilor erau de 2,4 × 1 m, iar adâncimea de 2,55 m, iar a celei din T 9 de 
la Nagornoe de 3 × 1,3 m, iar adâncimea de 2,9 m. Lungimea de 3,8 m şi lăţimea de 2,6 m avea groapa 
mormântului de la Ciobruci (T 2 M 1), iar groapa mormântului principal din T 1 de la Feşteliţa avea 
dimensiunile de 3,15 × 1,75 m. Dimensiuni de 5 × 1,5 m şi o adâncime de 5 m avea groapa mormân-
tului principal din T 4 situat la sud-vest de satul Ursoaia. 

Treptele acestor gropi funerare sunt surprinse la adâncimi diferite (în funcţie de adâncimea 
lor totală). În mormântul din T 5 din necropola de la Dzinilor acestea se aflau la adâncimea de 1,9 m, 
la groapa mormântului din T 8 la adâncimea de 1,6 m, iar la cea a mormântului din T 9 de la 
Nagornoe se aflau la adâncimea de 1,85 m. În marea majoritate a cazurilor pe trepte s-au surprins 
resturi ale bârnelor de lemn care acopereau mormântul. În unele cazuri gropile erau acoperite cu 
bârne despicate în două. Resturile bârnelor de pe trepte dovedesc că acestea erau aşezate de-a 
curmezişul gropilor, de regulă, una lângă alta. 

Aşadar se poate constata că acest tip de groapă funerară a avut o largă utilizare în lumea 
sarmatică din prima etapă a perioadei sarmatice târzii. Mai mult decât atât, se poate constata că 
acestea se concentrează în vestul teritoriului nord-pontic şi lasă impresia că sunt o variantă locală. 
Mobilierul funerar din cadrul mormintelor cu astfel de gropi nu se deosebeşte de cel al mormintelor 
ce au gropi dreptunghiulare simple. De altfel, mormintele ce au gropile cu trepte laterale se întâlnesc 
adeseori în cadrul necropolelor alături de cele dreptunghiulare simple. Ceea ce se poate remarca însă 
este diversitatea şi cantitatea mai mare a mobilierului funerar din cadrul mormintelor cu gropi 
dreptunghiulare şi trepte laterale. Chiar şi faptul că mormintele cu astfel de gropi funerare sunt 
adeseori jefuite indică o data în plus bogăţia mobilierului funerar al acestora. 

În cea de-a doua etapă a perioadei sarmatice târzii gropile cu trepte laterale aproape că nu se 
mai întâlnesc. O excepţie o reprezintă mormintele cu astfel de gropi funerare din cadrul necropolei 
de la Kurči. Acestea sunt de dimensiuni şi adâncimi mari şi au adeseori trepte pe toate cele patru 
laturi, ceea ce le deosebeşte de cele din prima etapă a perioadei sarmatice târzii. Toate aceste 
morminte sunt jefuite, iar resturile de inventar lasă impresia că în ele au fost înmormântaţi 
reprezentanţi ai păturii avute a societăţii sarmate. 

Gropile funerare cu nişă sunt considerate ca fiind o trăsătură caracteristică pentru perioada 
sarmatică târzie deşi ele, după cum am arătat, sunt prezente şi în perioada anterioară atât în spaţiul 
nord-pontic cât şi în restul spaţiului locuit de sarmaţi.  
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Aceste construcţii funerare sunt caracteristice înmormântărilor principale, cele în tumulii de 
epoci mai vechi fiind singulare. Două morminte cu nişă au fost descoperite şi în cadrul necropolei 
plane de la Kriničnoe. 

Mormintele cu nişă reprezintă un procent ridicat în necropolele de la Divizija (27,2%), 
Hadžider II (33%), Kriničnoe (25%), Kubej (50%), Kurči (58,3%). Nu lipsesc mormintele cu nişă nici 
în necropolele de la Holmskoe sau Alijaga. O situaţie aparte se întâlneşte în cadrul necropolelor de la 
Brilevka şi Ševčenko unde toate mormintele erau cu nişă. 

Marea majoritate a mormintelor cu nişă se concentrează în necropolele din vestul spaţiului 
nord-pontic (teritoriul dintre Nistrul de Jos şi gurile Dunării). Necropola de la Ševčenko se află în 
estul spaţiului analizat (Donbasul de Sud), iar cea de la Brilevka în zona centrală a acestuia. 

Din punct de vedere arhitectural mormintele cu nişă constau dintr-o groapă dreptunghiulară 
sau ovală, o treaptă nu foarte înaltă care trece în nişă şi care este situată, cel mai adesea, sub peretele 
vestic.  

Pentru prima etapă a perioadei sarmatice târzii (a doua jumătate a sec. II – mijlocul sec. 
III p. Chr.) sunt caracteristice gropile de intrare înguste (dimensiunile medii 1,9 × 0,5 m, adâncimea 
până la 1 m), de formă ovală alungită sau aproximativ dreptunghiulară. Nişele au de regulă aceeaşi 
formă şi au o boltă nu foarte înaltă (0,4–0,8 m). Lungimea nişelor este egală cu cea a gropilor sau 
ceva mai mare (dimensiunile medii 2 × 07 m). Mormintele cu nişă din Bugeac sunt foarte 
asemănătoare cu cele de la Brilevka, iar cele din necropola de la Ševčenko sunt foarte asemănătoare, 
după o serie de trăsături (gropile de intrare de formă ovală, forma nişelor, bolta mult mai înaltă), cu 
cele din necropolele din stânga Donului. 

În cea de-a doua etapă (a doua jumătate a sec. III – sec. IV p. Chr.) mormintele cu nişe devin, 
alături de cele în catacombă, tipul dominant de construcţii funerare (cca. 30%). În această etapă 
gropile de intrare sunt dreptunghiulare şi de dimensiuni mult mai mari. Lungimea acestora este 
cuprinsă între 2 şi 3 m, lăţimea ajunge până la 1,5 m, iar nişele sunt de aceleaşi mărimi. Adâncimea 
mormintelor cu nişă porneşte de la 2–2,5 m şi ajunge în unele cazuri până la 4–6 m (Gradeška (T 7 
M 1) – 4,75 m, Čauš8 peste 5 m). Cea mai mare parte a mormintelor cu nişă de mari dimensiuni au 
fost jefuite iar resturile de inventar indică odată în plus legătura dintre dimensiunile mormântului şi 
statutul social al defunctului. 

Răspândirea mormintelor cu nişă în perioada sarmatică târzie este pusă pe seama migraţiei 
din a doua jumătate – sfârşitul secolului II p. Chr. O dovadă în acest sens este şi faptul că începând 
cu a doua jumătate a secolului II p. Chr. numărul mormintelor cu nişă creşte substanţial în Sarmaţia 
Asiatică. Bunăoară, în zona Volgăi acestea ajung să reprezinte mai mult de jumătate (59%) din 
totalul tuturor construcţiilor funerare. 

Începutul pătrunderii în spaţiul nord-pontic a sarmaţilor care se înmormântau în astfel de 
construcţii funerare se sesizează foarte bine în cadrul necropolei de la Ševčenko unde mormintele cu 
nişă mai au evidente trăsături estice. 

În vestul spaţiului nord-pontic mormintele cu nişă se întâlnesc în cadrul necropolelor alături 
de cele cu gropi dreptunghiulare simple sau cu trepte laterale, aşa cum o demonstrează topografia 
necropolelor. Acest fapt indică coexistenţa noilor grupuri de sarmaţi veniţi din est cu cei aflaţi aici 
mai de timpuriu. 

Mormintele în catacombă din spaţiul nord-pontic analizat nu se întâlnesc în prima etapă a 
perioadei sarmatice târzii, dar sunt numeroase în cea de-a doua etapă (a doua jumătate a sec. III – 
sec. IV p. Chr.). 
 Pe baza descoperirilor se poate remarca faptul că mormintele în catacombă devin un element 
mai stabil în a doua jumătate a secolului III p. Chr. şi se localizează în două regiuni destul de 
îndepărtate una de alta. Prima se află la graniţa dintre stepă şi silvostepă, pe malul stâng al Niprului, 

 
8  Necopola Čauš se află pe teritoriul localităţii Novosel’skoe, raionul Reni, regiunea Odessa. 
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iar a doua, în sudul spaţiului pruto-nistrean. La toate acestea mai poate fi adăugat şi faptul că 
mormintele în catacombă de tipul II (cu groapa de intrare şi camera funerară aşezate pe aceeaşi axă) 
în clasificarea lui K. F. Smirnov sunt preponderente în zona nord-pontică, fiind urmate de cele 
aparţinând tipului III (având groapa de intrare şi camera funerară aşezate una faţă de cealaltă sub 
unghi drept sau obtuz) şi tipului I (cu groapa de intrare şi camera funerară aşezate perpendicular una 
faţă de cealaltă).  
 În spaţiul nord-pontic din perioada târzie 19 morminte (61,2%) au catacomba de tipul II, 
şapte (22,5%) sunt de tipul III, trei (9,7%) sunt de tipul I, iar în două cazuri nu a putut fi stabilit tipul. 
Camerele catacombelor din necropola de la Frikaţei sunt atât de puţin dislocate sub unghi faţă de 
groapa de intrare încât sunt mai apropiate de tipul II decât de tipul III. 
 Aşadar în perioada sarmatică târzie din regiunea nord-pontică cele mai răspândite sunt 
catacombele de tipul II. 

Din punct de vedere constructiv catacombele din perioada târzie nu se deosebesc cu nimic de 
cele din perioadele anterioare sau din restul teritoriului locuit de sarmaţi. Groapa de intrare este de 
regulă de formă dreptunghiulară care uneori se lărgeşte sau se îngustează în partea inferioară. 
Fundul gropilor este înclinat în direcţia camerei funerare iar intrarea era prevăzută cu una, două şi 
mai rar trei trepte, care mai degrabă sunt elemente tehnologice ce uşurau săparea camerei. O 
excepţie o reprezintă catacombele din T 9 M 1 şi T 26 M 1 din necropola de la Gradeška. Acestea au 
fundul gropilor de intrare cu 0,6 m mai adânc decât nivelul fundului camerelor funerare, ceea ce face 
din acestea să semene mai degrabă cu nişte nişe, chiar şi dacă sunt de mari dimensiuni. 

Camerele funerare ale acestor construcţii funerare sunt amplasate, de regulă, la nord de 
groapa de intrare. O excepţie reprezintă camera funerară a mormântului din T 6 din cadrul 
necropolei de la Vladycen’. Intrarea în camerele funerare era placată cu lespezi/plăci din piatră, pietre 
nefinisate, clădite regulat, sau lemn. Blocarea intrărilor în camerele funerare este din punct de vedere 
semantic similară cu obiceiul acoperiri gropilor mormintelor a cărui scop principal era izolarea 
defunctului de lumea celor vii. 
 Cea mai mare parte a camerelor sunt de formă dreptunghiulară (61,8%), urmate de cele de 
formă ovală (20,6%) şi pătrată sau aproape pătrată (14,7%). Bolta acestora este semicilindrică sau în 
formă de cupolă. 
 Dimensiunile gropilor de intrare variază de la caz la caz. De exemplu, groapa de intrare a 
mormântului din T 3 de la Verbki avea dimensiunile de 1,65 × 0,67 m şi adâncimea de 1,1 m, cea din 
T 21 de la Čauš era de 1,55 × 0,73 m la o adâncime de 2,2 m, iar cea din T 9 M 1 de la Gradeška de 
2,6 × 0,8 m cu o adâncime de 1,7 m. Groapa mormântului din T 13 de la Dmuhajlovka avea dimen-
siunile de 2,2 × 0,8 m şi adâncimea de 1,6 m, iar cea a mormântului din T 14 de la Kubej avea dimen-
siunile de 2,2 × 1 m, iar adâncimea de 2,8 m etc. Lungimea gropilor de intrare a celei mai mari părţi a 
catacombelor este cuprinsă între 2 şi 3 m, lăţimea între 0,8 şi 1 m, iar adâncimea ajunge până la 3 m. 
Există cazuri când dimensiunile gropilor sunt mult mai mari. Astfel, groapa de intrare a mormântu-
lui cu catacombă din T 6 de la Frikaţei avea dimensiunile de 3,21 × 1 m, iar adâncimea de 5,4 m. O 
adâncime de 5,25 m avea groapa de intrare a mormântului din T 20 de la Kubej. Dimensiunile came-
rei funerare din T 9 M 1 de la Gradeška erau de 2,3 × 1,2 m, iar a celei din T 26 M 1 de 2,85 × 1,5 m. 
Camera din T 13 de la Dmuhajlovka avea dimensiunile de 2,7 × 1,7 m, iar cea a mormântului din         
T 20 de la Kubej avea dimensiunile de 3 × 2 m. Înălţimea acesteia din urmă era de 1,4 m, iar fundul 
se afla la 6,25 m sub nivelul antic de călcare. Lungimea de 2,9 m, lăţimea de 2,5 m iar adâncimea la 
5,9 m de la nivelul antic de călcare avea camera funerară a mormântului din T 6 de la Frikaţei. 

Judecând după mobilierul funerar ori a resturilor acestuia (marea majoritate a mormintelor 
în catacombă au fost jefuite) se poate spune că adâncimea acestor construcţii funerare se afla în 
strânsă legătură cu statutul social al defunctului. Chiar şi atunci când au fost jefuite, pe baza 
adâncimii, a unor trăsături rituale individuale şi a resturilor de inventar se poate presupune, fără a 
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greşi foarte mult, statutul social înalt al defunctul în timpul vieţii. O legătură între adâncimea 
mormintelor în catacombă şi statutul social al defunctului a fost observată şi în cazul tumulilor 
aparţinând aristocraţiei scitice. Ceea ce deosebeşte însă mormintele în catacombă din mediul 
sarmatic de cele din cel scitic este movila mult mai mică a tumulului. 

Deşi partea centrală a teritoriului nord-pontic este destul de bine cercetată, trebuie 
menţionat că mormintele în catacombă lipsesc în perioada sarmatică târzie. După cum am mai 
amintit, acestea se concentrează la graniţa dintre stepă şi silvostepă, pe malul stâng al Niprului, şi în 
sudul spaţiului pruto-nistrean. 

 În stânga Niprului mormintele în catacombă sunt de tipul I şi II, dar sunt şi din acelea care 
nu se încadrează în tipologia lui K. F. Smirnov. În schimb, cele din sudul spaţiului pruto-nistrean 
sunt destul de unitare din punct de vedere tipologic (marea majoritate sunt de tipul II).  
 Trebuie menţionat că cea mai mare parte a mormintelor în catacombă au analogii în mediul 
sarmatic târziu din bazinul Donului de Jos şi regiunea centrală de la nord de Caucaz. 
 De altfel, lipsa totală a mormintelor în catacombă în restul teritoriilor locuite de sarmaţi în 
perioada târzie şi evidenta unitate tipologică şi cultural-cronologică a catacombelor nord-pontice cu 
cele din bazinul Donului de Jos şi regiunea centrală de la nord de Caucaz indică teritoriul de unde 
vin sarmaţii ce se înmormântează în astfel de construcţii funerare. 

* 

 Una din problemele principale ridicate de mormintele în catacombă este dacă ele pot fi 
utilizate ca indicator etnic. Unii cercetători (L. G. Nečaeva, V. B. Vinogradov, A. M. Ždanovskij,       
B. A. Raev) susţin că mormintele cu catacombă aparţin alanilor. Pornind de la apartenenţa indubita-
bil alanică a catacombelor medievale timpurii din teritoriul de la nord de Caucaz, cercetătorii 
atribuie catacombele sarmatice din ultimele secole a. Chr. – primele secole p. Chr. alanilor, atunci 
când caută rădăcinile genetice ale acestora. Această supoziţie îi determină să considere că asemenea 
catacombe constituie o dovadă a pătrunderii alanilor ca unitate etnică distinctă în spaţiul de la nord 
de Caucaz şi în stepele regiunii Kuban. 

Susţinătorii apartenenţei alanice a catacombelor din teritoriul nord-caucazian consideră, pe 
baza lucrării lui K. F. Smirnov, că obiceiul înmormântării în astfel de construcţii funerare a fost adus 
de alani din stepele de la est de Volga şi din zona Munţilor Urali. Trebuie precizat, însă, că în spaţiul 
din nordul Caucazului sunt preponderente catacombele de tipul I şi nu cele de tipul II şi III, precum 
în stepele de la est de Volga şi din sudul Munţilor Urali. K. F. Smirnov nu exclude posibilitatea 
influenţei catacombelor de tipul II şi III din stepele dintre Volga şi Munţii Urali asupra provenienţei 
catacombelor din regiunea Kuban. De altfel, după cum s-a mai menţionat, în această zonă 
catacombele tipurilor menţionate (în special cele de tipul II) sunt preponderente, ca şi în regiunea 
Stavropol. Cert este că opinia potrivit căreia alanii au adus ritualul funerar de înmormântare în 
catacombe din stepele din nordul Mării Caspice în teritoriul din nordul Caucazului se bazează pe 
faptul că alanii s-au format în cadrul confederaţiei triburilor aorse9. Pe baza acesteia a urmat şi 
concluzia potrivit căreia alanii au putut aduce acest tip de construcţie funerară în spaţiul de la nordul 
munţilor Caucaz. Această opinie ridică o serie de întrebări: de ce alanii au adus o formă de groapă 
funerară care pe teritoriul de unde au venit nu este frecvent utilizată?; de ce în teritoriul din nordul 
Caucazului s-a răspândit acea formă de catacombă care în stepele de la est de Volga şi de la sudul 
Munţilor Urali este rarisimă? K. F. Smirnov conchidea că cea mai argumentată ipoteză este cea 
potrivit căreia catacombele de tipul I îşi au originea în Asia Centrală.  

 
9  Formarea alanilor în mediul aors este doar una din ipotezele apariţiei lor în Europa de Est, care, de altfel, este şi cea 

mai puţin convingătoare. În lumina noilor cercetări, mai plauzibilă apare ipoteza potrivit căreia alanii îşi au originea 
în Asia Centrală. 
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Paralel cu acestea s-a dezvoltat şi un alt punct de vedere vizavi de apariţia catacombelor în 
spaţiul din nordul Cuacazului. Astfel, pe baza descoperirilor de catacombe care sunt datate începând 
cu secolul II a. Chr., s-a arătat (M. P. Abramova) că există o neconcordanţă în timp între 
înmormântările în catacombe şi apariţia alanilor în izvoarele literare antice. Aceeaşi autoare arăta că 
în izvoarele literare antice nu există menţionări concrete cu privire la localizarea alanilor timpurii în 
teritoriul din nordul Caucazului. Mai mult decât atât, materialele din cadrul unor necropole (Nižne-
Džulatsk, Podkumsk) cercetate de M. P. Abramova dovedesc continua dezvoltare a unei culturi fără 
incursiuni sarmatice masive până la hotarul dintre secolele I a. Chr. – I p. Chr. Concluzia este că 
înmormântările în catacombă din teritoriul de la nord de Munţii Caucaz erau cunoscute triburilor 
locale înainte de venirea alanilor. 

Recent, s-a încercat (N. E. Berlizov) atribuirea catacombelor din secolele II–III p. Chr., din 
zona Kuban şi regiunea Stavropol, siracilor care erau înglobaţi în alianţa tanait-alanică. O părere 
apropiată are şi I. I. Marčenko, care consideră catacombele din zona Kuban ca aparţinând siracilor. 
Cu toate acestea, acelaşi autor menţionează că aceste construcţii funerare nu definesc etnia 
defunctului, dar cu siguranţă reprezintă un indicator al statutul social şi profesional. La rândul lor, 
V. B. Vinogradov şi I. B. Berezin, într-un studiu dedicat catacombelor din regiunea centrală de la 
nordul Munţilor Caucaz, ajung la concluzia că acestea au apărut în regiune pe vremea siracilor, dar 
au devenit o formă de bază în perioada alanilor. Alanilor le sunt atribuite de către M. M. Fokeev şi 
mormintele în catacombă din secolele III–IV p. Chr. din sudul spaţiului pruto-nistrean. Cu toate 
acestea se consideră (M. G. Moškova), pe bună dreptate, că nu este corect ca atât catacombele cât şi 
alte tipuri de morminte sarmatice să fie utilizate ca indicator etnic fără a se lua în seamă celelalte 
elemente. Autoarea menţionată a arătat că există o ruptură cronologică de aproape o sută de ani 
între catacombele din stepele sarmatice şi cele din spaţiul nord-caucazian. Mai mult decât atât, 
aceeaşi autoare a atras atenţia asupra faptului că este greu de stabilit etnosul în zone de contact dintre 
diferite populaţii, precum regiunea din nordul Caucazului. 

În legătură cu mormintele cu catacombă ar trebuie remarcat că acestea, pe lângă faptul că nu 
sunt numeroase în comparaţie cu celelalte tipuri de morminte, sunt şi dispersate în timp şi spaţiu 
(din perioada sarmatică timpurie şi până în cea târzie), ceea ce face puţin plauzibilă atât atribuirea 
acestora doar alanilor, cât şi utilizarea lor ca indicator etnic. Pe de altă parte, mormintele sarmatice 
cu catacombă, de regulă, au un inventar bogat care reflectă diferenţele sociale din societatea sarmată. 
Chiar şi faptul că în multe cazuri acestea erau jefuite constituie o dovadă că inventarul lor era foarte 
bogat10. Nu trebuie însă uitat nici faptul că există morminte aristocratice, aşa cum am menţionat, şi 
în construcţii funerare de alte tipuri. 

În urma analizei atente a mormintelor sarmatice în catacombe am ajuns la concluzia că la 
început acestea au fost un indicator etnic, reprezentând un rit specific unui anumit grup, iar cu 
timpul au devenit un indicator social, o modalitate practicată de un anumit grup din elita socială. La 
o concluzie asemănătoare a ajuns pentru regiunea Kuban I. I. Marčenko iar pentru zona Donului          
S. I. Bezuglov. 

La fel de disputată este problema originii catacombelor sarmatice. De regulă, cercetătorii 
caută aceste rădăcini în regiunea de la est de Volga unde astfel de construcţii funerare sunt cunoscute 
în lumea sarmatică din secolul IV a. Chr. Cu toate acestea, aşa cum bine s-a remarcat, morminte cu 
catacombă au existat în multe dintre culturile primei epoci a fierului, iar pentru analiza lor este 
nevoie de o abordare istorică concretă. Această constatare ne face să presupunem că este puţin 
probabil ca rarele mormintele sarmatice cu catacombă să-şi aibă prototipurile directe în cele 
sarmatice timpurii, ţinând seama de numărul lor redus şi dispersarea lor cronologică şi geografică. 

 
10  Trebuie menţionat că în perioada sarmatică timpurie din regiunea de la nord de Caucaz sunt o serie de catacombe 

(Hoperskaja, Čegem, necropola Nižnedžulatsk) a căror mobilier funerar este destul de sărăcăcios. 
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Chiar şi între mormintele cu catacombă din zona Kuban din secolele III–I a. Chr. şi primele secole 
p. Chr. există un hiatus de o jumătate de secol. 

Complexitatea situaţiei arheologice, împreună cu anumitele aspecte precise, care sunt o 
dovadă a versiunii catacombă = indicator social impun o analiză istorică concretă. Cu alte cuvinte, 
catacombele trebuie analizate în limitele grupelor cronologice şi teritoriale, iar legăturile trebuie 
căutate în interiorul lor. 

Amenajarea mormintelor 

La fel ca şi în perioadele anterioare şi în cea târzie, detaliile legate de amenajarea gropilor 
mormintelor sunt slab surprinse în cea mai mare parte cauzele fiind aceleaşi ca şi în cazul mormintelor 
din perioada timpurie şi mijlocie. Deşi pentru mormintele din tumulii de epoci mai vechi nu avem 
informaţii legate de amenajarea mormintelor, cu excepţia coveţii din tumulul de la Lihačevka, în mai 
multe morminte principale au fost descoperite elemente importante legate de amenajarea mormin-
telor. Mare parte a acestora însă sunt similare acelora din perioadele anterioare. Bunăoară, multe dintre 
morminte principale din tumulii sarmatici (Nagornoe, Holmskoe, Dzinilor etc.) aveau gropile mor-
mintelor placate cu scânduri sau bârne din lemn sau aveau fundul gropii acoperit cu scânduri din lemn 
sau coajă de copac ca şi în cazul mormântului din tumulul de la Kalančak. Groapa mormântului din     
T 9 de la Nogornoe avea groapa acoperită cu bârne din lemn cu diametrul de 8–10 cm, aşezate la o dis-
tanţă de 30 cm una de alta. Acestea erau acoperite cu un strat de coajă de copac peste care se mai afla 
un acoperământ vegetal. Fundul gropii acestui mormânt era acoperit cu un strat de cărbune de lemn 
cu o grosime de 10–12 cm. Mormântul din T 3 de la Semenovka avea acoperământul din scânduri 
presărat cu cretă. Cel mai adesea resturile de la bârnele sau scândurile din lemn ce acopereau gropile 
sunt surprinse la mormintele cu gropi dreptunghiulare şi trepte laterale. 

Uneori însă au fost fixate aspecte singulare la amenajarea tumulilor sau mormintelor. Un 
exemplu în acest sens este crepida circulară din T 1 de la Nagornoe. Aceasta este realizată din plăci 
de piatră nefasonată cu dimensiunile de 0,8 × 0,6 × 0,2 m. Movila acestui tumul a fost ridicată în 
două etape. Iniţial mormântul a fost acoperit cu un strat de pământ cu o grosime de 12 cm după care 
a fost efectuat banchetul funerar. Urmele acestuia sunt reprezentate de amforele fragmentare din 
partea sudică a amenajării de deasupra mormântului cât şi în interiorul crepidei. La scurt timp însă a 
fost ridicată movila principală a tumulului. Groapa mormântului din acest tumul era acoperită cu 
bârne din lemn cu diametrul de 5–6 cm. 

O situaţie interesantă a fost întâlnită şi la T 3 de la Semenovka, unde după săparea gropii 
mormântului a fost turnat un strat bine tasat din lut amestecat cu paie cu o grosime de 10 cm. 
Această suprafaţă a constituit baza movilei iniţiale ce avea diametrul de 11,5 m şi o înălţime de 1 m. 
Suprafaţa acestei mici movile, cât şi baza acesteia, au fost acoperite cu un strat bine tasat de lut 
amestecat cu paie, gros de 20 cm. Suprafeţele acestor straturi tasate au fost arse, iar apoi acoperite cu 
un ultim strat de pământ al tumulului, care avea la momentul începerii cercetării lui înălţimea de 
1,3 m, iar diametrul de 30 m. 

Un fenomen rar, dar interesant, este existenţa deasupra câtorva morminte sarmatice principale 
a unor suprafeţe din lut bine tasat. O asemenea suprafaţă ce avea dimensiunile de 12 × 13 m şi o 
grosime de 10 cm în partea centrală şi de 3 cm la margini a fost descoperită sub T 1 de la Corpaci. Pe 
alocuri acest strat de lut era ars, având evidente urme de foc. O situaţie similară a fost surprinsă şi sub  
T 1 de la Bălăbăneşti. Suprafaţa de lut tasat de sub acest tumul avea dimensiunile de 25 × 30. Un strat 
de lut tasat a fost surprins şi deasupra celor două morminte principale de sub T 16 de la Olăneşti, iar 
sub mantaua T 8 de la Opaci a fost surprinsă o suprafaţă de pământ ars cu diametrul de 2 m precum şi 
mai multe fragmente de amfore romane, probabil de la banchetul funerar. 

Nu în ultimul rând trebuie menţionat că uneori în jurul mormintelor principale din tumulii 
sarmatici au fost descoperite împrejmuiri din pietre, de diferite dimensiuni, înfipte în poziţie 
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verticală. O asemenea împrejmuire a fost descoperită sub T 3 de la Bălăbăneşti. Sub acelaşi tumul, în 
centrul său, se afla un ring de pietre de jur împrejurul căruia pământul era ars. Împrejmuiri din 
pietre nefasonate cu diametrul de 17 m aveau şi mormintele din T 30 de la Vinogradovka şi T 12 de 
la Vladycen’. 

În câteva morminte cu catacombă (Frikaţei, Mospinskaja, Vladycen’) se mai păstrau resturi 
de la tărgi funerare din lemn, iar în una din catacombele necropolei de la Frikaţei s-au descoperit 
resturile unei construcţii complexe din lemn. În două dintre mormintele cu catacombă din 
necropola de la Vladycen’ au fost descoperite resturi de la scândurile din lemn ale sicrielor, iar 
intrarea în nişa mormântului din T 7 M 1 de la Gradeška era placată cu scânduri din lemn. 

Orientarea şi poziţia defuncţilor 

În perioada sarmatică târzie (a doua jumătate a sec. II – sec. IV p. Chr.) orientarea nordică a 
defuncţilor este predominantă în continuare în această zonă geografică. Din totalul mormintelor târzii 
efectuate în tumuli de alte epoci, cele care au defuncţii orientaţi spre nord, nord-vest şi nord-est 
reprezintă 72%, iar spre sud 9,5%. După cum se poate remarca, orientarea nordică a defuncţilor este 
preponderentă în mormintele efectuate în tumuli de alte epoci şi în această perioadă. Aşezarea 
morţilor cu capul spre nord este caracteristică şi mormintelor plane. 

Este predominantă orientarea nordică a defuncţilor şi în mormintele sarmatice principale cu 
gropi funerare dreptunghiulare simple şi dreptunghiulare cu trepte laterale. Doar în două cazuri a 
fost notată orientarea defuncţilor spre est-nord-est (Balki T 12 M 1) şi est (Bogodar). Preponderent 
spre nord, uneori cu deviaţii spre vest sau est sunt orientaţi şi defuncţii din mormintele cu nişă. Doar 
în necropola de la Ševčenko este notat un caz (T 8 M 1) când defunctul era orientat cu capul spre sud. 

În cazurile în care scheletele nu au fost distruse, orientarea nordică a defuncţilor este 
caracteristică şi mormintelor cu catacombă. De altfel, judecând după orientarea camerelor funerare 
ale acestora, se poate spune că orientarea defuncţilor a fost preponderent nordică. Orientarea 
nordică a defuncţilor este majoritară şi în mormintele necropolelor plane. Dominarea orientării 
nordice în perioada târzie în spaţiul nord-pontic nu trebuie pusă pe seama vechilor tradiţii ci mai 
degrabă pe seama obiceiurilor noilor veniţi. O dovadă în acest sens sunt şi noile tipuri de construcţii 
funerare. Făcând o paranteză, trebuie menţionat că în a doua jumătate a secolului II – mijlocul 
secolului III p. Chr. majoritatea mormintelor de la est de Volga (94,5%) au defuncţii orientaţi spre 
nord, iar în spaţiul dintre Volga şi Don aproape jumătate (49%). În etapa a doua a perioadei 
sarmatice târzii (a doua jumătate a sec. III – sec. IV p. Chr.), în aceleaşi regiuni, orientarea în sectorul 
nordic reprezintă 100% şi respectiv 97%. Foarte probabil că dovadă a păstrării vechilor tradiţii sunt 
în nordul Mării Negre puţinele mormintele ce au defuncţii orientaţi cu capul spre sud. 

Poziţia dominantă a defuncţilor este depunerea pe spate cu mâinile şi picioarele întinse 
drept. Cu toate acestea, sunt cazuri, precum mormântul cu nişă din T 6 din necropola de la 
Ševčenko, când scheletul se afla în poziţie chircită. În cadrul aceleiaşi necropole sunt câteva cazuri 
când defuncţii aveau mâinile puse pe bazin. Sunt destul de multe cazuri când defuncţii din 
mormintele din perioada târzie aveau poziţii diverse ale mâinilor şi picioarelor. 

Puţin numeroase sunt în spaţiul analizat şi mormintele cu cranii deformate artificial, 
caracteristice şi frecvente în mormintele sarmatice târzii din teritoriul de la sud de Urali, regiunea 
Volgăi de Jos şi interfluviul Volga-Don11. Această situaţie permite să se afirme că acest obicei a fost 

 
11  Cele mai timpurii morminte sarmatice ale căror defuncţi au craniile deformate artificial provin din regiunea de lângă 

Urali şi se datează în secolele II–I a. Chr. Obiceiul deformării artificiale a craniilor a avut cea mai mare răspândire în 
lumea sarmatică în secolele III–IV p. Chr. unde în unele din teritoriile menţionate craniile deformate ating proporţia 
de 70%. Apariţia obiceiului deformării artificiale a craniilor în lumea sarmatică este legată fie de mişcarea purtătorilor 
acestui ritual din Asia Mijlocie fie este pusă pe seama strânselor relaţii cu lumea saco-masagetă. 
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practicat de sarmaţii din nordul Mării Negre destul de rar12. Abandonarea obiceiului deformării 
artificiale a craniului a fost cauzată, probabil, de distanţa foarte mare a teritoriului analizat faţă de cel 
de unde au venit aceste triburi sarmatice târzii fapt ce a generat schimbări în ideologia şi practicile 
funerare ale acestora. 

O situaţie interesantă avem în necropola de la Bocani unde jumătate dintre defuncţi aveau 
craniile deformate artificial. Situaţia din această necropolă este singurul caz din teritoriul analizat 
când avem atât de multe morminte cu cranii deformate concentrate în aceeaşi necropolă. 

În ceea ce priveşte poziţia defuncţilor din mormintele târzii trebuie menţionat că aceasta nu 
diferă de cea a celor din perioada anterioară precum şi nici de cea a defuncţilor sarmaţi din restul 
teritoriului locuit de aceştia de-a lungul timpului. 

Elemente ale ritualului funerar şi amenajări rituale 

În perioada sarmatică târzie, în întregul spaţiu locuit de aceştia numărul mormintelor cu 
elemente ale ritualului funerar nu este foarte mare. Astfel, obiceiul presărării fundului gropii 
mormântului sau a sicriului cu praf de cretă este tot mai rar practicat. Extrem de rar se întâlneşte 
depusă în morminte creta sub formă de mici bucăţi, cât şi înlocuitorii ei – lut de culoare albă, ghips 
şi scoici care sunt asemănătoare ca structură cu creta. Foarte rar în mormintele din perioada târzie 
au fost descoperite şi materiale minerale de culoare roşie de diferite nuanţe (ocru, realgar) şi, mai rar, 
galbenă (sulf). Trebuie spus că această situaţie se datorează şi faptului că multe dintre mormintele 
din perioada târzie au fost jefuite, iar interiorul lor deteriorat. 

Cu toate acestea trebuie 
menţionat că în unele necropole 
tumulare şi sub unii tumuli sarmatici 
singulari din nordul Mării Negre au fost 
descoperite numeroase amenajări 
rituale de formă circulară (Fig. 77/1), 
pătrată (Fig. 77/2), dreptunghiulară 
(Fig. 77/3–4) sau trapezoidală (Fig. 
77/5) realizate prin săparea unui şanţ. 
Uneori acestea înconjoară mormintele 
de sub tumuli iar alteori nu conţin 
morminte în spaţiul din interiorul lor.  

Amenajările pătrate sunt prevă-
zute cu câte o intrare în partea estică 
sau sud-vestică şi sunt aşezate în 
rânduri sau ca pe tabla de şah. Ele au 
colţurile sau laturile orientate către cele patru puncte cardinale. Astfel de amenajări pătrate au fost 
descoperite în necropolele de la Alijaga, Bădragii Noi, Cuconeştii Vechi II, Holmskoe, Palanca, 
Petreşti13, Vasil’evka etc., dar şi în jurul unor morminte izolate (Cioropcani, Paşcani etc.)14. O 
amenajare pătrată ce avea dimensiunile de 25 × 26 m se afla la 80 m sud-vest de tumulul nr. 1 de la 
Nagornoe. Dimensiunile medii ale acestor amenajări pătrate sunt de 12 × 12 m. În interiorul lor nu 
sunt morminte, iar marea lor majoritate nici nu au vreo legătură cu un anume mormânt. Excepţie 
reprezintă situaţia din necropola de la Bădragii Noi (Fig. 78) unde se fixează o legătură între 

 
12  Bunăoară, la nivelul anului 1990, în interfluviul pruto-nistrean erau cunoscute doar 21 de morminte ale căror 

defuncţi aveau craniile deformate. 
13  Numărul acestor amenajări rituale în necropola de la Petreşti este la ora actuală de 20. 
14  Ceva mai recent, o amenajare rituală de formă pătrată cu dimensiunile de 10,5 × 10,5 m a fost cercetată alături de 

câteva morminte plane la Floriţoaia Nouă (raionul Ungheni, R. Moldova). 

 
Fig. 77. Amenajări rituale de formă circulară, pătrată, dreptunghiulară şi 
trapezoidală. 
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amenajări şi morminte, care se aflau lângă laturile vestice şi colţurile sud-vestice ale acestora15. În 
interiorul acestora, alături de alt inventar, a fost găsită câte o spadă de tipul cu inel la capătul 
mânerului. Amenajările rituale de la Bădragii Noi erau orientate dinspre nord-vest spre sud-est, 
aveau dimensiunile de la 11,5 × 11 m până la 13,5 × 13,3 m şi colţurile orientate în direcţia punctelor 
cardinale. Dimensiunile celor mai mici amenajări rituale pătrate din necropola de la Cuconeştii 
Vechi erau de 7 × 7 m, iar a celor mai mari de 13 × 13 m. De 7 × 7 m erau şi cele mai mici amenajări 
pătrate din necropola de la Petreşti. 

Amenajările dreptunghiulare pot să conţină 
morminte şi intrare în spaţiul interior sau nu. Cele fără 
morminte în spaţiul interior (Kalančak, Kurči etc.) 
sunt amplasate în apropierea necropolelor tumulare şi 
au orientate colţurile sau laturile către cele patru 
puncte cardinale. Ele au dimensiunile cuprinse între 9 
× 8 m şi 44 × 22 m şi nu au nici o legătură cu mormin-
tele. În ceea ce priveşte amenajările cu morminte în 
spaţiul interior acestea au fost descoperite la Cazaclia, 
Dzinilor, Petreşti, Holmskoe, Kalančak, Nagornoe (T 
2) etc. În ultimele două cazuri acestea se aflau sub 
tumulii sarmatici singulari. Dimensiunile acestora 
sunt cuprinse între 17,4 × 4,7 m (Dzinilor), 16 × 13 m 
(Kalančak), 27 × 13,5 m (Cazaclia), 21 × 17 (Petreşti) 
şi 54 × 10,5 m (Nagornoe) (Fig. 77/4). În şanţul ame-
najării dreptunghiulare de la Cazaclia au fost descope-
rite în părţile de nord-est şi sud-est fragmente de 

amfore romane. Sunt cazuri când au fost descoperite amenajări lângă tumuli încă necercetaţi 
(Nagornoe, Strumok).  

Amenajările de formă trapezoidală sunt prevăzute cu intrare şi morminte în spaţiul interior. 
Ele au fost descoperite doar sub tumuli sarmatici singulari şi sunt orientate pe axa nord-sud. 
Amenajări de acest tip au fost descoperite sub tumulii de Mirnoe, Corpaci şi Vasil’evka. 
Dimensiunile amenajării de la Mirnoe sunt de 67 × 36 × 22 m, iar a celei de la Corpaci de 25 × 21,6 × 
4 m. Intrarea în amenajarea de sub tumulul de la Mirnoe se afla în partea sudică iar în cea de la 
Corpaci în partea nordică. În umplutura şanţului de la Corpaci au fost găsite patru cranii de cai 
alături de o cantitate însemnată de amfore romane fragmentare. 

Amenajările rituale de formă circulară au întotdeauna morminte în spaţiul interior şi au fost 
descoperite sub tumulii de la Alkalija, Bălăbăneşti, Brilevka, Cazaclia, Divizija, Kotlovina, Kubej, 
Kurči, Vasil’evka, Petreşti etc. În necropola de la Petreşti, în două cazuri, în spaţiul interior al 
amenajărilor se aflau câte două morminte. De regulă, intrarea în amenajările circulare se afla în 
partea de sud dar sunt cazuri când aceasta se afla în partea sud-vestică sau sud-estică. Diametrul 
mediu al acestor amenajări este de 8–10 m, dar sunt cazuri când dimensiunile lor sunt mult mai 
mari. Astfel, diametrul amenajării de sub tumulul nr. 1 de la Bălăbăneşti era de 15 m şi de 18,5 şi 
respectiv 26 m a amenajărilor de sub tumulii de la Cazaclia (T 5, T 10). Diametrele amenajărilor 
circulare de la Petreşti erau cuprinse între 9 şi 18 m. În interiorul şanţurilor amenajărilor de la 
Bălăbăneşti şi Cazaclia (T 5) s-au găsit fragmente de amfore romane şi oase de animale, în cele de la 
Brilevka fragmente ceramice modelate cu mâna şi oase de animale, iar în cel de la Vasil’evka (T 19) 
scheletul unui câine. 

 
15  O situaţie similară se întâlneşte în mai multe cazuri în cadrul necropolei de la Petreşti. 

 
Fig. 78. Planul necropolei de la Bădragii Noi. 
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Aproape toate amenajările rituale de formă circulară, pătrată sau dreptunghiulară realizate 
prin săparea unui şanţ se concentrează cu precădere în interfluviul pruto-nistrean. În estul spaţiului 
nord-pontic analizat singurele amenajări sunt cele circulare din necropola de la Brilevka (tumulii 25, 
139 şi 165) în cadrul căreia se vede existenţa trăsăturilor venite din vest. Cu toate acestea trebuie 
amintit că amenajările circulare de sub tumuli sunt atestate în nordul Mării Negre încă din perioada 
sarmatică mijlocie. 

Nu în ultimul rând trebuie menţionat că amenajările pătrate, dreptunghiulare şi trapezoidale 
se datează în a doua jumătate a secolului II – începutul secolului III p. Chr. şi sunt considerate ca 
fiind buni indicatori cronologici pentru prima etapă a culturii sarmatice târzii. Cele mai târzii sunt 
amenajările circulare din necropolele de la Kubej şi Kurči care se datează în a doua jumătate a 
secolului III – începutul secolului IV p. Chr. 

Amenajări rituale similare mai sunt prezente pe teritoriul de locuire al sarmaţilor din 
Câmpia Pannonică şi de la Donul de Jos. În primul caz, potrivit lui V. Kulcsár, sunt cunoscute circa 
35 de monumente unde au fost descoperite morminte înconjurate cu astfel de amenajări. În marea 
lor majoritate acestea sunt de formă circulară dar se întâlnesc şi ovale, pătrate şi chiar din acelea ce 
au câte şase sau opt colţuri. Uneori în cadrul aceleiaşi necropole se întâlnesc atât amenajări de formă 
circulară cât şi pătrată. Amenajările de formă pătrată din Câmpia Pannonică se deosebesc de cele din 
spaţiul nord-pontic prin existenţa mormintelor în interiorul lor. Mai trebuie menţionat că 
amenajările circulare din acest teritoriu sunt caracteristice mormintelor tumulare, iar cele pătrate şi 
dreptunghiulare prevăzute cu intrare necropolelor plane. V. Kulcsár pune apariţia acestor amenajări 
rituale în mediul sarmaţilor iazigi pe seama strămutării în secolul II p. Chr a unui grup de sarmaţi 
din Bugeac. 

În regiunea Donului de Jos amenajările rituale de formă pătrată, dreptunghiulară şi circulară 
au în cea mai mare parte a lor morminte în spaţiul interior. Cu toate acestea, unii tumuli cu 
amenajări pătrate prevăzute cu intrare în partea de sud nu conţineau, la fel ca şi în regiunea dintre 
Prut şi Nistru, morminte în spaţiul interior. Mai trebuie spus că amenajările rituale de orice formă 
din acest spaţiu erau legate de tumuli, deşi forma amenajărilor rituale este adeseori relativ 
independentă faţă de movila acestora. O altă precizare care trebuie făcută este că amenajările din 
regiunea Donului de Jos se datează în a doua jumătate a secolului III – începutul secolului IV p. Chr. 

Problema genezei amenajărilor rituale a fost dezbătută de-a lungul timpului în studiile mai 
multor cercetători (V. Dergacev, A. V. Gudkova, M. M. Fokeev, S. I. Bezuglov, A. V. Zaharov,                 
A. V. Simonenko, V. Kulcsár), dar nici astăzi nu a fost clarificată pe deplin. Marea majoritate a 
cercetătorilor caută rădăcinile acestui obicei în regiunile estice de unde au venit sarmaţii. Unii            
(S. I. Bezuglov, A. V. Zaharov) compară aceste amenajări rituale cu cele similare de sub tumulii de 
epoca bronzului din Siberia de Vest, iar alţii (A. V. Gudkova, M. M. Fokeev) văd rădăcinile acestora 
în mediul nomazilor din Asia Centrală. V. Kulcsár consideră că aceste amenajări îşi au rădăcinile în 
lumea nomadă iraniană din Asia Centrală şi regiunea de lângă Urali. Nu avem nimic împotriva 
provenienţei estice a amenajărilor rituale circulare cu morminte în spaţiul interior nici noi mai ales 
că acestea sunt cunoscute în mediul sauromatic şi sarmatic din perioada mijlocie. Cu toate acestea 
trebuie menţionat că nu există prototipuri convingătoare în est pentru amenajările de formă pătrată 
fără morminte în spaţiul interior. 

Există printre cercetători şi opinia că aceste amenajări rituale îşi au originea în vest, apariţia lor 
în mediul sarmatic fiind pusă pe seama tradiţiei celtice sau legate de spaţiul central-european. Pentru 
amenajările rituale de formă pătrată din spaţiul pruto-nistrean se menţionau o serie de analogii de pe 
teritoriul Poloniei, Slovaciei, Cehiei şi Ungariei. Pe baza acestora din urmă se presupunea că ele au 
putut apărea la sarmaţi din interfluviul pruto-nistrean în urma îndelungatelor contacte cu purtătorii 
culturii Przeworsk, care s-au mişcat în această perioadă spre nordul Mării Negre. 
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 Cu toate acestea trebuie menţionat că nu există morminte aparţinând culturii Przeworsk cu 
astfel de amenajări în vecinătatea mormintelor sarmatice din interfluviul pruto-nistrean. Mai mult 
decât atât, este greu de explicat şi mecanismul preluării de către sarmaţi a amenajărilor pătrate. 
 Acest punct de vedere a fost pus sub semnul întrebării de către V. Kulcsár iar recent, pe baza 
descoperirilor din necropole de la Čertovick şi Pisarevka, situate în preajma râului Voronež, şi de 
către A. V. Simonenko. În necropola a doua de la Čertovick au fost descoperite alături de tumulii de 
secol I p. Chr. cinci amenajări rituale pătrate înşiruite de la nord la sud de-a lungul laturii estice a 
necropolei, iar în cea de la Pisarevka doar una. Dimensiunile minime ale acestor amenajări sunt de 8 
× 8 m, iar cele maxime de 12 × 12 m. În umplutura şanţurilor acestor amenajări s-a găsit cărbune de 
lemn şi fragmente ceramice. Aceste amenajări pătrate se datează în secolul I p. Chr. şi sunt 
premergătoare acelora din teritoriul dintre Nistru şi Prut. Existenţa amenajărilor rituale de formă 
pătrată departe în est trebuie considerată ca fiind un argument firesc în favoarea originii lor 
sarmatice. Mai mult decât atât, nu este exclus ca acest tip de amenajări rituale să fi fost adus în 
spaţiul nord-vest pontic de către sarmaţii din regiunea Donului de Mijloc. 
 Nu în ultimul rând trebuie menţionat că amenajări rituale precum cele prezentate mai sus 
sunt cu precădere un atribut al ritualului funerar tumular. 

Ofrande animale 

 În mormintele din această perioadă obiceiul de a depune ofrandă animală este rar întâlnit. 
Astfel, în mormintele secundare din tumulii de epoci mai vechi, ofrande animale au fost găsite doar 
în câteva cazuri. Foarte rar este întâlnită ofranda animală şi în mormintele principale din tumulii 
sarmatici. Bunăoară în mormintele cu gropi dreptunghiulare sau în cele cu trepte laterale obiceiul 
depunerii ofrandei de animale nu prea este întâlnit în perioada târzie. 
 Chiar dacă în cea mai mare parte mormintele au fost jefuite, în gropile de intrare ale 
mormintelor cu catacombă sau cu nişă au fost descoperite resturi ale ofrandei animale. 

În groapa de intrare a mormântului cu nişă din necropola de la Čauš a fost descoperit un 
craniu de cal şi oase de berbec, iar în cea a mormântului cu catacombă scheletul unui câine. În 
mormintele din T 5 şi T 12 din necropola de la Vladycen’ s-au găsit coaste şi picioare de cal. În 
mormântul din T 11 au fost găsite oase de la un animal de talie mare (?), iar în cel din T 12 oase de 
oaie. Oase de cal au fost găsite şi în groapa de intrare a mormântului din T 20 al necropolei de la Kubej. 

Utilizarea ca ofrandă a părţilor de animale de talie mare (cal, taur) nu este caracteristică 
sarmaţilor. Cu toate acestea trebuie menţionat că în spaţiul de la est de Don şi Volga oasele de 
animale de talie mare se întâlnesc uneori în mormintele târzii. Cel mai adesea însă resturile ofrandei 
animale sunt reprezentate de oase de oaie şi berbec. O dovadă în acest sens sunt şi mormintele cu 
catacombă din regiunea Donului unde ofranda animală este reprezentată exclusiv de bucăţi de oaie şi 
berbec. Singulare sunt descoperirile de oase de capră sau iepure16.  

Cert este că în spaţiul nord-pontic din perioada târzie ofranda animală este mult mai rar 
întâlnită decât în zonele estice unde numărul mormintelor cu ofrandă animală reprezintă un procent 
mult mai ridicat. Totuşi, trebuie menţionat că în perioada sarmatică târzie, în întregul teritoriu locuit 
de sarmaţi s-a redus, în comparaţie cu perioada anterioară, numărul mormintelor cu ofrandă 
animală. Trebuie precizat însă că în mediul sarmatic nord-pontic de la vest de Nipru ofranda 
animală se întâlneşte destul de rar şi în perioada sarmatică mijlocie. 

 

 
16 Oasele a doi iepuri au fost descoperite în mormântul sarmatic principal de la Corpaci (T 3 M 2). 
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Mobilierul funerar: componenţa şi poziţia în morminte 

 Mobilierul funerar din cadrul mormintelor din perioada târzie este destul de variat şi uneori 
foarte numeros. În această perioadă numărul vaselor modelate la roată reprezintă aproximativ 
jumătate din totalul vaselor ceramice. Sunt destul de multe cazuri când vase ceramice modelate cu 
mâna au fost găsite alături de cele lucrate la roată. 

În cadrul vaselor modelate cu mâna avem afumători, vase pentru prepararea şi păstrarea 
hranei, vase pentru păstrarea şi turnarea lichidelor (căni) şi cele pentru consumarea hranei (castroane, 
străchini). Toate acestea sunt în mare parte forme sarmatice, caracteristice acestui mediu cultural. 

În ceea ce priveşte vasele ceramice modelate la roată, trebuie remarcat că cele mai numeroase 
sunt cănile. Acestora li se mai adaugă un număr relativ mare de căniţe, ulcioare, străchini, farfurii şi 
amfore. 

Cel mai bine sunt reprezentate vasele pentru păstrarea şi turnarea lichidelor (cănile), urmate 
de cele pentru băut (căniţe) şi cele pentru consumarea hranei (străchini, castroane, farfurii). 

Majoritatea vaselor ceramice se aflau depuse în zona craniului şi a labelor picioarelor şi, 
foarte rar, în preajma mâinilor sau a bazinului. 

Deşi numărul mormintelor sarmatice din perioada târzie nu este la fel de mare ca a celor din 
perioada mijlocie, numărul amforelor din cadrul mormintelor sau a amenajărilor rituale este mult 
mai mare (Bălăbăneşti T 3 M 1, Corpaci T 1 M 1, Gradeška T 26 M 1 şi T 9 M 1, Čauš T 5 M 1 şi T 21 
M 1, Frikaţei, Kurči T 16 M 1, Ursoaia T 4 M 1, Vinogradovka T 16 M 1, Vladycen’ T 12 sau 
necropola de la Bădragii Noi etc.). 

Destul de bine sunt reprezentate şi piesele de podoabă şi de vestimentaţie. Anumite categorii 
ale acestora sunt variate din punct de vedere tipologic, unele dintre ele cunoscând o răspândire 
generală în lumea sarmatică din această perioadă. Sunt şi piese de podoabă şi vestimentaţie de o 
varietate tipologică nu foarte mare şi care nu sunt numeroase în mediul sarmatic din perioada târzie. 
Numeroase sunt mărgelele, fibulele, aplicile vestimentare şi cerceii. Mai rar se întâlnesc brăţări, inele, 
pandantive şi foarte rar medalioane.  

Ca şi în perioadele anterioare, atunci când mormintele nu au fost deranjate, majoritatea 
fibulelor au fost găsite în regiunea umerilor sau a claviculelor, dar uneori şi pe cutia toracică, în 
regiunea gâtului sau a bazinului. 

Foarte frecvente în mormintele din această perioadă sunt cataramele, garniturile şi capetele 
de curele din diferite metale, care au constituit părţi componente ale unor centuri şi curele 
caracteristice costumului sarmatic. În componenţa câtorva morminte au fost descoperite astfel de 
piese realizate în stil policrom (Gradeška T 9 M 1 şi T 26 M 1, Frikaţei, Kubej T 20 M 1). 

Din punct de vedere tipologic, piesele de podoabă şi vestimentaţie, cu excepţia unor 
categorii, sunt de o varietate destul de mare, dar mai mică decât în perioada precedentă. Mai mult 
decât atât, trebuie menţionat că mare parte a artefactelor în discuţie sunt importuri din spaţiile 
culturale vecine. 

Mult mai puţine şi variate din punct de vedere tipologic, dar şi cantitativ, sunt oglinzile. 
Atunci când acestea au fost descoperite, ele se aflau depuse în regiunea craniului, umerilor, pe cutia 
toracică, în zona picioarelor sau a mâinilor. Printre piesele de toaletă descoperite se numără şi câteva 
cutiuţe (Vladycen’ T 5 M 1). 

Doar în câteva morminte mobilierul funerar conţinea vase metalice (o cană, un cazan şi o 
situlă), mult mai numeroase ca în perioada anterioară fiind recipientele din sticlă de diferite tipuri. 

Pe lângă toate aceste categorii de materiale, în mormintele din perioada sarmatică târzie, la 
fel ca în perioadele anterioare, se întâlnesc şi arme. Acestea din urmă fac parte din mobilierul 
mormintelor bărbăteşti şi sunt reprezentate de spade, pumnale, vârfuri de săgeţi şi foarte rar de 
suliţe, lănci, arcuri sau scuturi. 
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În ceea ce priveşte piesele de harnaşament, acestea nu sunt nici ele foarte numeroase în 
mormintele din perioada sarmatică târzie. Dintre acestea se remarcă cele policrome din T 5 M 1 de la 
Čauš şi T 14 M 1 de la Cazaclia. 

VI.2. CULTURA MATERIALĂ 

VI.2.1. VASE CERAMICE 

Vasele ceramice modelate cu mâna şi la roată din mormintele sarmatice din perioada târzie 
sunt din punct de vedere al funcţionalităţii de mai multe categorii: pentru prepararea şi păstrarea 
hranei; pentru consumarea hranei; păstrarea, turnarea şi consumarea lichidelor; pentru băut; pentru 
păstrarea unguentelor şi parfumurilor şi vase utilizate ritual. 

VASE SARMATICE MODELATE CU MÂNA 

 Vasele ceramice modelate cu mâna din mormintele din perioada târzie (a doua jumătate a 
secolului II – secolul IV p. Chr.) sunt mult mai rar întâlnite în cadrul mobilierului funerar. Atunci 
când acestea sunt descoperite, ele se caracterizează prin pasta grosieră şi modul foarte rudimentar de 
realizare, adesea din pastă fărâmicioasă, arse neuniform. Suprafaţa lor este de regulă de culoare 
brun-cenuşie, cenuşie-închisă, cenuşiu-gălbuie, cafenie. Vasele modelate cu mâna din perioada 
sarmatică târzie din spaţiul nord-pontic analizat se caracterizează şi printr-o diversitate mai mică a 
formelor.  

Ca şi în perioada timpurie şi mijlocie, este puţin probabil să fi existat un meşteşug foarte 
dezvoltat de producere al vaselor ceramice. Cel mai probabil că şi în perioada târzie sarmaţii îşi 
produceau de sine stătător doar vasele modelate cu mâna, preponderent vase comune, vase rituale şi 
unele tipuri de căni. Vasele modelate la roată, în marea lor majoritate sunt importuri din alte medii 
culturale unde funcţionau centre meşteşugăreşti dezvoltate. 

 
Vase pentru prepararea şi păstrarea hranei 

 Vasele ceramice din această grupă sunt, cel mai adesea, din pastă grosieră sau semigrosieră ce 
are ca ingredienţi cioburi pisate, pietricele, nisip sau materiale organice, care dau vaselor un aspect 
zgrunţuros şi aspru. Majoritatea au fost arse inoxidant. Culorile care predomină sunt brun-cenuşiu, 
cenuşiu-închis, cenuşiu-deschis, aproape negru şi mai rar gălbui, dar şi atunci cu o puternică tentă 
spre cenuşiu. Unele dintre acestea (cele pentru gătit), au urme de ardere secundară ce se datorează, 
în principal, folosirii îndelungate la foc deschis. 

Aceste vase, care evident sunt de mai multe tipuri, au buza evazată, uneori crestată sau 
decorată cu alveole, gâtul scurt, corpul zvelt uneori ovoidal, umerii evidenţiaţi, diametrul maxim 
situat în partea de mijloc sau superioară a corpului, iar fundul plat. Unele dintre aceste vase au 
dimensiuni mari.  

Astfel de vase provin din T 15 M 2 de la Zlatopol’, T 139 M 1 (Fig. 79/1) şi T 191 M 1 de la 
Brilevka, T 3 M 5 de la Podojma (Fig. 79/3), T 3 M 6 de la Majaki (Fig. 79/4), T 4 M 1 de la Kolpakovka, 
T 1 M 1 de la Mospinskaja, T 2 M 4 de la Semenovka, T 5 M 1 de la Dzinilor (Fig. 79/9), T 12 M 1 de la 
Vladycen’, M 1 de la Floriţoaia Nouă (Fig. 79/2), mormintele distruse de la Paşcani, Tocmagiu, 
Negureni în mai multe morminte din cadrul necropolelor de la Alkalija, Hadžider II (Fig. 79/12), 
Divizija (Fig. 79/6–8), Vasil’evka (Fig. 79/10), Kubej (Fig. 79/11), Šabolat, Holmskoe, Cuconeştii Vechi, 
Kriničnoe, Brânzeni, Bocani (Fig. 79/5), dar şi în multe alte morminte din întregul spaţiu nord-pontic.  
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Fig. 79. Vase modelate cu mâna pentru prepararea şi păstrarea hranei: 1. Brilevka T 139 M 1; 2. Floriţoaia 
Nouă M 1; 3. Podojma T 3 M 5; 4. Majaki T 3 M 6; 5. Bocani; 6–8. Divizija T 8 M 1; 9. Dzinilor T 5 M 1;           
10. Vasil’evka T 24 M 1; 11. Kubej  T 17 M 1; 12. Hadžider II T 9 M 1. 

 
În unele cazuri, vasele destinate preparării şi păstrării hranei erau prevăzute cu capac (T 6 M 1, 

T 28 M 1, T 29 M 1 de la Alkalija, T 7 M 1, T 8 M 1, T 10 M 1 de la Divizija, T 2 M 1, T 4 M 1 de la 
Šabolat, T 5 M 1 de la Dzinilor sau mormântul distrus de la Paşcani etc.). 

Ornamentele întâlnite cel mai frecvent pe aceste vase sunt alveolele şi crestăturile pe buză, 
dar se întâlnesc şi ornamente în formă de carouri, crestături, linii incizate şi rareori butoni. Vasul de 
la Majaki (Fig. 79/4) are ornamentată întreaga suprafaţă a vasului cu grupuri paralele de linii verticale 
şi oblice realizate prin incizare. 

Unele morminte din care fac parte astfel de vase aveau printre mobilierul funerar oglinzi 
discoidale cu marginea îngroşată, mâner lateral perforat şi partea exterioară ornamentată (Podojma, 
Paşcani (mormânt distrus), Vasil’evka T 23 M 1, Divizija T 2 M 1, Majaki T 3 M 6 etc.), dar şi alte 
categorii de artefacte bine databile. 

 
Vase pentru consumarea hranei 
Vasele din cadrul acestei categorii funcţio-

nale sunt reprezentate de castroane şi străchini. La 
fel ca şi în perioada sarmatică mijlocie acestea nu 
sunt foarte numeroase nici în mormintele din pe-
rioada târzie. 

Astfel de recipiente au fost descoperite 
într-o serie de morminte precum cele de la 
Vasil’evka T 23 M 1 şi T 25 M 3 (Fig. 80/1–3), 
Comrat T 1 M 1 etc.  

Trebuie menţionat că forma lor indică 
faptul că acestea sunt imitaţii după formele mo-
delate la roată din centrele antice. 

 
Vase pentru păstrarea şi turnarea lichidelor 
Această categorie de vase nu foarte numeroase în mormintele sarmatice din perioada târzie 

este reprezentată de câteva căni şi vase având gura îngustă. Ca şi vasele pentru prepararea, păstrarea 
sau consumarea hranei, ele sunt realizate din pastă grosieră şi simigrosieră ce are ca ingredienţi 
cioburi pisate, pietricele, nisip sau materiale organice. Acestea au fost arse inoxidant şi mai rar 

 
Fig. 80. Vase modelate cu mâna pentru consumarea hranei: 
1–2. Vasil’evka T 23 M 1;  3. Vasil’evka T 25 M 3. 
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oxidant şi sunt de culoare cenuşie, cenuşiu-deschisă, cafenie, gălbuie, gălbui-deschisă sau gălbui-
cenuşie. Pereţii exteriori ai unor exemplare sunt lustruiţi. 

Vase cu gura îngustă 

Recipientele acestui tip sunt reprezentate de exemplare din T 24 de la Holmskoe (Fig. 81/1), 
T 1 M 4 de la Pomazany (Fig. 81/3), T 11 M 6 de la Plavni (Fig. 81/2), într-o serie de morminte ale 
necropolei de la Bocani, dar şi în alte câteva morminte din spaţiul analizat. 

Ele au buza uşor evazată, gâtul scurt, 
corpul bombat având o formă ovoidală, iar fundul 
plat. Diametrul maxim al corpului este situat în 
partea de mijloc al acestuia. Vase cu o formă apro-
piată se întâlnesc şi în etapa mijlocie a culturii 
sarmatice. 

Mormântul de la Holmskoe avea în in-
ventar o oglindă discoidală cu marginea îngroşată, 
mâner lateral perforat şi partea exterioară orna-
mentată. 

Căni 

În mormintele sarmatice din perioada 
târzie cănile modelate cu mâna sunt extrem de rar 
întâlnite. Acestea sunt de dimensiuni medii şi au 
buza uşor evazată. Înălţimea şi diametrul gâtului  
variază iar corpul este bitronconic ovoidal sau 
bombat, cu umerii bine rotunjiţi. Diametrul 
maxim al corpului acestora este situat de regulă în 

partea de mijloc, iar fundul lor este plat. Toarta marii majorităţi a acestora este prinsă la un capăt de 
gât, iar la celălalt pe umăr. Unele exemplare au toarta prinsă la un capăt de partea superioară a 
umărului, iar la celălalt sub buză sau de aceasta. 

Ele sunt din pastă grosieră sau semigrosieră de culoare cafenie, cenuşiu-închisă, brun-
cenuşie, portocalie sau gălbui-cenuşie şi au suprafaţa netezită iar în unele cazuri lustruită. 

Căni modelate cu mâna provin din T 6 M 15 de la Kamenka (Fig. 81/5), T 10 M 3 de la 
Pervokonstantinovka (Fig. 81/4) dar şi din alte morminte din perioada târzie. 

 
Vase pentru băut 

 Vasele pentru băut sunt puţin numeroase în perioada târzie. Totuşi, într-o serie de morminte 
au fost descoperite văscioare şi mici boluri folosite, cel mai probabil, pentru băut.  
 Văscioare 

În mormintele din această perioadă văscioarele modelate cu mâna ce au servit pentru băut au 
forme comune întâlnite adeseori în mormintele sarmatice de pe întregul teritoriu locuit de aceştia 
de-a lungul timpului.  

Ele sunt de dimensiuni mici şi au buza evazată sau uşor evazată şi rotunjită, corpul 
bitronconic arcuit sau zvelt. Diametrul maxim este situat în partea de mijloc, iar fundul este plat. Ele 
sunt din pastă grosieră sau semigrosieră de culoare cafenie, cafeniu-gălbuie, cenuşie-închisă, brun-
cenuşie, gălbui-cenuşie şi au suprafaţa uneori uşor netezită.  

Astfel de vase provin din T 15 M 2 de la Zlatopol’, T 1 M 1 de la Orlovka (Fig. 82/1), T 10 M 3 
de la Pervokonstantinovka (Fig. 82/2), T 6 M 14 de la Kamenka (Fig. 82/3), M 3 de la Bădragii Noi –
„La Stâncă”, T 9 M 1 şi T 26 M 1 de la Gradeška, T 21 M 1 de la Čauš, dar şi dintr-o serie de 
morminte din cadrul necropolelor de la Holmskoe (Fig. 82/4), Divizija (Fig. 82/5), Vasil’evka (Fig. 
82/6–7), Kubej, Hadžider II (Fig. 82/8), Šabolat, Bocani sau Cuconeştii Vechi II. 

 
Fig. 81. Vase modelate cu mâna pentru păstrarea şi turnarea 
lichidelor. Vase cu gura îngustă (1–3) şi căni (4–5):                       
1. Holmskoe T 24; 2. Plavni T 11 M 6; 3. Pomazany T 1 M 4; 
4. Pervokonstantinovka T 10 M 3; 5. Kamenka T 6 M 15. 
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Fig. 82. Vase modelate cu mâna pentru băut. Văscioare şi boluri (9–11): 1. Orlovka T 1 M 1; 2. Pervokonstantinovka       
T 10 M 3; 3. Kamenka T 6 M 14; 4. Holmskoe T 23; 5. Divizija T 7 M 1; 6. Vasil’evka T 14 M 4; 7. Vasil’evka T 14 M 6;       
8. Hadžider II T 11 M 1; 9. Divizija T 6 M 3; 10. Holmskoe T 3; 11. Kamenka T 6 M 14. 

 
Boluri 
Bolurile modelate cu mâna sunt extrem de rar întâlnite în mormintele din perioada târzie, iar 

cele câteva exemplarele provin din mormintele din vestul spaţiului nord-pontic. 
Ele sunt de formă tronconică şi au fundul plat. Pasta este semigrosieră, de culoare cenuşie, 

sunt arse neuniform şi au suprafaţa exterioară lustruită. În mormintele sarmatice din perioada târzie, 
bolurile făceau parte din mobilierul funerar al T 3 de la Holmskoe (Fig. 82/10), T 6 M 3 de la Divizija 
(Fig. 82/9), T 6 M 14 de la Kamenka (Fig. 82/11), Selişte etc. 

În mobilierul funerar al mormântului de la Divizija se afla o cană modelată la roată şi o brăţară 
cu capetele petrecute şi înfăşurate care are realizate înainte de înfăşurarea capetelor două „ochiuri”.  
 

Vase utilizate ritual 
În mormintele din perioada sarmatică târzie, această categorie de vase este reprezentată de 

mult mai puţine descoperiri decât în perioada anterioară. Acestea sunt nişte vase de cult şi reprezintă 
o grupă aparte printre vasele ceramice utilizate de sarmaţi de-a lungul timpului.  

Faţă de perioada sarmatică mijlocie, în cea târzie sunt extrem de rar întâlnite în acelaşi 
mormânt câte două afumători. 

În comparaţie cu perioada anterioară, acestea sunt reprezentate doar de câteva tipuri. Ele 
sunt modelate din pastă grosieră, semigrosieră sau semifină, ce are ca ingredienţi cioburi pisate, 
pietricele, nisip sau materiale organice. Ele sunt de culoare cenuşie, cenuşu-închisă, brun-închisă sau 
neagră, iar unele au suprafaţa lustruită. Acestea au suprafaţa zgrunţuroasă, în unele cazuri netezită, 
dar sunt şi numeroase exemplarele ce au suprafaţa uşor lustruită. 

În marea majoritate a cazurilor afumătorile provin, ca şi în perioadele anterioare, din 
morminte de femei. 

Pentru perioada târzie, vase cu o astfel de funcţionalitate au fost descoperite în morminte 
precum cele de la Nagornoe T 1 M 1 (Fig. 83/1–2) şi T 12 M 2, T 6 M 1 de la Alkalija (Fig. 83/4), M 5 
de la Brânzeni (Fig. 83/3), T 3 M 1 de la Cârnăţeni (Fig. 83/5), T 29 M 1 de la Bădragii Vechi, T 5 M 4 
de la Palanca etc.   

Din T 1 M 1 de la Nagornoe (Fig. 83/1–2) provin două afumători în formă de mici boluri de 
formă aproximativ tronconică ce au buza rotunjită sau tăiată drept, pereţii uşor răsfrânţi, fundul plat, 
iar pereţii perforaţi. Ele sunt din pastă grosieră de culoare gălbui-cenuşie, brun-închisă, sau neagră, 
sunt arse neuniform şi păstrează, ca şi restul afumătorilor, puternice urme de arsură în interior. 
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Acestea sunt de mici dimensiuni şi sunt descoperite, de regulă, depuse în interiorul altora de 
dimensiuni mai mari. Afumătorile de acest tip sunt frecvente în mormintele din etapa mijlocie a 
culturii sarmatice pe întregul teritoriu locuit de sarmaţi, dar se întâlnesc şi în prima etapă a perioadei 
sarmatice târzii. 

 

 

Fig. 83. Vase utilizate ritual. Afumători: 
1–2. Nagornoe T 1 M 1;  
3. Brânzeni M 5;  
4. Alkalija T 6 M 1;  
5. Cârnăţeni T 3 M 1; 6. Opaci T 9 M 3. 

 

Vasul de la Brânzeni (Fig. 83/3) are şi el forma unui bol de formă tronconică, buza rotunjită, 
pereţii răsfrânţi, iar fundul plat. Spaţiul interior al vasului este împărţit în două de către un perete. 
Una dintre părţi este împărţită la rândul ei în două. Nu se cunoaşte nici un alt vas similar în mediul 
sarmatic nord-pontic dar nici în cel de la est de Don. 

Afumătoarea din T 6 M 1 al necropolei sarmatice de la Alkalija (Fig. 83/4) are forma unei 
cupe cu picior, buza orizontală mult evazată şi neornamentată, pereţii drepţi şi ornamentaţi cu un 
brâu în relief crestat şi picior de formă tronconică. 

În ceea ce priveşte afumătoarea din T 12 M 2 de la Nagornoe, aceasta este cu patru muchii şi 
are pereţii concavi, buza dreaptă şi rotunjită, iar piciorul gol pe dinăuntru. Corpul şi piciorul sunt 
ornamentate cu împunsături circulare. 

Din mobilierul funerar din T 5 M 4 de la Palanca provin trei afumători în formă de butoiaş. 
Ele au buza rotunjită şi invazată, pereţii perforaţi pe suprafaţa întregului corp, iar fundul plat. 
Afumătorile de acest tip sunt o prezenţă frecventă în mormintele din perioada sarmatică mijlocie, 
dar se întâlnesc, rareori, şi la începutul perioadei târzii. 

Descoperirile în cadrul aceluiaşi mormânt a câte două sau trei afumători, precum în cel 
din  T 1 M 1 de la Nagornoe sau T 29 M 1 de la Bădragii Vechi, uneori puse una în alta, 
constituie, după cum am menţionat, o caracteristică a perioadei sarmatice mijlocii. Acest obicei a 
fost adus pe la mijlocul/a doua jumătate a secolului I p. Chr. de noile triburi sarmatice venite din 
est – aorşi ori alani. 

Printre vasele rituale se numără şi cele ce au forma unei cupe cu picior precum cele din T 9 
M 3 de la Opaci (Fig. 83/6), T 29 M 1 de la Bădragii Vechi şi T 5 M 4 de la Palanca. Vasele de acest tip 
au buza rotunjită, uneori răsfrântă sau uşor invazată. Pereţii acestora sunt mai mult sau mai puţin 
răsfrânţi, iar piciorul plin sau inelar. Vasele în formă de cupă cu picior şi-au făcut apariţia încă în 
perioada sarmatică timpurie când au şi fost utilizate cel mai intens. Deşi într-o măsură mai mică, ele 
au fost folosite şi în perioada sarmatică mijlocie dar şi la începutul perioadei târzii. 
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VASE CERAMICE MODELATE LA ROATĂ 

 La fel ca şi în perioada sarmatică mijlocie, vasele ceramice modelate la roată din cadrul 
mormintelor din perioada târzie constituie în cea mai mare parte a lor importuri din mediile 
culturale vecine (Regatul Bosporan, oraşele greceşti nord-pontice, Imperiul Roman, populaţiile 
sedentare învecinate). După tehnologia de producere, ele se împart în vase arse oxidant şi inoxidant. 
În unele cazuri cele arse oxidant au suprafaţa acoperită cu angobă sau firnis, iar cele arse inoxidant 
au suprafaţa lustruită şi ornamentată. Din punct de vedere funcţional, vasele modelate la roată sunt 
pentru consumarea hranei (străchini, farfurii, boluri), pentru păstrarea şi turnarea lichidelor 
(ulcioare, căni) şi pentru băut (căniţe, boluri, cupe). La acestea se mai adaugă amforele care sunt vase 
destinate păstrării şi transportării lichidelor. 
 
 Vase pentru consumarea hranei 
 O primă grupă din cadrul acestei categorii funcţionale o reprezintă străchinile şi castroanele 
reprezentate în mormintele din perioada mijlocie de mai multe tipuri şi variante. Ele sunt din pastă 
fină şi au fost arse fie oxidant fie inoxidant. Astfel de vase au fost descoperite în morminte precum 
cele de la Divizija T 2 M 1 (Fig. 84/1), T 7 M 1 (Fig. 84/2) şi T 8 M 1 (Fig. 84/3), Dzinilor T 5 M 1 
(Fig. 84/4), Alkalija T 19 M 2 (Fig. 84/5), T 22 M 1 (Fig. 84/6), T 26 M 1, T 28 M 1 (Fig. 84/7) şi T 29 
M 1, Nagornoe T 9 M 1 (Fig. 84/8), Hadžider II T 11 M 1, Vasil’evka T 6 M 4 (Fig. 84/9) şi T 24 M 1 
(Fig. 84/10), Kotlovina I T 2 M 2 (Fig. 84/12), Kubej T 8 M 1 (Fig. 84/11), T 14 M 1 şi T 20 M 1, 
Brilevka T 139 M 1, Kantemirovka T 1, Vladyčen’ T 7 M 1, T 9 M 1 (Fig. 84/13) şi T 10 M 1, Čauš T 
21 M 1 (Fig. 84/15) şi T 23 M 1, Frikacej T 6 M 1, Gradeška T 7 M 1 (Fig. 84/14), Petreşti T 1 M 2, 
Olăneşti T 16 M 1, Ciobruci T 2 M 1, Feşteliţa T 1 M 3 şi T 6 M 1, Floriţoaia Nouă (mormânt 
distrus), dar şi multe altele. 
 

 
Fig. 84. Vase pentru consumarea hranei. Castroane şi străchini: 1. Divizija T 2 M 1; 2. Divizija T 7 M 1; 3. Divizija T 8 M 1;         
4. Dzinilor T 5 M 1; 5. Alkalija T 19 M 2; 6. Alkalija T 22 M 1; 7. Alkalija T 28 M 1; 8. Nagornoe T 9 M 1; 9. Vasil’evka T 6 M 4; 
10. Vasil’evka (T 24 M 1; 11. Kubej T 8 M 1; 12. Kotlovina I T 2 M 2; 13. Vladyčen’ T 9 M 1; 14. Gradeška T 7 M 1; 15. Čauš      
T 21 M 1. 

 

În cadrul mobilierului funerar al mormintelor în care au fost descoperite castroane şi 
străchini se aflau o serie de artefacte care constituie bune elemente de datare: oglinzi (Divizija T 2 M 1), 
fibule (Divizija T 2 M 1, T 7 M 1, Dzinilor T 5 M 1, Alkalija T 22 M 1, Nagornoe T 9 M 1, Kubej  T 8 
M 1, Olăneşti T 16 M 1), amfore (Divizija T 8 M 1, Čauš T 21 M 1, Olăneşti T 16 M 1). 
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Vaselor de mai sus li se adaugă far-
furiile care sunt extrem de rar întâlnite în 
mormintele sarmatice din perioada târzie. 
Dintre acestea se remarcă exemplarul din        
T 6 M 1 de la Alkalija (Fig. 85/1) care este 
din pastă fină de culoare roşie şi are 
suprafaţa acoperită cu firnis roşu-cărămiziu 
cu reflexe metalice. 
 Puţin numeroase sunt şi bolurile 
modelate la roată. Dintre acestea se eviden-
ţiază cele din pastă fină de culoare roşie ce 
au suprafaţa acoperită cu firnis roşu-cărămi-
ziu cu reflexe metalice din T 3 M 1 de la 
Kubej (Fig. 85/2), T 12 M 2 de la Nagornoe 

(Fig. 85/3), T 7 M 1 de la Gradeška (Fig. 85/4) şi T 3 M 3 de la Feşteliţa (Fig. 85/5). 
  Bolul de la Nagornoe are aplicată ştampila planta pedis şi reprezintă o formă frecvent 
întâlnită în secolele II–III p. Chr., iar cel de la Kubej aparţine unei forme care are analogii în primele 
secole p. Chr. În cadrul mobilierului funerar al mormântului de la Kubej se afla şi o oglindă 
discoidală cu marginea îngroşată, mâner lateral perforat, iar partea exterioară ornamentată. 
 În inventarul mormântului de la Gradeška (T 7 M 1) se află o fibulă şi o amforă care indică o 
datare a mormântului în a doua jumătate a secolului III – începutul secolului IV p. Chr. 
  
 Vase pentru păstrarea şi turnarea lichidelor 
 La fel ca şi în perioada sarmatică mijlocie şi în cea târzie vasele ceramice din cadrul acestei 
categorii funcţionale constituie în cea mai mare parte a lor importuri în mediul sarmatic. Acestea 
sunt reprezentate de căni şi vase în formă de berbec.  

Ele sunt modelate din pastă semifină şi fină şi sunt de culoare roşiatică, gălbui-roşiatică, 
gălbui-deschisă, roz-portocalie, cenuşie, cenuşiu-închisă sau brun-cenuşie. În unele cazuri, recipien-
tele arse oxidant au suprafaţa acoperită cu angobă sau firnis, iar cele arse inoxidant au suprafaţa 
adeseori lustruită sau decorată prin lustruire. 
 Căni 

 Cănile reprezintă cea mai numeroasă categorie de recipiente din cadrul mormintelor 
sarmatice din perioada târzie. 

Ele sunt, în cea mai mare parte a lor, de dimensiuni mijlocii sau mici, prevăzute cu câte o 
toartă, dar se întâlnesc rareori şi exemplare care au câte două toarte (Alkalija T 32 M 1, Kurči T 17 M 1 
(Fig. 86/12), Risipeni T 1 M 1, Negureni, Goteşti (morminte distruse)). Ca şi în perioadele ante-
rioare, acestea sunt de mai multe tipuri şi variante.  

În mormintele sarmatice târzii căni modelate la roată provin din cadrul unor morminte 
precum cele de la Mospinskaja T 1 M 1 (Fig. 86/1), Brilevka T 118 M 1, T 139 M 1 (Fig. 86/2) şi 
T 165 M 1 (Fig. 86/7)), Kuzmin T 2 M 3, Cioropcani (mormânt distrus) (Fig. 86/3), Congaz T 1 M 2, 
Semenovka T 4 M 1 (Fig. 86/4), Plavni T 11, Kotlovina I T 2 M 2 (Fig. 86/6), Dzinilor T 5 M 1, 
mormintele distruse de la Paşcani, Tocmagiu, Negureni, Mărcăuţi, în mai multe morminte din 
cadrul necropolelor plane sau tumulare precum cele de la Brânzeni M 4, Selişte, Bocani M 1, M 8 şi 
M 14, Floriţoaia Nouă (mormânt distrus) (Fig. 86/4), Bădragii Noi M 5 şi M 7, Gradeška T 7 M 1,     
T 9 M 1 (Fig. 86/8) şi T 26 M 1 (Fig. 86/9), Vladyčen’ T 7 M 1 şi T 10 M 1 (Fig. 86/10), Šabolat T 1 M 1, 
T 2 M 1 (Fig. 86/11) şi T 3 M 1, Cuconeştii Vechi I şi II, Divizija T 2 M 1 (Fig. 86/13) şi T 6 M 3 (Fig. 
86/14), Alkalija T 5 M 13, T 28 M 1 şi T 32 M 1, Vasil’evka T 14 M 5, Hadžider II T 9 M 1 (Fig. 
86/15) etc.  

 
Fig. 85. Vase pentru consumarea hranei. Farfurii (1) şi boluri: 1. 
Alkalija T 6 M 1; 2. Kubej T 3 M 1; 3. Nagornoe T 12 M 2; 4. Gradeška 
T 7 M 1; 5. Feşteliţa T 3 M 3. 
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Fig. 86. Vase pentru păstrarea şi turnarea lichidelor. Căni: 1. Mospinskaja T 1 M 1; 2. Brilevka T 139 M 1; 3. Cioropcani;                    
4. Semenovka T 4 M 1; 5. Floriţoaia Nouă; 6. Kotlovina I T 2 M 2; 7. Brilevka T 165 M 1; 8. Gradeška T 9 M 1; 9. Gradeška T 26 M 1; 
10. Vladyčen’ T 10 M 1; 11. Šabolat T 2 M 1; 12. Kurči T 17 M 1; 13. Divizija T 2 M 1; 14. Divizija T 6 M 3; 15. Hadžider II T 9 M 1. 

 
Cana de la Šabolat (T 2 M 1) are buza cu cioc, gâtul cilindric, corpul bitronconic, fundul 

inelar, iar toarta de mici dimensiuni amplasată pe umărul cănii. Astfel de căni se întâlnesc cu 
precădere în teritoriile de la est de Don în mormintele de secol II p. Chr. După forma şi factura lor, 
aceste căni sunt produse ale atelierelor meote din regiunea Donului de Jos ori din Kuban. 

Destul de rar sunt întâlnite în mormintele din perioada târzie şi cănile cu gura trilobată 
precum exemplarul din T 2 M 2 de la Kotlovina I. Aceasta se datează în a doua jumătate a secolului 
II – prima jumătate a secolului III p. Chr. şi are analogii pe teritoriul Daciei romane. 

O parte a cănilor, cu precădere cele arse oxidant, sunt artefacte produse în atelierele oraşelor 
greceşti sau ale celor din Regatul Bosporan. În ceea ce priveşte cănile arse inoxidant, acestea sunt în 
unele cazuri produse ale atelierelor din regiunea Donului de Jos ori din Kuban. Cea mai mare parte a 
cănilor din mormintele sarmatice din vestul spaţiului nord-pontic sunt însă, cel mai probabil, 
produse achiziţionate de la populaţiile sedentare învecinate (carpi, daci liberi) unde acestea sunt 
foarte frecvente. O confirmare în acest sens sunt şi motivele decorative de pe acestea (linii orizontale, 
verticale, drepte, linii ondulate şi în zig-zag, benzi, ornamente în formă de „brăduţ”) realizate prin 
lustruire. Nu este totuşi exclus ca unele dintre acestea să fie produse chiar de către sarmaţii care se 
sedentarizaseră în spaţiul est-carpatic şi regiunea de la Dunărea de Jos. 
 În inventarul mormintelor în care au fost găsite căni se aflau şi artefacte care constituie bune 
elemente de datare precum oglinzi (Mărcăuţi, Brânzeni (M 4), Gradeška (T 26 M 1), Divizija (T 2 M 1)), 
fibule (Bădragii Noi (M 7), Gradeška (T 7 M 1, T 26 M 1), Divizija (T 2 M 1)), cercei (Gradeška (T 26 
M 1) vase de bronz (Gradeška (T 9 M 1, T 26 M 1) şi amfore (Bădragii Noi, Čauš (T 21 M 1), 
Gradeška (T 7 M 1, T 9 M 1, T 26 M 1). 
 Vase în formă de berbec 

 Această categorie de vase este reprezentată în mormintele sarmatice târzii din regiunea nord-
pontică analizată de exemplarul din T 12 M 4 de la Balki (Fig. 87) care se datează în a doua jumătate 
a secolului III p. Chr. 
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 Vasul de la Balki, după cum s-a mai menţionat, aparţine tipului al doilea de astfel de vase 
care sunt caracteristice perioadei sarmatice târzii17. 

Vase în formă de berbec aparţinând 
celui de-al doilea tip mai provin din mormintele 
sarmatice de la Rostov pe Don (T 6), care se 
datează la sfârşitul secolului II – începutul 
secolului III p. Chr., şi Hajdúböszörmény 
(Ungaria), care se datează la sfârşitul secolului 
III – începutul secolului IV p. Chr. 

Vase în formă de berbec aparţinând 
tipului al doilea au mai fost descoperite în 
nordul Mării Negre la Olbia (4 ex.), Širokaja 
Balka şi Tyras. Două dintre vasele de la Olbia 
sunt din cadrul unor complexe închise ce se 
datează în secolele II–III p. Chr. În secolele II–

III p. Chr. se datează şi complexul în care a fost descoperit vasul de la Širokaja Balka, iar în secolul II 
p. Chr. construcţia în care a fost descoperit vasul de la Tyras. 

Ca şi vasele în formă de berbec aparţinând tipului I şi cele de tipul II, inclusiv cele din 
mormintele sarmatice, sunt produse ale centrelor din Asia Mică. Exemplarul de la Hajdúböszörmény 
este, cel mai probabil, aşa cum s-a mai menţionat, un produs a atelierului de la Brigetio (provincia 
Pannonia Superior) unde au fost descoperite tipare în care se turnau vase în formă de berbec. 
  

 Vase pentru băut 
 Ca şi în cazul vaselor pentru păstrarea şi turnarea lichidelor şi cele din cadrul acestei 
categorii funcţionale constituie în mare parte importuri în mediul sarmatic. Ele au servit cu 
precădere la consumarea lichidelor şi sunt reprezentate de căniţe, boluri şi cupe. Cu toate acestea 
trebuie menţionat că unele dintre căniţe au servit foarte probabil şi la turnarea lichidelor. 

Vasele destinate băutului sunt modelate din pastă fină şi sunt de culoare roşiatică, gălbui-
roşiatică, gălbui-deschisă, roz-portocalie, cenuşie, cenuşiu-închisă sau brun-cenuşie. În unele cazuri, 
recipientele arse oxidant au suprafaţa acoperită cu angobă sau firnis, iar cele arse inoxidant au 
suprafaţa lustruită. 
 Destul de numeroase în mormintele din perioada târzie, căniţele sunt de mai multe tipuri şi 
au fost descoperite cu precădere în mormintele din vestul spaţiului nord-pontic. Astfel de vase 
provin din T 13 de la Holmskoe (Fig. 87/1), T 9 M 1 de la Nagornoe (Fig. 87/2), T 8 M 1 de la 
Hadžider II (Fig. 87/3), T 6 M 1 de la Divizija (Fig. 87/4), T 14 M 1 şi T 20 M 1 de la Vasil’evka (Fig. 
87/5–6), T 8 M 1 de la Kubej (Fig. 87/7), T 29 M 2 de la Bădragii Vechi, M 2 şi M 7 de la Bădragii 
Noi, M 4 de la Bădragii Noi – „La Stâncă” (Fig. 87/8), T 1 M 1 de la Risipeni (Fig. 87/9), M 6 de la 
Brânzeni, Drochia (Fig. 87/10), T 1 M 1 de la Šabolat, mormintele distruse de la Mărcăuţi, 
Cioropcani, Paşcani (Fig. 87/11), Tiraspol, în mai multe morminte din cadrul necropolelor de la 
Cuconeştii Vechi I, Cuconeştii Vechi II (Fig. 87/12), Bocani dar şi în multe altele. 
 Exemplare precum cele de la Holmskoe (T 13), Hadžider II (T 8 M 1), Paşcani, Bocani (M 10), 
Cuconeştii Vechi II (T 29 M 2, T 31 M 1) şi altele similare lor din alte morminte aparţin unor tipuri 
ce se datează în a doua jumătate a secolului II – prima jumătate a secolului III p. Chr. şi sunt 
importuri din lumea romană. 
  Extrem de rar întâlnite sunt bolurile. Dintre acestea se remarcă exemplarul din tumulul de la 
Kalančak (Fig. 89/1) care este de formă semisferică şi are pereţi drepţi, marginea rotunjită cu mulură 

 
17  Pentru deosebirile dintre cele două tipuri de vase în formă de berbec vezi paginile dedicate culturii materiale din 

perioada mijlocie. 

 
Fig. 87. Vas în formă de berbec din  T 12 M 4 de la Balki (după 
A. Simonenko 2008). 
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pe partea de jos, iar fundul inelar. Acesta este din pastă fină de culoare gălbui-roşiatică şi are 
suprafaţa acoperită cu firnis roşu-cărămiziu cu reflexe metalice. 

Exemplarul de la Kalančak, la fel 
ca şi o mare parte a unor astfel de boluri 
descoperite în regiunea pontică, aparţine 
vaselor a căror producţie s-a dezvoltat în 
centrele „pergamiene” încă din secolul I  
p. Chr., iar apoi şi în cel de la Çandarli. 
Ţinând cont de faptul că firnisul de pe 
bolul de la Kalančak este de proastă cali-
tate, nu este exclus ca acesta să fie o imi-
taţie „pontică” după produsele „perga-
miene” sau după cele de la Çandarli. Bo-
luri similare sunt descoperite frecvent în 
regiunea pontică din primele secole p. Chr. 
 Puţin numeroase sunt pentru 
această perioadă şi cupele. Dintre acestea 
se remarcă cele de la Šabolat T 2 M 1 (Fig. 
89/3), Opaci T 9 M 3 (Fig. 89/4), 
Nogornoe T 9 M 1 (Fig. 89/5–6), Gradeška 
T 7 M 1 (Fig. 89/2) şi Bocani M 5, M 13 şi 
M 15 (Fig. 89/7). 
  Cupa de formă tronconică cu buza 
verticală şi fundul inelar de la Opaci este 
din pastă de culoare roşie-cărămizie şi mai 
păstra pe suprafaţa exterioară urme de 
firnis roşu de bună calitate. Aceasta este 
apropiată tipului Knipovič 9A(M) care se 
datează cu precădere în secolul II p. Chr. 
În numerosul mobilier funerar al acestui 
mormânt se afla şi un bol din sticlă care se 
datează în secolele II–III p. Chr. În secolul 
II p. Chr. se datează şi cupa de formă 
tronconică cu buza dreaptă trasă spre interior şi fund inelar de la Šabolat. Aceasta este din pastă fină 
de culoare roşiatică şi mai păstra pe suprafaţa exterioară urme de firnis roşu. 
 În ceea ce priveşte cupa în formă de lalea cu picior conic de la Nagornoe (Fig. 89/5), aceasta 
are o analogie într-un mormânt de secol III p. Chr. de lângă Focşani (România).  

Cupele cu două toarte precum exemplarele de la Nagornoe (Fig. 89/6) şi Bocani (Fig. 89/7) 
aparţin unui tip ce are o datare largă, fiind întâlnite frecvent în secolele II–III p. Chr. în mediul roman. 
  
 Vase destinate păstrării şi transportării lichidelor 

Amfore 
 Ca şi în restul teritoriului locuit de sarmaţi şi în mediul sarmatic din perioada târzie din 
spaţiul nord-pontic analizat, amforele descoperite nu sunt foarte numeroase, ele fiind reprezentate 
prin exemplare întregi şi fragmentare descoperite în cadrul mormintelor, în mantaua tumulilor sau 
în şanţurile amenajărilor rituale de formă circulară, pătrată sau dreptunghiulară care înconjurau 
mormintele de sub tumuli. 

 
Fig. 88. Vase pentru băut. Căniţe: 1. Holmskoe T 13; 2. Nagornoe T 9 M 
1; 3. Hadžider II T 8 M 1; 4. Divizija T 6 M 1; 5. Vasil’evka T 14 M 1; 6. 
Vasil’evka T 20 M 1; 7. Kubej T 8 M 1; 8. Bădragii Noi – „La Stâncă” M 4; 
9. Risipeni T 1 M 1; 10. Drochia; 11. Paşcani; 12. Cuconeştii Vechi II T 
29 M 2. 
 

 

Fig. 89. Vase pentru băut. Boluri (1) şi cupe: 1. Kalančak; 2. Gradeška T 
7 M 1; 3. Šabolat T 2 M 1; 4. Opaci T 9 M 3; 5–6. Nogornoe T 9 M 1; 7. 
Bocani M 15. 
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 Toate amforele descoperite aparţin unor tipuri apropiate şi bine cunoscute atât în unele 
teritorii incluse în Imperiul Roman, cât şi în afara lui. Ele sunt de culoare cărămizie, portocalie, 
galbenă, unele mai albicioase, modelate din pastă destul de fină, cu nisip şi mică în compoziţie.  

Cea mai mare parte a lor se caracterizează printr-un corp conic sau fusiform, piriform şi 
ovoidal, terminat cu picior scurt şi inel de susţinere, cu diametrul mai mare sau mai mic; gât îngust şi 
înalt ce se lărgeşte spre marginea inferioară şi are o trecere lină spre umerii amforei; buza profilată şi 
bine evidenţiată. Unele dintre acestea au gâtul sau corpul striat. Toartele acestora sunt profilate şi 
uşor arcuite, prinse în partea superioară a gâtului ori imediat sub buză şi respectiv la baza umărului. 

În prima etapă a culturii sarmatice 
târzii (a doua jumătate a secolului II – prima 
jumătate a secolului III p. Chr.) predomină 
amforele ce au buza profilată, gâtul înalt, 
corpul piriform şi ovoidal, a cărui suprafaţă 
este adeseori striată, piciorul scurt, iar toar-
tele profilate. Înălţimea medie a acestor 
amfore este de 55 cm. Astfel de amfore pro-
vin dintr-o serie de morminte precum cele 
de la Nagornoe (T 12 M 1), Cârnăţeni (T 3 
M 1), Corpaci (T 1 M 1) (Fig. 90/1), 
Suvorovo18 (T 3 M 2), Holmskoe (şanţul 
amenajării de formă pătrată a T 22), „necro-
pola militară” de la Bădragii Noi (şanţurile 
amenajărilor rituale de formă pătrată) (Fig. 
90/2) şi Buzovka III (T 3 M 1). Aceste am-
fore aparţin tipului C în tipologia lui                
D. B. Šelov şi se datează în secolul II p. Chr. 

Dintr-o serie de morminte din 
prima etapă a culturii sarmatice târzii 
(Ursoia T 4 M 1, Olăneşti T 16 M 1 (Fig. 

90/3)) provin amfore de mici dimensiuni ce au buza destul de masivă şi profilată neglijent, gâtul 
destul de scurt în partea superioară care se lărgeşte însă treptat în partea inferioară, corpul ovoidal, 
iar piciorul scurt. Suprafaţa inferioară a gâtului şi corpului acestor amfore este striată. Înălţimea 
acestor amfore este de 40–42 cm, dar uneori se întâlnesc şi exemplare mai mari. Destul de răspândite 
în nordul Mării Negre aceste amfore aparţin tipului D în clasificarea tipologică a lui D. B. Šelov pe 
care autorul menţionat le-a datat în prima jumătate a secolului III p. Chr. Pe baza numărului mare 
de astfel de amfore descoperite la Tanais, acestea mai sunt cunoscute în literatura de specialitate şi ca 
amfore de tip „tanais”. Nu în ultimul rând trebuie menţionat că în urma analizei descoperirilor de 
astfel de amfore s-a constatat că producerea lor la Tanais a continuat şi după mijlocul secolului      
III p. Chr., dovadă în acest sens fiind descoperirea acestora în complexe din a doua jumătate a 
secolului III p. Chr. Acestui tip îi aparţin şi amforele din mormintele sarmatice de la Gradeška T 7 M 1, 
T 9 M 1 (Fig. 90/4) şi T 26 M 1. 

Amforelor de mai sus li se adaugă cele de dimensiuni nu foarte mari ce au buza profilată şi 
evazată, gâtul scurt şi îngust în partea superioară dar care se lărgeşte treptat în partea inferioară, 
corpul conic alungit a cărui suprafaţă este striată şi piciorul nu foarte înalt. Ele aparţin tipului F în 
tipologia lui D. B. Šelov, dar mai sunt cunoscute în literatura de specialitate şi ca amfore de tip 
„inkerman”. În mediul sarmatic târziu, astfel de amfore provin din morminte de la Frikacej, Kurči    

 
18  Denumirea actuală a localităţii este Alexandru Ioan Cuza. 

 
Fig. 90. Amfore: 1. Corpaci T 1 M 1; 2. Bădragii Noi; 3. Olăneşti T 16 
M 1; 4. Gradeška T 9 M 1; 5. Kurči T 16 M 1; 6. Čauš T 21 M 1; 7. 
Čauš T 5 M 1. 
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T 16 M 1 (Fig. 90/5), Čauš T 21 M 1 (Fig. 90/6). Amforele acestui tip se datează la sfârşitul secolului 
III – secolul IV p. Chr. 

Unui tip rar întâlnit îi aparţine amfora din T 5 M 1 de la Čauš (Fig. 90/7), care are buza 
profilată, gâtul scurt şi îngust, corpul ovoidal alungit, piciorul scurt, iar toartele profilate îndoite în 
unghi în partea superioară. Astfel de amfore aparţin tipului 79 în clasificarea lui I. B. Zeest şi se 
datează cu precădere în secolul III p. Chr. Trebuie totuşi menţionat faptul că se consideră că astfel de 
amfore au fost produse, cel mai probabil, în vestul Mediteranei în secolele II–IV p. Chr. 

* 

În morminte sarmatice din perioada târzie, la fel ca şi în cea mijlocie, cea mai numeroasă 
grupă este cea reprezentată de vasele modelate la roată. Acestea sunt, de regulă, modelate din pastă 
fină şi semifină, sunt în funcţie de modul de ardere de culoare gălbuie cu diferite nuanţe, roşiatică, 
portocaliu-roşiatică şi cenuşie cu diferite nuanţe. Suprafaţa vaselor modelate la roată este bine 
netezită şi, uneori, decorată. O parte dintre vasele arse oxidant au suprafaţa acoperită cu firnis roşu, 
roşu-cărămiziu sau angobă, iar o mare parte a celor arse inoxidant au suprafaţa lustruită sau 
decorată prin lustruire. 

Din totalul vaselor modelate la roată, cele mai numeroase sunt cănile, castroanele şi 
străchinile la care se adaugă căniţele, mare parte a acestora fiind importuri din alte medii culturale 
(grecesc, roman, meot, dacic, carpic). Importuri sunt şi amforele, cupele, bolurile, farfuriile şi 
străchinile. Unele cupe, boluri şi farfurii sunt vase de lux, care pot fi situate pe acelaşi nivel valoric cu 
alte categorii de artefacte. 

Vasele modelate cu mâna din mormintele din perioada sarmatică târzie sunt, de regulă, din 
pastă grosieră sau semigrosieră, ce are în componenţă ca ingredienţi cioburi pisate, pietricele, nisip, 
materiale organice, care dau vaselor un aspect zgrunţuros şi aspru. Cu toate acestea, există şi vase ce 
sunt modelate din pastă semifină. Majoritatea lor au fost arse inoxidant, dar sunt şi exemplare ce au 
fost arse oxidant. Vasele în discuţie sunt de cele mai multe ori de culoare brun-cenuşie, cenuşiu-
închisă sau deschisă şi mai rar cafenie, gălbuie, gălbui-cenuşie sau gălbui-deschisă. Unele din vasele 
modelate cu mâna (în special cele pentru gătit), au pe suprafaţa exterioară urme de ardere secundară 
ce se datorează, în principal, folosirii îndelungate la foc deschis. Suprafaţa vaselor modelate cu mâna 
este zgrunţuroasă, dar sunt şi multe exemplare ce au suprafaţa netezită. 

Vase modelate cu mâna, destinate consumării hranei, păstrării şi turnării lichidelor nu sunt 
foarte numeroase în mormintele sarmatice. Ceva mai bine sunt reprezentate vasele pentru băut, dar 
nu acelaşi lucru se poate spune despre vasele utilizate ritual. 

Cert este că observaţiile preliminare permit să se afirme că în mediul sarmatic nord-pontic 
din perioada târzie nu avem o varietate mare a formelor de vase ca în perioada anterioară. În 
ansamblu se poate remarca faptul că cel mai bine sunt reprezentate vasele pentru păstrarea şi 
turnarea lichidelor, urmate de cele pentru băut. În ceea ce priveşte recipientele pentru prepararea şi 
păstrarea hranei, acestea sunt reprezentate şi ele destul de bine, la fel ca şi cele pentru consumarea 
hranei. Nu în ultimul rând se poate remarca faptul că faţă de perioada sarmatică mijlocie, în cea 
târzie avem o varietate mai mică a formelor ceramice. 

VI.2.2. OBIECTE DE UZ CASNIC ŞI GOSPODĂRESC 

 La fel ca şi în perioada sarmatică mijlocie şi în cea târzie din regiunea nord-pontică această 
categorie de piese, deşi nu foarte numeroasă şi diversă, este reprezentată de fusaiole, cute, ace, sule 
şi cuţite. 
 Fusaiolele reprezintă o categorie de piese ceramice care serveau la mărirea turaţiei fusului. În 
mediul sarmatic analizat, astfel de piese au fost descoperite într-o serie de morminte precum cele de 
la Brilevka T 139 M 1 (Fig. 91/1), Gradeška T 7 M 1 şi T 26 M 1, Sărata Veche T 1 M 7, Podojma T 3 
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M 5 (Fig. 91/2), Bocani M 9, M 10 şi M 13, Cârnăţeni T 3 M 1, Olăneşti T 16 M 1, Nagornoe T 1 M 1, 
Holmskoe T 19 şi T 23 (Fig. 91/3), Brânzeni M 4, Kubej T 3 M 1 şi T 15 M 1 (Fig. 91/5), Vladyčen’      
T 5 M 1 şi T 10 M 1, Divizija T 2 M 1 (Fig. 91/4), Alkalija T 2 M 1 şi T 24 M 1 (Fig. 91/6–7), 
Vasil’evka T 1 M 1, T 2 M 1 (Fig. 91/8), T 14 M 1 (Fig. 91/9), T 14 M 6 (Fig. 91/10) şi T 23 M 1, 
Prăjila, Paşcani, Cimişlia, Tocmagiu, în mai multe morminte din cadrul necropolei de la Cuconeştii 
Vechi II, dar şi în multe alte morminte din perioada târzie. 

Marea majoritate a fusaiolelor 
sunt de formă bitronconică (mai mult 
sau mai puţin regulată) dar sunt pre-
zente şi cele de formă tronconică sau 
semisferică, dimensiunile lor fiind 
foarte diferite. Ele sunt modelate din 
lut şi arse oxidant sau inoxidant. Cu-
loarea lor variază de la brun-închis la 
brun-cenuşiu sau brun-gălbui, dar 
sunt şi exemplare de culoare gălbui-
cenuşie, gălbui-cărămizie, gălbui-roşi-
atică, maroniu-închisă, sau chiar nea-
gră. În unele cazuri acestea au 
suprafaţa netezită şi uşor lustruită. 
 Nu foarte numeroase în mor-
mintele din perioada târzie sunt cu-
tele. Utilizate pentru ascuţirea unelte-
lor din fier, fie de tâmplărie-dulgherie, 

de uz curent sau arme, acestea sunt ca şi cele din perioada anterioară din gresie de culoare brună, 
cenuşie sau cenuşiu-deschisă şi mai rar din piatră de stâncă ori ardezie. Ele au o formă 
paralelipipedică sau cvasi-cilindrică, alungită, unele exemplare au un capăt mai gros şi mai lat, iar 
altele au aceeaşi grosime. Astfel de piese au fost descoperite în T 118 M 1 de la Brilevka, T 9 M 1 de la 
Gradeška, T 1 M 1 de la Nagornoe, dar şi într-o serie de morminte din cadrul necropolelor plane şi 
tumulare din această perioadă. 

Cuţitele se întâlnesc în cadrul mormintelor din perioada târzie ceva mai rar decât în perioada 
precedentă. Exemplarele păstrate întregi au lama dreaptă sau curbă, triunghiulară în secţiune, iar 
limba pentru fixarea mânerului din lemn sau os scurtă (la unele exemplare nu s-a mai păstrat). Unele 
dintre cuţite au orificiu pentru nit, uneori păstrându-se şi nitul care asigura fixarea plăselelor din 
lemn sau os. Unele cuţite mai păstrau urmele mânerului din lemn. Dimensiunile cuţitelor din 
această perioadă nu sunt diferite faţă de cele ale exemplarelor din perioada sarmatică mijlocie. 

Printre mormintele în care au fost descoperite cuţite se numără cele de la Orlovka T 1 M 1, 
Cuconeştii Vechi II T 40 M 1, Holmskoe T 14, T 19, Sărata Veche T 1 M 7, Vasil’evka T 24 M 1, Kubej 
T 3 M 1, T 9 M 1, Alkalija T 6 M 1 (2 ex.), T 11 M 1, Divizija T 17 M 2, Nagornoe T 9 M 1, Vladyčen’ 
T 6 M 1, T 7 M 1, T 9 M 1, Bocani M 8, dar şi în multe altele din întregul spaţiu nord-pontic. 
 Printre obiectele de uz casnic şi gospodăresc din mormintele sarmatice târzii se numără şi 
acele din lemn (M 4 de la Bocani), os (M 7 şi M 11 de la Bocani), bronz (T 20 M 1 de la Vasil’evka, 
Prăjila) şi fier (M 6 de la Bocani, T 23 de la Holmskoe), la care se adaugă sule din fier (Vasil’evka      
T 14 M 6, Cuconeştii Vechi I T 7 M 2) etc.  

 
Fig. 91. Fusaiole: 1. Brilevka T 139 M 1; 2. Podojma T 3 M 5; 3. Holmskoe     
T 23; 4. Divizija T 2 M 1; 5. Kubej T 15 M 1; 6–7. Alkalija T 24 M 1;                   
8. Vasil’evka T 2 M 1; 9. Vasil’evka T 14 M 1; 10. Vasil’evka T 14 M 6. 
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VI.2.3. OBIECTE DE PODOABĂ ŞI VESTIMENTAŢIE 

 Obiectele de podoabă şi vestimentaţie din mormintele sarmatice târzii sunt reprezentate de 
mult mai puţine categorii de artefacte decât în mormintele din perioada mijlocie. Cea mai mare 
parte a lor sunt, la fel ca şi în perioadele anterioare, importuri din alte medii culturale. 

 
Colane 

 Colanele apar foarte rar în mormintele sarmatice din întregul spaţiu locuit de aceştia de-a 
lungul timpului. Nu reprezintă o excepţie nici spaţiul nord-pontic din perioada sarmatică târzie. 

Singura piesă din această categorie de obiecte de podoabă şi vestimentaţie provine din T 12 
M 1 de la Balki (Fig. 92/1). Aceasta este realizată din bară torsionată de argint şi are unul din capete 
terminat în cârlig de prindere, iar cel de-al doilea este îndoit în formă de „ochi”.  

Astfel de colane se întâlnesc şi în mediul sarmatic 
din perioada mijlocie şi în cel geto-dacic, unde se datează 
în secolul I a. Chr. – I p. Chr. Un exemplar similar din aur 
provine dintr-un mormânt (T 49) de la sfârşitul secolului 
II p. Chr. din cadrul necropolei sarmatice „Zolotoe 
kladbišče”. Sunt cunoscute astfel de colane şi la sarmaţii 
iazigi din Câmpia Pannonică, dar şi în lumea romană.  

 
 Coliere 
 Colierele sunt, de regulă, formate din unul sau 
mai multe lănţişoare realizate din zale simple împletite 
între ele, între care sunt intercalate pietre semipreţioase 
sau preţioase, sticlă colorată, mărgele de dimensiuni me-
dii şi mari, sau mici cutiuţe ce au în montură pietre pre-
ţioase sau semipreţioase. Ca şi colanele, acestea sunt rar 
întâlnite în mormintele sarmatice din spaţiul nord-pon-
tic din a doua jumătate a secolului II – secolul IV p. Chr. 
 Din T 26 M 1 de la Gradeška (Fig. 92/2) provine 
un colier format din garnituri tubulare din aur şi aplici-pandantiv în formă de semilună cu urechiuşe 
de prindere. Aplicile tubulare au suprafaţa ornamentată cu caneluri. 
 O aplică-pandantiv similară celor ale colierului din mormântul de la Gradeška provine din 
mormântul sarmatic de la Kurči (T 32 M 2), iar alta împreună cu o monedă a împăratului Aurelian, 
din cadrul unei descoperiri izolate din regiunea Cernăuţi (Ucraina). 
 Din T 3 M 1 de la Kubej (Fig. 92/3) provine un colier format dintr-un lănţişor din aur de 
care sunt ataşate 11 pandantive din aur în formă de petală ce au montate în ele carneol. În mobilierul 
funerar al mormântului de la Kubej se afla şi o oglindă discoidală cu marginea îngroşată, mâner 
lateral perforat, iar partea exterioară ornamentată. Deşi mormântul se datează în a doua jumătate a 
secolului III p. Chr. colierul este din punct de vedere stilistic şi a analogiilor pe care le are un produs 
mai timpuriu. 
  

Brăţări 
 În mormintele sarmatice târzii brăţările sunt rar întâlnite. Purtate, de regulă, pe braţ acestea 
sunt de diferite tipuri şi erau destinate înfrumuseţării părţii superioare a braţului sau încheieturii mâinii. 
 Din T 9 M 1 de la Nagornoe (Fig. 93/1) provine o brăţară din bronz ce are suprafaţa 
ornamentată cu şiruri triple continue de nodozităţi. Astfel de piese sunt frecvent întâlnite în partea 
nordică a Europei de Est şi Caucaz, în oraşele greceşti din nordul Mării Negre şi în lumea romană. 

 
Fig. 92. Colane (1) şi coliere: 1. Balki T 12 M 1;             
2. Gradeška T 26 M 1; 3. Kubej T 3 M 1. 
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Brăţara de la Nagornoe este identică cu exemplarul din necropola carpică de la Moldoveni, 
dar şi cu cel de la Olbia, unde au fost descoperite şi tipare în care erau turnate brăţări cu noduri. O 
brăţară identică provine din T 9 M 1 de la Beloles’e dar şi dintr-un mormânt sarmatic din regiunea 
Kuban. Câteva astfel de brăţări au fost descoperite în necropola de la Neapolis. 

Brăţările şi verigile cu noduri şi-au făcut apariţia încă din prima epocă a fierului, fiind 
utilizate intens până spre finele secolului I p. Chr., însă se întâlnesc frecvent şi mai târziu. O 
confirmare în acest sens este şi brăţara din mormântul de la Nagornoe. 

Din T 12 M 1 de la Balki (Fig. 93/2), T 1 M 1 de la Ekaterinovka şi T 32 M 1 de la Cuconeştii 
Vechi II (Fig. 93/3) provin brăţări din bronz cu capetele libere şi distanţate una de alta.  

Capetele brăţărilor acestui tip au de regulă aceeaşi grosime ca şi a restului corpului sau doar 
uşor îngroşate. Există însă şi exemplare ale căror capete sunt uşor aplatizate sau subţiate, dar şi din 
acelea ce au capetele terminate sub forma unor conuri stilizate. Uneori brăţările pot avea 
extremităţile ornamentate cu dălţile şi punctatoarele. Decorul lor, de obicei, constă din reprezentări 
zoomorfe sau geometrice mai mult sau mai puţin schematice. Cel mai adesea decorul zoomorf 
constă în reprezentarea unui cap de şarpe, uneori şi o parte a corpului acestuia, redat pe unele brăţări 
aproape realist, iar pe altele mai mult sau mai puţin stilizat. 

Extremităţile brăţării de la Balki sunt ornamentate cu două rânduri de incizii realizate cu dăl-
tiţa, iar a celei de la Cuconeştii Vechi II sunt aplatizate şi reprezintă capete de şarpe puternic stilizate. 
 Brăţările ce au capetele libere au fost utilizate o perioadă îndelungată de timp fiind întâlnite 
din a doua jumătate a mileniului I a. Chr. şi până în primele secole p. Chr. pe un spaţiu întins. 
 De un singur exemplar sunt reprezentate în mormintele sarmatice din perioada târzie brăţă-
rile din bară masivă cu secţiune hexagonală. Acesta este din argint şi provine din T 26 M 1 de la 
Gradeška (Fig. 93/4), care se datează în a doua jumătate a secolului III – începutul secolului IV p. Chr. 

Din punct de vedere morfologic este vorba 
de o piesă inelară, realizată dintr-o bară de argint 
hexagonală în secţiune, având capetele libere şi dis-
tanţate una de alta. Brăţări din aur cu secţiune hexa-
gonală au fost descoperite în mai multe mormintele 
din cadrul necropolei de la Tillya-tepe (nordul 
Afganistanului). Două brăţări din aur cu secţiune 
hexagonală provin din mormintele sarmatice din 
perioada mijlocie de la Mihajlovka (T 3 M 3) şi 
Cvetna.  

Exemplarelor de mai sus li se adaugă brăţă-
rile cu capetele îngroşate. Acestea sunt piese inelare 
realizate dintr-o bară de metal (aur, argint sau 
bronz) cu capetele libere şi puternic îngroşate. 

În mormintele din perioada sarmatică târzie ele sunt documentate de exemplarele din bronz 
din T 27 M 1 de la Vasil’evka (Fig. 93/5) şi T 3 M 6 de la Majaki. Cu toate acestea trebuie menţionat că 
deşi sunt rareori întâlnite în mediul sarmatic, brăţările din bară masivă cu capetele îngroşate au fost 
descoperite într-o serie de morminte din întregul spaţiu locuit de aceştia încă din secolul I p. Chr. 

Nu sunt numeroase în perioada sarmatică târzie nici brăţările cu capete petrecute şi 
înfăşurate, formând un număr mare sau mic de spire, precum cele din bronz din T 3 M 3 de la 
Podojma (Fig. 93/6), M 10 din necropola de la Bocani, T 32 M 1 de la Cuconeştii Vechi II şi cea din 
T 6 M 1 de la Divizija. Aceasta din urmă are realizate înainte de înfăşurarea capetelor pe corp două 
„ochiuri”. 

Aceste piese au forma unei verigi simple, confecţionate din sârme sau bare de bronz, argint şi 
rareori aur, rotundă sau patrulateră în secţiune, închisă prin suprapunerea şi apoi înfăşurarea celor 
două capete pe verigă. Diametrul acestor brăţări este cuprins între 5 şi 8–9 cm.  

 
Fig. 93. Brăţări: 1. Nagornoe T 9 M 1; 2. Balki T 12 M 1; 3. 
Cuconeştii Vechi II T 32 M 1; 4. Gradeška T 26 M 1; 5. 
Vasil’evka T 27 M 1; 6. Podojma T 3 M 3. 
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Brăţările de acest tip au cunoscut o largă circulaţie o perioadă îndelungată de timp. Ele au 
fost larg utilizate în Dacia preromană (sec. I a. Chr. – I p. Chr.) şi în mediul bastarnic. Sunt frecvent 
întâlnite şi în mediul roman din primele secole p. Chr., dar şi în necropolele oraşelor greceşti nord-
pontice din primele secole p. Chr. Nu lipsesc brăţările de acest tip nici din cadrul mormintelor 
necropolelor bosporane sau scitice târzii, dar nici din mormintele sarmatice din întregul spaţiu locuit 
de sarmaţi în perioada mijlocie şi târzie. 

Un ultim tip este reprezentat de brăţara spiralică realizată dintr-o bară de bronz având 
capetele neornamentate din T 15 M 2 de la Zlatopol’. 
 Brăţările spiralice ce aveau capetele neornamentate sau ornamentate au fost utilizate o 
perioadă mai îndelungată de timp, pe un spaţiu întins şi în diverse medii culturale. Nu lipsesc astfel 
de brăţări nici din mormintele sarmatice din ultimele secole a. Chr. – secolul I p. Chr. şi din întregul 
spaţiu locuit de sarmaţi. 

  
Cercei 

 În mormintele sarmatice din a doua jumătate a secolului II – secolul IV p. Chr. aceste 
podoabe purtate de femei sunt mai puţin numeroase faţă de perioada precedentă. 

Un prim tip de cercei sunt cei cu sistem de închidere alcătuit dintr-un cârlig şi o buclă, 
realizaţi dintr-un fir de metal (argint sau bronz), ce au un capăt îndoit sub forma unui cârlig, iar 
celălalt îndoit sub forma unei bucle şi înfăşurat pe corp. Adeseori unele exemplare de acest tip au 
ataşat şi câte un pandantiv. 
 În mormintele sarmatice târzii, astfel de cercei provin din M 6, M 8 şi M 13 din necropola de 
la Bocani, Negureni, M 4 de la Brânzeni (Fig. 94/1), T 6 M 12 de la Kamenka (Fig. 94/2–3), T 21 M 2 
(Fig. 94/5) şi T 23 M 1 de la Cuconeştii Vechi I, T 10 M 1, T 17 M 1, T 24 M 1 şi T 29 M 2 (Fig. 94/4) 
de la Cuconeştii Vechi II etc. 
 Astfel de cerceii sunt frecvent întâlniţi în lumea greco-romană, de unde, probabil, s-au 
răspândit şi în alte medii culturale unde apar adesea. Sunt descoperiţi des în mormintele sarmatice 
din primele secole p. Chr., fapt ce a făcut ca aceştia să fie numiţi „cercei de tip sarmatic”. Pe baza 
formei simple a acestor piese, nu se exclude posibilitatea să fi fost confecţionaţi de către populaţiile 
locale din diverse regiuni.  
 

 
Fig. 94. Cercei şi inele de tâmpla (10–13): 1. Brânzeni M 4; 2–3. Kamenka T 6 M 12; 4. Cuconeştii Vechi T 29 M 2; 5. la 
Cuconeştii Vechi I T 21 M 2;  6. Holmskoe T 19; 7. Gradeška T 26 M 1; 8–9. Balki T 12 M 1; 10–11. Holmskoe T 8;                 
12–13. Vasil’evka T 1 M 1. 

 

Din T 19 de la Holmskoe (Fig. 94/6) provine un cercel din argint ce are o extremitate ascuţită 
iar cealaltă aplatizată, reprezentând un cap de şarpe stilizat. Cercelul este realizat dintr-o singură 
bucată de argint şi are corpul simplu. Din păcate nu cunoaştem alte analogii exacte pentru acest 
cercel în lumea sarmatică. 

El este însă foarte apropiat de cerceii inelari cu o extremitate ascuţită iar cealaltă lăţită şi uşor 
aplatizată (la unele exemplare capătul aplatizat reprezentând un cap de şarpe stilizat) din mediul 
geto-dacic din secolul I p. Chr., care au însă corpul fie simplu fie torsionat. 
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Din T 26 M 1 de la Gradeška (Fig. 94/7) provin doi cercei realizaţi dintr-o singură bucată de 
aur ce au corpul simplu a cărui bază reprezintă o plăcuţă în formă de migdală împodobită pe avers 
cu un caboşon de formă ovală cu marginile ornamentate în care este montat topaz. În partea 
superioară aceştia au câte un sistem de închidere de formă semicirculară. Cercei similari au fost 
descoperiţi în câteva morminte din cadrul necropolei de la Černorečensk. În două cazuri, în cadrul 
mobilierului funerar al mormintelor în care au fost descoperiţi astfel de cercei se aflau şi monede ale 
împăratului Gordian III19. Cercei foarte apropiaţi, dar din argint, cu corp torsionat, provin din T 12 
M 1 de la Balki (Fig. 94/8–9) care se datează, pe baza fibulei din cadrul mobilierului funerar al 
mormântului, în a doua jumătate a secolului III p. Chr. Un cercel de acest tip provine dintr-un 
mormânt din a doua jumătate a secolului III p. Chr. de lângă Tanais. De acest tip este şi cercelul din 
mormântul sarmatic din a doua jumătate a secolului III p. Chr. descoperit pe teritoriul necropolei 
Kaborga IV (cultura Cerneahov). Cercei similari provin şi din vechile săpături efectuate de A. B. Ašik 
la Panticapaeum, dar şi dintr-o serie de morminte, încă nepublicate, din cadrul unor necropole din 
zona Donului de Jos. Recent, o piesă similară a fost descoperită într-un mormânt (nr. 24) de la 
mijlocul secolului III p. Chr. din cadrul necropolei de la Družnoe (Crimeea). 

 
 Inele de tâmplă şi verigi 
 Extrem de rar întâlnite, inelele de tâmplă au fost totuşi descoperite într-o serie de morminte. 
Astfel de piese provin din morminte precum T 8 (Fig. 94/10–11) şi T 11 de la Holmskoe, T 26 M 1 de 
la Gradeška , M 4 de la Bocani, T 31 M 1 de la Cuconeştii Vechi II, T 1 M 1 de la Vasil’evka (Fig. 
94/12–13). Acestea sunt din argint (Holmskoe T 8, Gradeška, Vasil’evka) şi bronz (Bocani, 
Holmskoe T 11, Cuconeştii Vechi II) şi sunt confecţionate dintr-o singură bucată de metal, circulară 
în secţiune.  

În ceea ce priveşte verigile, trebuie menţionat că în mormintele sarmatice din a doua 
jumătate a secolului II – secolul IV p. Chr. numărul lor este extrem de mic, iar modul lor de realizare 
unul simplu. 

Acestea sunt piese inelare din bronz sau fier de dimensiuni mici sau medii ale căror 
funcţionalitate uneori este certă iar alteori controversată. Cu toate acestea, trebuie menţionat că 
verigile au cunoscut utilizări multiple aşa cum o dovedesc în unele cazuri asocierile funcţionale cu 
alte categorii de piese. 

 Exemplarele descoperite sunt piese simple din bronz şi fier şi au fost descoperite într-o serie 
de morminte precum T 5 M 1 de la Dzinilor (bronz), tumulul de la Kalančak (bronz), sau T 7 M 1 de 
la Hadžider II (fier). 

Din punct de vedere funcţional, verigile acestui tip au putut fi utilizate fie ca şi catarame ori 
ca verigi montate pe centuri pentru a atârna diferite obiecte, fie au fost folosite ca piese de 
harnaşament. Nu este exclus ca unele piese de acest tip să fi fost folosite şi ca inele de deget. 

În ceea ce priveşte răspândirea şi cronologia verigilor de tipul celor de mai sus trebuie spus 
că acestea sunt prezente pe un spaţiu întins, pe parcursul unei perioade îndelungate de timp, 
nelipsind nici din mormintele sarmatice de pe întregul spaţiul locuit de aceştia pe parcursul secolelor 
IV a. Chr. – IV p. Chr. 

 
Catarame 

 Componente ale unor centuri, curele din piele fără alte garnituri şi cureluşelor încălţămintei 
sau a acelora prin intermediul cărora erau prinse tecile spadelor de centură, cataramele sunt o 
prezenţă frecventă în cadrul mobilierului funerar al mormintelor din perioada târzie. 
 Prima grupă este reprezintă de cataramele simple, de formă circulară, dreptunghiulară şi 
pătrată. Acestea sunt piese din bronz şi fier care nu se deosebesc de cataramele utilizate astăzi. Ele 

 
19  Împărat roman în anii 238–244 p. Chr. 
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erau prinse, în cea mai mare parte, direct de cureaua din piele. Unele catarame circulare cu 
diametrul mic provin de la curelele de care erau atârnate spadele de centura din piele de la brâu, iar 
altele de la cele ale încălţămintei. 

În mormintele sarmatice din perioada târzie, cataramele cu verigă circulară sunt 
documentate în T 6 (Fig. 95/1) şi T 16 de la Holmskoe, T 9 M 1 (Fig. 95/3) şi T 12 M 2 (Fig. 95/4) de 
la Nagornoe, T 4 M 1 de la Semenovka (Fig. 95/2), T 5 M 1 de la Čauš (Fig. 95/5), T 7 M 1 de la 
Hadžider II, T 17 M 1 de la Kurči (Fig. 95/6–7), T 9 M 1 şi T 12 M 2 (Fig. 95/8) de la Vladyčen’, T 8 
M 1 de la Kubej, T 1 şi T 3 de la Kantemirovka, T 1 M 1 de la Mospinskaja (Fig. 95/9), T 7 M 1 de la 
Gradeška,T 1 M 1 de la Corpaci, dar şi în altele din spaţiu nord-pontic analizat. 

Dintr-o serie de morminte precum cele de la Holmskoe (T 14) şi Čauš (T 5 M 1) provin şi 
catarame simple de formă dreptunghiulară. 

O altă grupă de catarame sunt cele formate dintr-o ramă şi placă mobilă. Acestea erau fixate 
pe curea cu nituri prin intermediul plăcuţei mobile.  

Un prim tip al acestei grupe de catarame sunt cele cu verigă circulară sau ovală şi placă 
mobilă dreptunghiulară. Acestea sunt în cea mai mare parte a lor din bronz dar se întâlnesc şi 
exemplare din argint şi fier. Din T 16 de la Holmskoe (Fig. 95/10) provine o cataramă bimetalică ce 
are placa mobilă şi limba din fier, iar rama inelară din bronz. 

Astfel de catarame provin dintr-o serie de morminte precum T 28 M 1 de la Alkalija (Fig. 
95/11), T 20 M 1 de la Vasil’evka (Fig. 95/12), T 16 şi T 17 de la Holmskoe, T 9 M 1 de la Nagornoe 
(Fig. 95/13), T 17 M 1 de la Kurči (Fig. 95/14), T 5 M 1 de la Čauš (Fig. 95/15), T 14 M 1 de la 
Cazaclia (Fig. 95/16), M 7 de la Bădragii Noi (Fig. 95/17–18), T 4 M 1 de la Ševčenko (Fig. 95/19),        
T 16 M 1 de la Olăneşti, T 21 M 1 de la Cuconeştii Vechi II, dar şi din multe altele. 

Catarame precum cele din mormintele de la Alkalija, Vasil’evka, Ševčenko, Nagornoe, 
Cuconeştii Vechi II au cel mai adesea veriga circulară şi sunt caracteristice cu precădere perioadei 
cuprinse între a doua jumătate a secolului II – prima jumătate a secolului III p. Chr. şi au numeroase 
analogii în mormintele sarmatice din Sarmaţia Asiatică. Cataramele din mormântul de la Bădragii 
Noi au analogii multiple în mormintele sarmatice din Ungaria, unde au primit denumirea de 
„sarmatice”. O dovadă a datării acestor catarame în intervalul cronologic menţionat este confirmată 
de fibulele din cadrul mobilierului funerar al unora dintre aceste morminte (Nagornoe, Olăneşti, 
Bădragii Noi, Ševčenko). 

 În ceea ce priveşte cataramele similare celor T 5 M 1 de la Čauš, T 14 M 1 de la Cazaclia, 
acestea au în cea mai mare parte a lor veriga ovală, dar se întâlnesc rareori şi exemplare cu veriga 
circulară. Aceste catarame sunt caracteristice pentru a doua jumătate a secolului III – secolul IV p. Chr. 
Exemplare similare sunt rar întâlnite şi în mormintele sarmatice târzii din Sarmaţia Asiatică.  

Un alt tip de catarame al acestei grupe sunt cele dreptunghiulare sau pătrate cu placa mobilă 
de formă dreptunghiulară sau aproximativ dreptunghiulară. Astfel de catarame din bronz provin din 
mormintele din prima etapă a culturii sarmatice târzii de la Holmskoe T 16 (Fig. 95/20), Nagornoe 
T 12 M 1 (Fig. 95/21), Šabolat T 2 M 1 (Fig. 95/22), Cioropcani. Cataramele de acest tip sunt 
caracteristice mediului cultural Przeworsk de pe teritoriul Poloniei de la sfârşitul secolului II – 
începutul secolului III p. Chr. şi sunt importuri în mediul sarmatic. 

Cel de-al treilea tip de catarame din cadrul acestei grupe este reprezentat de piesele cu verigă 
ovală sau circulară şi placă mobilă de formă aproximativ rotundă. Verigile acestora sunt 
preponderent de dimensiuni medii, dar se întâlnesc şi exemplare ce au veriga de dimensiuni mari 
sau mici. Exemplarele din mormintele sarmatice târzii din spaţiul nord-pontic sunt din bronz şi 
argint. O excepţie reprezintă catarama din T 20 M 1 de la Kubej (Fig. 95/23) care are veriga din 
argint iar placa mobilă din aur împodobită cu trei caboşoane (două semicirculare şi una aproximativ 
dreptunghiulară) încrustate cu chihlimbar. 



|   Călăreţii stepelor 

 

238 

 
 

Fig. 95. Catarame: 1. Holmskoe T 6; 2. Semenovka T 4 M 1; 3. Nagornoe T 9 M 1; 4. Nagornoe T 12 M 2; 
5. Čauš T 5 M 1; 6–7. Kurči T 17 M 1; 8. Vladyčen’ T 12 M 2; 9.  Mospinskaja T 1 M 1; 10. Holmskoe T 16; 
11. Alkalija T 28 M 1; 12. Vasil’evka T 20 M 1; 13. Nagornoe T 9 M 1; 14. Kurči T 17 M 1; 15. Čauš T 5 M 
1; 16. Cazaclia T 14 M 1; 17–18.  Bădragii Noi M 7; 19. Ševčenko T 4 M 1; 20. Holmskoe T 16;                   
21. Nagornoe T 12 M 1; 22. Šabolat T 2 M 1; 23. Kubej T 20 M 1; 24. Hadžider II T 7 M 1; 25. Nagornoe T 
9 M 1; 26. Čauš T 21 M 1; 27. Kurči T 17 M 1; 28. Vladyčen’ T 12 M 1; 29. Sokolovo; 30. Cazaclia T 14 M 1; 
31. Alkalija T 22 M 1. 

 
Piese aparţinând acestui tip provin din T 7 M 1 de la Hadžider II (Fig. 95/24), T 9 M 1 de la 

Nagornoe (Fig. 95/25), T 5 M 1, T 21 M 1 (Fig. 95/26) şi T 23 M 1 de la Čauš, T 17 M 1 de la Kurči 
(Fig. 95/27), T 20 M 1 de la Kubej, T 12 M 1 de la Vladyčen’ (Fig. 95/28), T 14 M 1 de la Cazaclia 
(Fig. 95/30), Sokolovo (Fig. 95/29), T 3 de la Kantemirovka, T 21 M 1 de la Cuconeştii Vechi II, M 5 
de la Bădragii Noi – „La Stâncă”, T 2 M 1 de la Ciobruci, T 16 M 1 de la Olăneşti, T 7 M 1 şi T 9 M 1 
de la Gradeška etc. 

Cataramele acestui tip sunt preponderente din punct de vedere numeric atât în mormintele 
sarmatice târzii din spaţiul nord-pontic analizat, cât şi în cele din restul teritoriilor locuite de sarmaţi. 
Astfel de catarame sunt foarte numeroase şi în alte medii culturale din secolele III–IV p. Chr. În urma 
analizei mormintelor aparţinând nomazilor ce aveau în mobilierul funerar astfel de catarame se 
consideră (M. M. Kazanskij) că acestea sunt produse romane provinciale sau imitaţii ale acestora. 

Un ultim tip de catarame ale acestei grupe sunt cele dreptunghiulare cu placă mobilă de 
formă circulară. Singura piesă de acest tip provine din T 22 M 1 de la Alkalija (Fig. 95/31). Catarama 
se datează pe baza fibulei cu piciorul întors pe dedesubt şi înfăşurat pe arc (varianta 5, seria I a grupei 
15 în clasificarea tipologică a lui A. K. Ambroz), din cadrul mobilierului funerar al mormântului, în 
a doua jumătate a secolului II – începutul secolului III p. Chr. 

 
 Garnituri şi capete de curele 
 Garniturile şi capetele de curele metalice şi-au făcut apariţia în mediul sarmatic în a doua 
jumătate a secolului I p. Chr., dar devin o prezenţă frecventă doar în perioada sarmatică târzie. 
Marea majoritate a acestora sunt realizate din argint şi bronz. Trebuie însă menţionat că se întâlnesc 
exemplare din aur şi argint realizate în stil policrom precum piesele din T 9 M 1 de la Gradeška (Fig. 
96/2–5), T 20 M 1 de la Kubej (Fig. 96/1) sau T 5 M 1 de la Čauš (Fig. 96/6). 

Garniturile metalice de curele sunt fie dintr-o singură plăcuţă metalică de formă dreptun-
ghiulară, prinsă cu nituri pe partea exterioară a curelei, fie din două plăcuţe dreptunghiulare, una 
exterioară şi alta interioară, prinse între ele prin intermediul niturilor.  
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Exemplarele dintr-o singură plăcuţă metalică sunt rar întâlnite, fiind descoperite în T 9 M 1 
de la Nagornoe (Fig. 96/8), T 17 M 1 de la Kurči (Fig. 96/7), T 2 M 1 de la Divizija (Fig. 96/9) sau T 
15 M 1 Kubej. Mormântul de la Nagornoe, din care provin patru garnituri din argint se datează în 
prima jumătate a secolului III p. Chr., iar cel de la Kurči în a doua jumătate a secolului III – 
începutul secolului IV p. Chr. Numărul mic al acestor garnituri indică faptul că ele nu au avut o largă 
utilizare în mediul sarmatic.  

 

 
 

Fig. 96. Garnituri şi capete de curele: 1. Kubej T 20 M 1; 2–5, 21. Gradeška T 9 M 1; 6. Čauš T 5 M 1; 
7, 19–20. Kurči T 17 M 1; 8, 10–11, 15, 18. Nagornoe T 9 M 1; 9. Divizija T 2 M 1; 12. Gradeška T 7 
M 1; 13. Verbki III T 4 M 1; 14. Olăneşti T 16 M 1; 16. Divizija T 7 M 1; 17. Vasil’evka T 1 M 2. 

 
Mult mai frecvent întâlnite sunt garniturile din două plăcuţe, unele exemplare fiind realizate 

dintr-o singură plăcuţă dreptunghiulară îndoită în două şi prinsă pe curea cu nituri. Ca şi garniturile 
tipului precedent şi acestea sunt realizate din argint şi bronz. Două din garniturile din T 9 M 1 de la 
Nagornoe sunt bimetalice (garnitura exterioară este din argint iar cea interioară din bronz). 

Astfel de garnituri provin dintr-o serie de morminte precum cele de la Nagornoe T 9 M 1 
(Fig. 96/10–11), Gradeška T 7 M 1 (Fig. 96/12) sau Verbki III T 4 M 1 (Fig. 96/13). 

Capetele de curele sunt din punct de vedere constructiv de două tipuri: capete simple 
realizate dintr-o singură plăcuţă şi capete de curele realizate dintr-o garnitură de care este prins 
capătul propriu-zis. 

Capete de curea simple provin din T 16 M 1 de la Olăneşti (Fig. 96/14), T 7 M 1 şi T 28 M 1 
de la Alkalija, T 7 M 1 (Fig. 96/16) şi T 8 M 1 de la Divizija, T 1 M 2 de la Vasil’evka (Fig. 96/17), T 7 
M 1 de la Hadžider II, T 11 M 1 de la Vladyčen’, M 5 de la Bădragii Noi – „La Stâncă”, T 33 M 1 de la 
Cuconeştii Vechi II, dar şi în alte câteva. 

Capete de curele realizate dintr-o garnitură de care este prins capătul propriu-zis provin din 
T 9 M 1 de la Nagornoe (Fig. 96/15, 18), T 17 M 1 de la Kurči (Fig. 96/19–20), T 9 M 1 de la 
Gradeška (Fig. 96/21), T 2 M 1 de la Šabolat, M 2 de la Bădragii etc.  
   
 Fibule 

Fibulele din mediul sarmatic târziu sunt în cea mai mare parte a lor tipologic identice cu cele 
din alte medii culturale din teritoriul nord şi nord-vest pontic, cât şi din regiunile central şi vest-
europene. În mediul sarmatic târziu, la fel ca şi fibulele din perioadele anterioare, ele au ajuns, cel 
mai probabil, atât în urma schimburilor comerciale cu diferitele centre economice, cât şi ca rezultat 
al relaţiilor cu diferite populaţii din vecinătate cu care au intrat în contact. 

În intervalul cronologic cuprins între a doua jumătate a secolului II – secolul IV p. Chr. 
fibulele au rămas un element de bază al costumului sarmatic. 
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 În mormintele sarmatice din a doua jumătate a secolului II – secolul IV p. Chr. cele mai 
numeroase şi bine reprezentate fibule sunt cele cu piciorul întors pe dedesubt şi înfăşurat pe arc. Ele 
sunt realizate dintr-un singur fir de metal şi au resortul format din patru spire şi coardă interioară 
sau exterioară. Arcul este curbat, iar piciorul alungit şi întors pe dedesubt este prins de acesta prin 
înfăşurare, formând un număr mai mare sau mai mic de spire. Marea majoritate a acestor fibule sunt 
realizate din bronz şi fier, dar se întâlnesc şi exemplare din argint. 
 Fibulele cu piciorul întors pe dedesubt şi înfăşurat pe arc aparţin grupei 15 de fibule în 
clasificarea lui A. K. Ambroz, împărţite de acelaşi autor, pe baza anumitor particularităţi 
morfologice, în mai multe serii, iar în cadrul seriilor în variante. Toate acestea sunt specifice cu 
precădere spaţiului nord-pontic unde au şi fost produse. Ele reprezintă grupa cea mai bine 
răspândită în această regiune încă din secolul I p. Chr. 
 Această grupă este reprezentată în mormintele sarmatice din perioada târzie de circa 20 de 
exemplare. Fibulele acestei grupe din prima etapă a culturii sarmatice târzii (a doua jumătate a sec. II 
– prima jumătate a sec. III p. Chr.) sunt din prima serie. După forma arcului şi a piciorului, ele 
aparţin variantelor 3–5.  

Exemplarele celei de-a treia variante se caracterizează prin arcul puternic curbat şi piciorul 
lăţit şi se datează cu precădere în prima jumătate a secolului II p. Chr., deşi rareori se întâlnesc şi în 
al treilea sfert al secolului II p. Chr. În mediul sarmatic târziu din spaţiul nord-pontic, o astfel de 
fibulă provine din T 17 M 1 de la Akkermen’ II, fiind datată de către A. K. Ambroz în secolul II p. Chr. 
 Mult mai numeroase, fibulele celei de-a patra variante se caracterizează prin arcul foarte 
puternic curbat iar piciorul lăţit (T 6 M 1 de la Ševčenko, T 31 M 1 de la Ust’-Kamenka, T 2 M 1 de la 
Divizija (Fig. 97/1), T 5 M 1 de la Dzinilor (Fig. 97/2), T 6 M 1 de la Šabolat (Fig. 97/3) etc.). Fibulele 
acestei variante se datează cu precădere în a doua jumătate a secolului II p. Chr., dar se întâlnesc 
rareori şi la începutul secolului III p. Chr. La sfârşitul secolului II – secolul III p. Chr. sunt datate de 
către A. K. Ambroz fibulele variantei a cincea. Acestea se caracterizează prin arcul mai puţin curbat, 
piciorul lăţit şi alungit întors pe dedesubt şi prins de arc prin înfăşurare, formând un număr mare de 
spire. Astfel de fibule provin dintr-o serie de morminte precum cele de la Ševčenko T 4 M 1, T 6 M 1 
(Fig. 97/4–5), Ust’-Kamenka T 37 M 1 (Fig. 97/7), Alkalija T 22 M 1 (Fig. 97/6) etc. 
 În etapa a doua a culturii sarmatice târzii (a doua jumătate a sec. III – sec. IV p. Chr.) fibulele 
acestei grupe sunt reprezentate de cele aparţinând seriei a treia din clasificarea lui A. K. Ambroz. Ele 
se caracterizează prin coardă interioară, arcul mai puţin curbat iar piciorul puternic lăţit. Ca şi cele 
din prima serie, şi cele din seria a treia sunt reprezentate de câteva variante. Fibulele aparţinând 
primei variante se caracterizează prin arcul masiv şi neted iar piciorul puternic lăţit. Astfel de fibule 
provin dintr-o serie de morminte precum cele de la Kurči (T 13 M 1) (Fig. 97/8) sau Gradeška (T 7 
M 1) (Fig. 97/9). Fibulele celei de-a doua variante au arcul aplatizat şi piciorul lăţit, sunt faţetate sau 
ornamentate prin gravare (T 12 M 1 de la Balki (Fig. 97/10), T 7 M 1 de la Divizija (Fig. 97/11), T 26 
M 1 de la Gradeška). Fibulele ambelor variante se datează, în opinia celor mai mulţi cercetători, în 
secolul III p. Chr. (A. K. Ambroz) sau în a doua jumătate a secolului III – începutul secolului IV p. 
Chr. (S. I. Bezuglov). A. S. Skripkin datează astfel de fibule descoperite în zona Volgăi de Jos în a 
doua jumătate a secolului III p. Chr. 

Rar întâlnite, fibulele celei de-a treia variante se caracterizează prin arcul masiv şi puternic 
curbat de formă trapezoidală în profil, resortul bilateral format din 6–8 spire şi coardă interioară, iar 
piciorul nu foarte lăţit prins de arc prin înfăşurare de un număr de două spire. În mediul sarmatic 
târziu din spaţiul nord-pontic analizat, o astfel de fibulă provine din T 8 M 1 de la Kubej (Fig. 97/12). 
În mobilierul funerar al acestui mormânt se aflau o căniţă, o strachină şi o cataramă simplă de formă 
circulară a cărei caracteristici indică o datare a mormântului nu mai repede de mijlocul secolului 
IV p. Chr. 
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 Nu în ultimul rând trebuie menţionat că fibulele cu piciorul întors pe dedesubt şi înfăşurat 
pe arc (grupa 15), precum cele analizate mai sus, se întâlnesc în toate mediile culturale din spaţiul 
nord-pontic, inclusiv cel sarmatic din interfluviul Don-Volga. 
 Din M 10 de la Bocani şi T 4 M 1 de la Šabolat (Fig. 97/13) provin fibule puternic profilate, 
executate din două bucăţi de metal, ce aparţin tipului Almgren 84 sau 8b2b2 din clasificarea 
tipologică mai detaliată a lui S. Cociş. Corpul fibulelor de acest tip este puternic arcuit, ornamentat 
cu o nodozitate, iar capul este lăţit. Resortul este alcătuit din mai multe spire, iar coarda exterioară 
prinsă în cârlig. Piciorul acestora este triunghiular în secţiune şi se termină într-un buton, iar 
portagrafa are formă dreptunghiulară.  
 Aria de răspândire a acestor fibule este foarte mare, ele întâlnindu-se din Britania şi până în 
Siria, adeseori fiind descoperite şi în Barbaricum. Regiunea de maximă concentrare a descoperirilor 
de astfel de fibule cuprinde provinciile romane Noricum, Panonnia, Moesia şi Dacia. 
 Din punct de vedere cronologic, fibulele acestui tip au fost datate în ultimul sfert al secolului 
I – a doua jumătate a secolului II p. Chr. (E. Riha), a doua jumătate a secolului II – începutul 
secolului III p. Chr. (W. Jobst), secolul II – începutul secolului III p. Chr. (A. K. Ambroz), perioada 
Hadrian – începutul secolului III p. Chr. (H. Sedlmayer) sau în prima jumătate a secolului II p. Chr. 
(I. Peškař). În Dacia romană, unde au existat şi ateliere de producţie a astfel de fibule (Napoca, 
Porolissum), ele au fost în uz până în al treilea sfert a secolului II p. Chr.  
  

 
 

Fig. 97. Fibule: 1. Divizija T 2 M 1; 2. Dzinilor T 5 M 1; 3. Šabolat T 6 M 1; 4. Ševčenko T 4 M 1;  5. Ševčenko T 6 M 1; 6. Alkalija T 
22 M 1; 7. Ust’-Kamenka T 37 M 1; 8. Kurči T 13 M 1; 9. Gradeška T 7 M 1; 10. Balki T 12 M 1; 11. Divizija T 7 M 1; 12. Kubej T 8 
M 1; 13.  Šabolat T 4 M 1; 14. Bocani M 5; 15. Bădragii Noi M 7; 16. Ševčenko T 6 M 1; 17. Vladyčen’ T 5 M 1; 18. Cuconeştii 
Vechi II T 40 M 2; 19. Holmskoe T 19; 20. Nagornoe T 9 M 1; 21. Frikacej T 6 M 1; 22, Bădragii Noi – „La Stânca” M 5; 23. Divizija 
T 2 M 1; 24. Kubej T 9 M 1; 25. Mospinskaja. 

 
Unui alt tip de fibule îi aparţin exemplarele din M 5 de la Bocani (Fig. 97/14) şi T 3 M 1 de la 

Cârnăţeni. Acestea au resortul bilateral, având un număr mare de spire, iar coarda prinsă cu un 
cârlig. Corpul acestora este puternic curbat, fiind ornamentat cu două mici noduri, unul la cap iar 
celălalt spre picior. Piciorul este dreptunghiular în secţiune şi se termină într-un buton, iar 
portagrafa este de asemenea de formă dreptunghiulară. 
 Aria de răspândire a acestor fibule cuprinde zona barbară de la est de Carpaţi, în special lumea 
carpică. În Dacia romană, ele sunt grupate în Oltenia (Romula, Locusteni, Daneţi), dar apar sporadic şi 
în Transilvania (Obreja). În alte provincii ale Imperiului Roman, astfel de fibule nu sunt cunoscute. 
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Fibulele tipului dat şi-au făcut apariţia la sfârşitul secolului I p. Chr. în mediul geto-dacic preroman de 
pe valea Siretului şi au fost în uz până la mijlocul secolului II p. Chr. În Dacia romană, ele au fost datate 
în secolul II p. Chr. (Gh. Popilian) sau doar în prima jumătate a aceluiaşi secol (S. Cociş). Potrivit lui 
S. Cociş, aceste piese vestimentare sunt de tip barbar şi au fost aduse în Dacia de aceştia. 
 În legătură cu fibula de la Bocani trebuie spus că aceasta se datează, pe baza oglinzii decorate 
în relief pe partea exterioară cu un semn de tip tamga, în a doua jumătate a secolului II p. Chr. Tot 
atunci se datează şi mormântul de la Cârnăţeni care mai avea în mobilierul funerar un unguentarium 
fragmentar şi o amforă de tipului C în tipologia lui D. B. Šelov20. 
 Din M 7 de la Bădragii Noi (Fig. 97/15) şi T 6 M 1 de la Ševčenko (Fig. 97/16) provin fibule 
puternic profilate de tip pontic ce aparţin grupei 11, seria I, varianta 3 în clasificarea tipologică a lui 
A. K. Ambroz. Ele au resortul bilateral format dintr-un număr mare de spire şi coardă exterioară 
susţinută de cârlig. Corpul este uşor aplatizat şi ornamentat cu două noduri: unul se află spre cap, iar 
celălalt desparte corpul de piciorul care are la capăt un buton. Portagrafa acestora este dreptunghiu-
lară (Bădragii Noi) şi trapezoidală (Ševčenko). Din punct de vedere cronologic, fibulele acestei 
variante sunt datate de către A. K. Ambroz în secolul II – prima jumătate a secolului III p. Chr. 
 Un alt tip de fibule sunt cele cu balama din T 5 M 1 de la Vladyčen’ (Fig. 97/17) şi T 40 M 2 
de la Cuconeştii Vechi II (Fig. 97/18). Acestea sunt fibule din bronz ce aparţin tipului de piese cu 
resort bilateral format din patru spire şi coardă interioară. Arcul este curbat şi lăţit sub forma unei 
plăci dreptunghiulare, lamelare, lanceolate sau romboidale. Portagrafa este plină, având formă 
dreptunghiulară sau trapezoidală, iar extremitatea piciorului este ridicată în sus şi răsucită sub forma 
unei bucle/spire.  

În clasificarea tipologică a lui A. K. Ambroz, fibulele de la Vladyčen’ şi Cuconeştii Vechi II 
aparţin variantei cu portagrafa plină şi buclă în capăt (grupa 13). Fibulele acestui tip au o datare largă 
şi sunt documentate în nordul Mării Negre, regiunea Kuban, Bospor şi teritoriul din nordul 
Caucazului. 
 Fibula de la Cuconeştii Vechi II a fost găsită în mormânt împreună cu o oglindă cu decor în 
relief pe partea exterioară (tip Hazanov IX), fapt ce indică o datare a mormântului în a doua 
jumătate a secolului II – mijlocul secolului III p. Chr. O oglindă de acest tip făcea parte şi din 
mobilierul funerar al mormântului de la Vladyčen’, care se datează, însă, cel mai probabil, în jurul 
mijlocului secolului III p. Chr., la fel ca întreaga necropolă. 
 Din T 19 de la Holmskoe (Fig. 97/19) provin două fibule din bronz executate din două 
bucăţi. Corpul fibulelor, circular în secţiune, este puternic arcuit, resortul este bilateral, iar piciorul 
circular în secţiune se termină într-un mic buton. Portagrafa de formă dreptunghiulară este înaltă şi 
decorată pe ambele părţi cu un semn incizat în formă de X. Astfel de fibule sunt extrem de rar 
întâlnite în teritoriul nord-pontic, dar sunt o prezenţă frecventă în Europa Centrală unde se datează 
în intervalul cronologic cuprins între anii 150/160 – 250/260 p. Chr. 
 Unui alt tip îi aparţin fibulele din T 9 M 1 de la Nagornoe (Fig. 97/20) şi M 10 de la 
Kriničnoe. Acestea sunt fibule cu balama ce se formează prin plierea înspre interior a capului. 
Corpul este curbat şi aproape semicircular, având o formă triunghiulară în plan. Piciorul scurt se 
termină cu un buton redat destul de schematic. Portagrafa este plină şi de formă trapezoidală la 
exemplarul de la Nagornoe şi dreptunghiulară la cea de la Kriničnoe.  
 Tipologic, fibulele de la Nagornoe şi Kriničnoe reprezintă forme evolutive ale tipului Aucissa 
tradiţional. De altfel fibule ce s-au dezvoltat din cele ale tipului Aucissa tradiţional, produse în 
Moesia Superior la începutul secolului I şi începutul secolului II p. Chr., sunt cunoscute în provinci-
ile Moesia Superior, Moesia Inferior şi Dacia (tip Grbić I/1, I/3, tip Cociş 14b). Ulterior, pe baza 
acestui tip local s-a dezvoltat un alt tip (tip Grbić I/2 – I/3, tip Cociş 14c) cu care au foarte multe si-
militudini şi exemplarele de la Nagornoe şi Kriničnoe. Ca poziţie cronologică, acestea au fost înca-

 
20  În mobilierul funerar al mormântului se afla şi o monedă romană din bronz puternic corodată. 
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drate de către D. Grbić în perioada cuprinsă între secolul II şi prima jumătate a secolului III p. Chr., iar 
de către S. Cociş în intervalul cuprins între domnia lui Hadrian şi începutul secolului III p. Chr. 
 Fibule identice cu cele de la Nagornoe şi Kriničnoe provin dintr-un mormânt sarmatic târziu 
de la Epureni (România) şi unul din secolele II–III p. Chr. de pe teritoriul Dagestanului21. 
 Mormântul de la Nagornoe se datează pe baza bogatului mobilier funerar în prima jumătate 
a secolului III p. Chr. În aceeaşi perioadă se datează şi mormântul de la Kriničnoe, care avea în 
inventar o oglindă cu decor în relief pe partea exterioară.  
 Fibule fragmentare din fier cu balama a căror încadrare tipologică este greu de stabilit provin 
din T 8 M 1 de la Dzinilor, T 1 M 1 de la Vasil’evka, T 22 M 1 şi T 34 M 1 de la Cuconeştii Vechi II. 
Din mobilierul funerar al T 22 M 1 de la Cuconeştii Vechi II făcea parte şi o oglindă fragmentară cu 
decor în relief pe partea exterioară. 
 O piesă unicat, pentru care nu cunoaştem analogii, provine din T 6 M 1 de la Frikacej (Fig. 
97/21). Aceasta este o fibulă din aur ce are corpul incrustat cu carneol. Contextul arheologic din care 
face parte fibula indică o datare a acesteia în etapa a doua a perioadei sarmatice târzii22. 
 O altă grupă de fibule reprezentate în mormintele sarmatice din perioada târzie sunt cele din 
T 8 de la Holmskoe, T 2 M 1 de la Divizija (Fig. 97/23) şi M 5 de la Bădragii Noi – „La Stânca” (Fig. 
97/22). Acestea sunt fibule realizate dintr-o bară de metal îndoită în forma literei „omega”. Sistemul 
de închidere este format dintr-o balama mobilă asemănătoare limbii cataramelor. Sunt executate din 
mai multe elemente.  

Fibula de la Holmskoe este din fier şi are capetele rulate, iar cele de la Divizja şi Bădragii Noi 
– „La Stânca” sunt din bronz şi au capetele terminate în proeminenţe sferice în plan şi umplute cu 
email. 

Fibulele de tip „omega” au o datare în general largă, din secolul I p. Chr. şi până în secolul 
IV p. Chr. Aria lor de răspândire cuprinde întreg Imperiul Roman, din Britania până în Africa, dar 
se întâlnesc şi în mediul barbar. În Dacia romană, astfel de fibule se datează în intervalul cronologic 
cuprins între mijlocul secolului II – mijlocul secolului III p. Chr. 
 Fibula de la Divizja a fost descoperită împreună cu o fibulă de tipul cu piciorul întors pe 
dedesubt şi înfăşurat pe arc, ce are arcul foarte puternic curbat iar piciorul lăţit. Astfel de fibule se 
datează cu precădere în a doua jumătate a secolului II p. Chr., dar se întâlnesc rareori şi la începutul 
secolului III p. Chr. Din cadrul mormântului mai făcea parte şi o oglindă cu decor în relief pe partea 
exterioară (tip Hazanov IX). O astfel de oglindă exista şi în mobilierul funerar şi mormântul de la 
Holmskoe. Mormântul de la Bădragii Noi – „La Stânca” se datează în a doua jumătate a secolului II – 
începutul secolului III p. Chr. 
 Un tip aparte îl constituie fibulele realizate din două bucăţi de metal cu piciorul întors pe 
dedesubt şi înfăşurat pe arc din T 9 M 1 de la Kubej (Fig. 97/24) şi mormântul de la Mospinskaja 
(Fig. 97/25). Resortul acestora este format din mai multe spire, iar coarda este interioară. Arcul este 
curbat, iar piciorul alungit şi întors pe dedesubt este prins de acesta prin înfăşurare, formând un 
număr de două sau trei spire. Fibula de la Kubej are corpul faţetat.  

Această formă de fibulă are cea mai mare frecvenţă în aria culturii Sântana de Mureş – 
Cerneahov, dar este destul de frecventă şi în mediul sarmatic de pe teritoriul Ungariei. Fibulele 
acestui tip au fost încadrate de către A. K. Ambroz în grupa 16, seria I, variantele 1–4 în clasificarea 
sa tipologică. Exemplarele de la Kubej şi Mospinskaja aparţin tipurilor A3b şi respectiv B2b din 
clasificarea tipologică a lui E. L. Gorohovskij. 

Fibula de la Kubej aparţine variantei ce se datează cu aproximaţie între mijlocul secolului III 
p. Chr. şi mijlocul secolului IV p. Chr., iar cea de la Mospinskaja variantei datată de cei mai mulţi 

 
21  Republică autonomă din cadrul Federaţiei Ruse situată în regiunea Caucaziană. 
22  În mobilierul funerar al mormântului se afla o amforă de tip „inkerman” care se datează la sfârşitul secolului III – 

secolul IV p. Chr. 
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cercetători în intervalul cronologic cuprins între ultimul sfert al secolului III p. Chr. şi hotarul 
secolelor IV-V p. Chr. Potrivit lui E. L. Gorohovskij fibulele de tipul A3b şi B2b coexistă în 
complexele nord-pontice în perioada 330–380 p. Chr. 
  

Cochilii, astragale, clopoţei, mărgele 
În mormintele din perioada culturii sarmatice târzii, într-o serie de morminte au mai fost 

descoperite cochilii, astragale şi clopoţei care au fost utilizate şi ca pandantive.  
Cochiliile sunt pandantive-amulete, de diferite mărimi prevăzute cu câte un orificiu la unul 

din capete, care au fost purtate în salbe la gât alături de alte pandantive, mărgele sau amulete. O 
confirmare în acest sens este faptul că în multe cazuri cochiliile sunt descoperite în morminte în 
jurul gâtului defuncţilor. În mormintele sarmatice din a doua jumătate a secolului II – secolul IV 
p. Chr. cochiliile sunt o prezenţă rară. 
 În ceea ce priveşte astragalele realizate, de regulă, din oase de oaie, şi acestea au fost folosite 
adeseori ca pandantive-amulete. O dovadă în acest sens este prezenţa unui orificiu la unul din capete 
sau în partea de mijloc a acestora. Ele au fost purtate în salbe la gât uneori, probabil, alături de alte 
pandantive sau amulete. 

În mormintele sarmatice din perioada târzie, astragalele se întâlnesc rareori. Se poate 
menţiona că în mormintele de copii şi adolescenţi numărul astragalelor este mai mare decât în cele 
de adulţi unde, de regulă, se întâlneşte un singur astragal. Astfel, în mormântul de adolescent de la 
Bocani (M 15) se aflau opt astragale iar în cel de la Divizija (T 6 M 3) şase exemplare depuse într-un 
bol modelat cu mâna. În mormântul de adolescent de la Floriţoaia Nouă (M 1) se aflau patru 
astragale, iar în mormântul de copil (M 2), din cadrul aceleiaşi necropole, şase exemplare. 
 În ceea ce priveşte clopoţeii, trebuie spus că în mormintele din perioada sarmatică târzie 
aceştia sunt reprezentaţi, de regulă, de un singur exemplar, dar sunt şi cazuri în care întâlnim câteva 
exemplare. Ei erau purtaţi, la fel ca şi restul pandantivelor şi amuletelor, în cadrul unor salbe, la gât. 
În unele cazuri aceştia, probabil, au fost purtaţi ca pandantive-amulete separat. Unii clopoţei au fost 
purtaţi, foarte probabil, atârnaţi de centură, iar alţii la încheietura mâinii. O confirmare a celor spuse 
este descoperirea clopoţeilor cu precădere pe pieptul, burta sau încheietura mâinilor defuncţilor. 

În mormintele sarmatice din perioada târzie de care ne ocupăm clopoţeii provin din T 6 M 1 
de la Alkalija (3 ex. din bronz), T 26 M 1 de la Gradeška (3 ex. din argint), Negureni (bronz), Paşcani 
(mormint distrus), T 24 de la Holmskoe (bronz), M 10 de la Bocani (bronz), Tălmaza etc. În unele 
cazuri, clopoţeii au fost descoperiţi împreună cu mărgele, amulete şi pandantive, ceea ce indică 
faptul că au făcut parte din cadrul unor salbe purtate la gât. În cadrul clopoţeilor din această 
perioadă se disting cei de formă semisferică cu orificiu prin care trece un fir pentru susţinerea barei 
pendulatorii din interior şi cei de formă piramidală cu urechiuşă de prindere turnată împreună cu 
restul corpului (Paşcani, Holmskoe, Bocani, Tălmaza). 
 Ambele tipuri au avut o largă răspândire în diferite medii culturale pe parcursul primelor 
secole p. Chr. 
  Mărgelele din mormintele sarmatice din spaţiul nord-pontic din a doua jumătate a secolului 
II secolul IV p. Chr. sunt tipologic identice sau apropiate de cele din regiunea pontică. 

Deşi numărul descoperirilor şi varietatea tipologică a mărgelelor din mormintele sarmatice 
târzii este ceva mai mică decât a celor din perioada anterioară, ele sunt bine cunoscute în spaţiul 
nord-pontic şi aparţin tipurilor ce se datează în primele secole p. Chr. Mărgelele descoperite sunt din 
sticlă de diferite culori, carneol, coral, agat, calcedonie, chihlimbar, cristal, cristal de munte, rocă 
cretoasă etc. 

În mormintele sarmatice din perioada târzie mărgele au fost descoperite în T 12 M 1 de la 
Balki, T 3 M 32 de la Kalančak, T 139 M 1 de la Brilevka, T 6 M 1 şi T 7 M 1 de la Alkalija, T 2 M 1, T 
6 M 1, T 9 M 1 şi T 11 M 1 de la Divizija, T 1 M 1, T 11 M 2, T 14 M 1, T 14 M 14, T 23 M 1, T 24 M 
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1, T 27 M 1 de la Vasil’evka, T 9 M 1 de la Kubej, T 8, T 11, T 22, T 24 de la Holmskoe, Paşcani, T 2 
M 1 de la Ciobruci, T 6 M 1 de la Feşteliţa, T 6 M 12 de la Kamenka, T 3 M 6 şi T 5 M 8 de la Majaki, 
T 3 M 1 de la Cârnăţeni, T 3 M 5 de la Podojma, M 1 – M 5 de la Brânzeni, Truşeni, T 1 M 1 de la 
Risipeni, T 29 M 2 şi T 40 M 2 de la Cuconeştii Vechi II, mai multe morminte din necropola de la 
Bocani, unde numărul acestora ajunge la cifra de 3500, dar şi în multe altele din spaţiul nord-pontic 
din perioada sarmatică târzie. 

Aşadar se poate conchide că mărgelele reprezintă categoria cea mai numeroasă de podoabe 
din cadrul mormintelor din a doua jumătate a secolului II – secolul IV p. Chr., ele fiind descoperite 
într-o mare parte dintre morminte. 

Mărgelele din sticlă sunt cele mai numeroase, predominând cele monocolore de diferite 
forme şi mărimi. Culoarea acestora este albă, albastră, roşie, verde, galbenă, violetă, cenuşie, cafenie, 
neagră etc.  

Destul de frecvent apar în morminte şi mărgelele din carneol, calcedonie, agat, chihlimbar şi 
gagat. 

Cea mai mare parte a mărgelelor au fost descoperite în zona gâtului şi pe pieptul defuncţilor. 
În multe morminte însă acestea apar şi la încheieturile mâinilor şi gleznele picioarelor, precum în T 5 
M 8 de la Majaki23 sau în mormântul de la Truşeni. În aceste cazuri, ele au constituit brăţări sau 
podoabe ce împodobeau mâinile şi picioarele. 

Cert este că mărgelele, la fel ca şi alte categorii de podoabe, au avut un rol decorativ şi unul 
cultual-magic conferind o imagine asupra sentimentelor estetice şi ideilor existente în lumea 
sarmatică, dar nu numai. Nu în ultimul rând trebuie menţionat că materialul din care sunt realizate, 
forma şi motivele ornamentale demonstrează că mărgelele din mormintele din perioada sarmatică 
târzie sunt similare celor din aceeaşi perioadă de pe un spaţiu întins şi din diferite medii culturale.  

* 

 Piesele de podoabă şi vestimentaţie din mormintele din perioada sarmatică târzie sunt de o 
varietate tipologică mai mică decât în perioada anterioară. Mai mult decât atât se poate remarca că 
unele dintre aceste piese nu au cunoscut o răspândire generală în lumea sarmatică, mare parte a lor 
fiind importuri din alte medii culturale. 

O parte dintre aceste artefacte au o încadrare cronologică largă şi sunt reprezentate de puţine 
descoperiri. Printre acestea se numără colanele, brăţările, cerceii, inelele de tâmplă, astragalele, 
cochiliile, clopoţeii şi o parte a mărgelelor. 

Unele piese de podoabă şi vestimentaţie se datează însă într-un interval de timp scurt. 
Printre acestea se numără fibulele, cataramele, garniturile şi capetele de curele. 

Cele mai numeroase piese de podoabă sunt mărgelele şi fibulele, prezente într-un număr 
mare de morminte.  

Din totalul fibulelor, cele mai numeroase şi bine reprezentate sunt cele cu piciorul întors pe 
dedesubt şi înfăşurat pe arc, cele puternic profilate şi cele cu balama. Restul tipurilor sunt 
reprezentate de un număr cuprins între două şi cinci exemplare, dar sunt tipuri reprezentate doar de 
câte un singur exemplar. Nu în ultimul rând, trebuie menţionat că în a doua jumătate a secolului II – 
prima jumătate a secolului III p. Chr. în estul spaţiului analizat fibulele sunt reprezentate cu 
precădere de exemplarele cu piciorul întors pe dedesubt şi înfăşurat pe arc (grupa 15, seria I, 
variantele 3–5 din clasificare tipologică a lui A. K. Ambroz). În partea vestică a spaţiului nord-pontic 
varietatea tipologică a fibulelor este mult mai mare, iar o mare parte a acestora sunt importuri din 
mediul roman.  

 
23  În inventarul mormântului se afla şi un denar roman de la împărăteasa romană Faustina Annia Galeria soţia 

împăratului Marcus Aurelius Antoninus Augustus (împărat în anii 161-180 p. Chr.). 
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În etapa a doua a culturii sarmatice târzii (a doua jumătate a sec. III – sec. IV p. Chr.), cele 
mai numeroase sunt fibulele care se caracterizează prin coardă interioară, arc mai puţin curbat şi 
piciorul puternic lăţit (grupa 15, seria III din clasificarea lui A. K. Ambroz.). În zonele de contact cu 
purtătorii culturii Sântana de Mureş – Cerneahov sunt descoperiri de fibule ce au o mare frecvenţă 
în aria acestei culturi. 

În ansamblu, se poate remarca o predilecţie pentru fibule şi mărgele, urmate de cercei, în 
timp ce colanele şi colierele sunt utilizate în această perioadă într-o mică măsură. Din punct de 
vedere tipologic se poate constata, faţă de perioada anterioară, o varietate destul de mică a pieselor 
de podoabă şi vestimentaţie. Mai mult decât atât, mare parte a acestor artefacte au constituit 
importuri din alte medii culturale. 

VI.2.4. OBIECTE DE TOALETĂ 

 Oglinzi 
În mediul sarmatic din perioada târzie, atât numărul oglinzilor, cât şi varietatea lor tipologică 

este foarte mică în comparaţie cu perioada anterioară. Astfel, dacă pentru perioada mijlocie 
cunoaştem şapte tipuri de oglinzi utilizate de sarmaţii din spaţiul nord-pontic, în cea târzie s-au 
descoperit doar două.  

Primul tip este reprezentat de oglinzile discoidale cu marginea îngroşată şi proeminenţă 
conică în partea centrală, iar mânerul lateral, de formă dreptunghiulară, perforat. Partea exterioară a 
acestor oglinzi este decorată în relief cu reprezentarea diferitor motive; cel mai adesea simboluri 
solare sau semne de tip tamga24 (tip Hazanov IX). 
 În mormintele sarmatice din spaţiul şi perioada analizată oglinzile acestui tip sunt 
reprezentate de peste 40 de exemplare, ele întâlnindu-se într-o serie de morminte precum T 6 M 1 de 
la Ševčenko, T 17 M 1 de la Akkermen’ II (Fig. 98/1), T 23 M 1 (Fig. 98/9) şi T 27 M 1 (Fig. 98/2) de 
la Vasil’evka, M 6 (Fig. 98/3) şi M 10 de la Kriničnoe, T 3 M 6 de la Majaki (Fig. 98/4), M 4 de la 
Ogorodnoe – 2 (Fig. 98/5), T 5 M 1 de la Vladyčen’ (Fig. 98/6), T 12 M 1 de la Balki (Fig. 98/13), T 3 
M 1 de la Kubej (Fig. 98/7), T 13 M 1 de la Kurči (Fig. 98/8), T 2 M 1 de la Divizija (Fig. 98/10), T 8 
(Fig. 98/11), T 22, T 23 şi T 24 de la Holmskoe, Tocmagiu, T 22 M 1, T 38 M 1 şi T 40 M 2 de la 
Cuconeştii Vechi II, M 4 de la Brânzeni, T 3 de la Bălăbăneşti, T 3 M 5 de la Podojma, T 6 M 12 de la 
Kamenka, M 7 de la Bădragii Noi – „La Stâncă”, Negureni, Paşcani, Cimişlia, Mărcăuţi (Fig. 98/12), 
Truşeni, mai multe morminte (M 5, M 7, M 9, M 10, M 13) din cadrul necropolei de la Bocani etc. 
 După A. M. Hazanov, originea acestor oglinzi se află în cadrul vechilor culturi din Siberia, 
unde prototipurile lor – oglinzile cu discul rotund şi plat şi mâner lateral perforat – au fost utilizate o 
perioadă îndelungată de timp. Acestea din urmă, în opinia lui, sub influenţa oglinzilor cu marginea 
îngroşată, proeminenţă în partea centrală a discului şi mâner în formă de cui, au contribuit la 
formarea categoriei în discuţie. 
 I. I. Marčenko consideră că tipul analizat a putut să se formeze în urma sintezei dintre 
oglinzile cu discul rotund şi plat, cu mâner lateral şi cele cu marginea îngroşată, mâner în formă de 
cui şi proeminenţă conică în partea centrală. Acest proces a avut loc, în opinia lui, însă, nu în 
regiunea Volgăi, ci în mediul sarmaţilor din nordul Caucazului, la hotarul dintre secolele I a. Chr. 
– I p. Chr. 

Studiind oglinzile cu mâner lateral perforat din teritoriul nord-caucazian, M. P. Abramova a 
evidenţiat existenţa în cadrul acestora a trei variante: 1. cu bordură pe margine şi proeminenţă 
conică în partea centrală a discului; 2. decorate pe partea exterioară a discului; 3. cu suprafaţa plată şi 
neornamentată. 

 
24  Semnele în relief de pe oglinzi reprezintă, conform cercetătorilor, atât semne de proprietate, ornamente, dar mai ales 

simboluri religioase, iar înseşi oglinzile cu semne de tip tamga pe ele au avut pe lângă funcţia primară şi o semnifica-
ţie magico-apotropaică. 
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Originea nord-caucaziană a oglinzilor cu marginea îngroşată, proeminenţă conică şi mâner 
lateral perforat a fost susţinută şi de către V. B. Vinogradov şi V. A. Petrenko. Aceşti autori pun însă 
apariţia acestor oglinzi pe seama transformării evolutive a oglinzilor sarmatice cu marginea 
îngroşată, mâner în formă de cui şi proeminenţă conică în partea centrală. Acest proces, în opinia 
lor, a avut loc în mediul siracilor din regiunea precaucaziană. Tot ei consideră că oglinzile acestui tip 
sunt de provenienţă sarmatică, cu epicentrul în nordul Caucazului, unde s-au produs din metal local 
şi au fost exportate în alte regiuni. 

 

Fig. 98. Oglinzi:  
1. Akkermen’ II T 17 M 1;  
2. Vasil’evka T 27 M 1;  
3. Kriničnoe M 6;  
4. Majaki T 3 M 6;  
5. Ogorodnoe – 2 M 4;  
6. Vladyčen’ T 5 M 1;  
7. Kubej T 3 M 1;  
8. Kurči T 13 M 1;  
9. Vasil’evka T 23 M 1;  
10. Divizija T 2 M 1;  
11. Holmskoe T 8;  
12. Mărcăuţi;  
13. Balki T 12 M 1;  
14. Gradeška T 26 M 1. 

 
 

Originea nord-caucaziană este acceptată şi de către A. S. Skripkin, atunci când analizează 
oglinzile acestui tip din mediul sarmatic de la est de Don şi Volga, dar şi de către autorii acestei lucrări. 

În ceea ce priveşte oglinzile acestui tip, decorate pe partea exterioară, trebuie spus că                  
A. M. Hazanov le data în secolele II–III p. Chr., iar A. S. Skripkin a constatat că perioada de vârf a 
utilizării lor în lumea sarmatică din regiunea Volgăi de Jos a fost în a doua jumătate a secolului II – 
mijlocul secolului III p. Chr.  

Cu toate acestea, trebuie menţionat că în zona Volgăi de Jos (aşezarea de la Kobjakovo) astfel 
de oglinzi se întâlnesc în complexe din al doilea sfert a secolului I – începutul secolului II p. Chr., iar 
în nordul Caucazului ele sunt cunoscute la finele secolului I p. Chr.  

Oglinzi atât de timpurii, precum cele din aşezarea de la Kobjakovo şi Caucazul de Nord în 
mediul sarmatic din spaţiul nord-pontic analizat, nu se cunosc. Marea majoritate a exemplarelor 
provin din morminte ce se datează în a doua jumătate a secolului II – prima jumătate a secolului III 
p. Chr. O confirmare în acest sens este şi faptul că în multe cazuri acestea fac parte din mobilierul 
funerar al unor morminte ce aveau o serie de artefacte care constituie bune elemente de datare: 
fibule de diferite tipuri (M 5, M 9 şi M 10 de la Bocani, T 17 M 1 de la Akkermen’, T 2 M 1 de la 
Divizija, T 22 M 1 şi T 40 M 2 de la Cuconeştii Vechi II, T 8 şi T 23 de la Holmskoe, T 6 M 1 de la 
Ševčenko, M 10 de la Kriničnoe), cercei cu sistem de închidere alcătuit dintr-un cârlig şi o buclă 
realizaţi dintr-un fir de metal ce au un capăt îndoit sub forma unui cârlig, iar celălalt îndoit sub 
forma unei bucle şi înfăşurat pe corp (T 21 M 2 de la Cuconeştii Vechi I, M 4 de la Brânzeni, M 6 de 
la Kriničnoe, T 6 M 12 de la Kamenka, T 6 M 1 de la Ševčenko), amfore (T 3 de la Bălăbăneşti), vase 
de sticlă (T 3 M 6 de la Majaki). 

Unele oglinzi de acest tip provin însă şi din morminte ce se datează la mijlocul şi a doua 
jumătate a secolului III p. Chr. (T 5 M 1 de la Vladyčen’, T 12 M 1 de la Balki, T 13 M 1 de la Kurči, 
T 3 M 1 de la Kubej, Cimişlia). 
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Nu în ultimul rând, trebuie menţionat că oglinzile decorate pe partea exterioară a discului au 
cunoscut o utilizare şi o răspândire deosebit de largă, fiind întâlnite în mai toate regiunile în care au 
pătruns şi s-au aşezat sarmaţii. Nu reprezintă o excepţie în acest sens regiunile de la est, sud-est şi 
sud de Carpaţi unde acestea sunt cunoscute atât în complexele funerare sarmatice cât şi într-o serie 
de necropole şi aşezări ale dacilor liberi, iar în unele staţiuni de tip Militari-Chilia din Muntenia s-au 
descoperit chiar tipare de turnat asemenea piese. Este important de precizat că oglinzile decorate pe 
partea exterioară a discului din mormintele sarmatice de pe teritoriul de la est şi sud de Carpaţi, cât 
şi cele din mediul carpic şi dacic, se datează, cu precădere, în intervalul cronologic cuprins între 
finele secolului II – mijlocul secolului III p. Chr. 

Cert este că descoperirea în unele aşezări şi necropole aparţinând dacilor liberi din regiunile 
extracarpatice ale României a oglinzilor decorate pe partea exterioară, uneori cu semne de tip tamga, 
constitue o dovadă că obiceiul de a utiliza şi purta asemenea obiecte a fost practicat şi de către 
populaţia locală, obicei care, foarte probabil, a fost preluat de la sarmaţi. 
 Din T 26 M 1 de la Gradeška (Fig. 98/14) provine o oglindă discoidală cu marginea îngroşată 
ce are partea exterioară decorată în relief. În partea centrală aceasta este prevăzută cu o urechiuşă. 
 Astfel de oglinzi aparţin tipului X în clasificarea lui A. M. Hazanov şi au ca trăsătură specifică 
urechiuşa de prindere de pe partea exterioară. Ele sunt întâlnite frecvent în mormintele sarmatice 
din regiunea Volgăi de Jos din a doua jumătate a secolului III – secolul IV p. Chr., dar şi în aşezarea 
de la Tanais din aceeaşi perioadă. O oglindă cu urechiuşă de prindere şi ornament similar cu cel de 
pe oglinda de la Gradeška provine din T 13 de la Kišlak. 
 Potrivit lui A. M. Hazanov, oglinzile cu urechiuşă pe partea exterioară au pătruns masiv în 
secolele III–IV p. Chr. în oraşele nord-pontice şi regiunea de lângă Kuban. Sunt întâlnite într-un 
număr foarte mare şi în mormintele de la sfârşitul secolului III – secolul IV p. Chr. de la Panticapaeum. 

* 

În concluzie se poate spune că oglinzile din mormintele sarmatice târzii din spaţiul nord-
pontic reprezintă o varietate tipologică mică şi aparţin tipurilor ce au fost utilizate în a doua jumătate 
a secolului II – secolul IV p. Chr. în întregul spaţiu locuit de către sarmaţi. 

Numărul oglinzilor descoperite în mormintele sarmatice analizate este destul de mare. Ele 
sunt, după cum s-a putut vedea, de două tipuri şi au o încadrare cronologică mai mult sau mai puţin 
largă. Dintre acestea, cele mai numeroase sunt oglinzile cu discul rotund şi plat care provin în 
totalitate din morminte.  

În legătură cu oglinzile se mai poate menţiona că într-o serie de cazuri ele au fost descoperite 
în stare fragmentară sau sparte, dar întregibile. Uneori oglinzile erau însoţite de piese de podoabă şi 
vestimentaţie, vase ceramice de import, amfore, vase de sticlă etc., care au confirmat datările 
existente şi au introdus unele precizări privind limitele cronologice ale acestora. 

 
Evantaie (flabella) 
Nu foarte numeroase în cadrul descoperirilor sarmatice, aceste piese de provenienţă romană 

documentează existenţa unor aspecte ale vieţii sarmaţilor din spaţiul analizat şi creează o imagine, 
deşi vagă, privind gusturile şi preferinţele acestora (cel puţin a unei părţi a lor), în materie de obiecte 
de toaletă. Studierea acestor obiecte completează cu succes datele privitoare la evoluţia modei şi 
gusturilor populaţiei sarmate25. 

Aceste piese sunt formate din două braţe ce au în secţiune forma literei „U”, unite între ele 
cu ajutorul unei verigi de bronz. Braţul interior este fie tubular, fie sub forma literei „U”. Ele sunt 
realizate prin răsucirea unor plăci subţiri de bronz şi au, de regulă, braţul exterior decorat cu un 

 
25 Analiza evantaielor romane din Barbaricum-ul european a fost efectuată recent de către A. Popa, căruia îi mulţumim şi 
pe această cale pentru amabilitatea de a ne pune la dispoziţie varianta completă a studiului dedicat acestor piesse. 
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ornament punctat, executat prin ciocănire din interior. Atunci când sunt descoperite, acestor piese le 
lipseşte stofa din mijloc cu care era propulsat aerul. 

În mormintele sarmatice târzii din teritoriul analizat astfel de piese din bronz provin din T 2 
M 1 de la Divizija (Fig. 99/2), T 8 (Fig. 99/3), T 19 (Fig. 99/4) şi T 23 (Fig. 99/5) de la Holmskoe şi 
mormintele distruse de la Paşcani (Fig. 99/6) şi Tălmaza (Fig. 99/1). Toate aceste morminte se 
datează în prima etapă a culturii sarmatice târzii, cu precădere în prima jumătate a secolului III p. Chr. 
În acest interval cronologic se datează şi mormântul de la Focşani (România) care avea în cadrul 
mobilierului funerar o astfel de piesă. 

Potrivit lui A. Popa, prin structura lor, acestea sunt alcătuite din două braţe prinse la unul din 
capete printr-o balama care permite desfacerea braţelor sub un unghi de peste 180 de grade. Ele sunt 
de la evantaiele circulare, larg răspândite în lumea romană din primele secole p. Chr. 

Piese similare acelora din mormintele sarmatice menţionate se întâlnesc, potrivit aceluiaşi 
autor, şi în alte medii culturale din perioade cronologice diferite (mediul scitic târziu şi sarmatic din 
Crimeea, cultura Poieneşti-Vârteşcoci (tipul Pădureni), civilizaţiile Wielbark şi Sântana de Mureş – 
Cerneahov (tipul Dratów) şi la alamanii din sud-vestul Germaniei (tipul Gültlingen)). 

Primele evantaie au fost utilizate în Orient şi Egipt de unde moda folosirii acestora ca atribut 
feminin, ajunge la greci. Utilizarea lor în lumea greacă este documentată în sursele din secolul        
V a. Chr., iar imagini ale lor apar pe numeroase reprezentări de pe vasele ceramice şi pe figurile-ta-
nagra. În lumea romană, evantaiele sunt cunoscute cu precădere din sursele scrise, dar reprezentarea 
lor este întâlnită şi pe o serie de reliefuri în piatră, inclusiv de pe teritoriul provinciei Dacia.  

 

 
Fig. 99. Evantaie şi piepteni (7–8): 1. Tălmaza; 2. Divizija T 2 M 1; 3. Holmskoe T 8; 4. Holmskoe T 19; 5. Holmskoe T 23;           
6. Paşcani; 7. Kubej T 15 M 1; 8. Kantemirovka T 1; 9. Dmuhajlovka T 13 M 1 (1–6. După A. Popa 2007). 

 
Nu în ultimul rând trebuie menţionat că aceste piese provin cu precădere din complexe 

funerare, persoanele înmormântate fiind femei. Evantaiele erau purtate fie la centură, fie în zona 
toracelui şi erau executate din bronz şi mai rar din argint sau aur. Unele erau decorate cu pietre 
scumpe şi agăţate pe lănţişoare din aur sau argint, ca în cazul pieselor din bogatul mormânt tumular 
sarmatic de la Hohlač sau a celor de tipul Gültlingen. 

Cert este că, deşi nu se ştie unde au fost atelierele în care se produceau evantaiele din mediul 
barbar, inclusiv sarmatic, este evident că ele sunt importuri din lumea romană, de unde a fost 
preluată, cel mai probabil, şi moda utilizării acestora de către sarmaţii din perioada târzie. 



|   Călăreţii stepelor 

 

250 

Piepteni  
Această categorie de piese de toaletă este reprezentată în mormintele sarmatice din perioada 

târzie de trei exemplare din os ce provin din T 15 M 1 de la Kubej (Fig. 99/7), T 1 de la Kantemirovka 
(Fig. 99/8) şi T 13 M 1 de la Dmuhajlovka (Fig. 99/9). 

Pieptenele de la Kubej cu un singur rând de dinţi este alcătuit din trei plăci, una centrală şi 
două laterale de formă semicirculară care formează mânerul, prinse între ele cu patru nituri. 
Exemplarul de la Kubej aparţine tipului I, varianta 2, în clasificarea lui S. Thomas. Astfel de piepteni 
au fost răspândiţi cu precădere în mediul barbar central european din a doua jumătate a secolului III 
– prima jumătate a secolului IV p. Chr., dar se întâlnesc şi în a doua jumătate a secolului IV p. Chr.  

Exemplarele de la Kantemirovka şi Dmuhajlovka, şi ele cu un singur rând de dinţi, sunt 
alcătuite dintr-o placă centrală şi două laterale, ale mânerului, care au o formă semicirculară boltită. 
Ele aparţin tipului III, varianta 1, în clasificarea lui S. Thomas şi tipului III, varianta 1a, în cea a lui  
G. F. Nikitina. Astfel de piepteni sunt răspândiţi cu precădere în mediul culturii Sântana de Mureş – 
Cerneahov, dar şi în mediul post-cerneahovian de la sfârşitul secolului IV – începutul secolului V p. Chr. 

VI.2.5. VASE DIN METAL 

Prezenţa vaselor metalice în mormintele sarmatice din perioada târzie este substanţial mai 
redusă decât în perioada mijlocie. La ora actuală, vasele din metal sunt reprezentate doar de cana 
(Blechkanne) din necropola de la Kotlovina I T 2 M 2 (Fig. 100/1), cazanul din bronz din T 6 M 1 de 
la Ševčenko (Fig. 100/2) şi o situlă din acelaşi metal din T 9 M 1 de la Gradeška (Fig. 100/3).  

Cazanul de bronz din T 6 M 1 de la Ševčenko este de tip „Debelt” care, aşa cum s-a 
menţionat atunci când au fost analizate vasele metalice din perioada sarmatică mijlocie, sunt de 
origine italică şi se întâlnesc frecvent în mediul roman provincial, iar un număr mare de astfel de 
cazane au fost descoperite la Pompei şi oraşele învecinate.  

Cazane similare aceluia de la Ševčenko provin din mormintele sarmatice din perioada 
mijlocie de la Novo-Podcreaž şi Berdija (stânga Donului), dar şi dintr-o serie de morminte sarmatice 
din interfluviul Volga-Don. 

Vasul de la Ševčenko are analogii 
foarte bune şi în mormintele sarmatice din 
perioada târzie din Sarmaţia Asiatică. Un 
exemplu în acest sens sunt cazanele din T 26 
de la Starica (zona Volgăi de Jos) şi bogatul 
mormânt de la Rostov pe Don. Ambele 
morminte se datează la sfârşitul secolului II – 
prima jumătate a secolului III p. Chr. În 
morminte sarmatice mai târzii de mijlocul 
secolului III p. Chr., astfel de cazane nu sunt 
cunoscute. În ceea ce priveşte mormântul de la 
Ševčenko, acesta se datează pe baza bogatului 
inventar printre care o oglindă discoidală cu 
mâner lateral şi partea exterioară decorată în 
relief, o fibulă puternic profilată de tip pontic 

şi una cu piciorul întors pe dedesubt şi înfăşurat pe arc (varianta 5, seria I a grupei 15 în clasificarea 
tipologică a lui A. K. Ambroz) în a doua jumătate a secolului II – începutul secolului III p. Chr. 

Cana (Blechkanne) de la Kotlovina I aparţine tipului II, grupa a II-a, denumită „Straldzha”, 
în clasificarea lui B. A. Raev.  

Astfel de căni îşi fac apariţia începând din al treilea sfert al secolului I p. Chr. şi vor continua 
să fie utilizate timp de câteva secole, unele exemplare fiind întâlnite chiar şi în secolele IV–V p. Chr. 

 
Fig. 100. Vase din metal: 1. Kotlovina I T 2 M 2; 2. Ševčenko T 6 M 1; 
3. Gradeška T 9 M 1. 
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Cănile din grupa a II-a („Straldzha”) a tipului II reprezintă o categorie frecvent descoperită 
în Pannonia, Tracia, Moesia Inferior, nord-estul Mării Negre (la stânga Donului de Jos), pentru 
ultima zonă o mare parte dintre acestea fiind din morminte sarmatice ce se datează cu precădere în a 
doua jumătate a secolului I – primul sfert al secolului II p. Chr. Acestui grup îi aparţin şi cănile de la 
Mocra (T 2 M 2), Olăneşti (T 4 M 4), Pavlovka, Konstantinovka, Čuguno-Krepinka care fac parte 
din inventarul unor morminte sarmatice nord-pontice de la începutul secolului II p. Chr. Cana de la 
Mocra avea, ca şi exemplarul de la Kotlovina I, toarta din fier. 

O cană similară acelora din cadrul descoperirilor menţionate mai sus provine din mormân-
tul din perioada sarmatică târzie de la Rostov pe Don, care se datează în a doua jumătate a secolului 
II – prima jumătate a secolului III p. Chr. În această perioadă se datează şi necropola de la Kotlovina I. 

Situla din bronz de la Gradeška (T 9 M 1) are corpul cilindric, buza uşor evazată iar toarta 
din fier. Aceasta din urmă era prinsă de un cerc din acelaşi metal ce era fixat în jurul gâtului vasului. 
Situla are pe corp mai multe petice care sunt o dovadă a faptului că aceasta a fost reparată de mai 
multe ori. Un vas similar, care este o variantă târzie a situlelor de tip Hemmor, provine din cavolul 
de la Kišpek, care se datează în etapa târzie a culturii sarmatice târzii. În ceea ce priveşte mormântul 
de la Gradeška acesta se datează pe baza bogatului mobilier funerar în a doua jumătate a secolului III 
– începutul secolului IV p. Chr. 

VI.2.6. RECIPIENTE DIN STICLĂ 

Vasele din sticlă sunt reprezentate în cadrul mobilierului funerar al mormintelor sarmatice 
din perioada târzie de mult mai multe exemplare decât în perioada mijlocie, acestea constând în 
pahare, cupe, boluri, farfurii, unguentaria etc. 

 

Pahare 

Această categorie este reprezentată de exemplarele fragmentare din T 3 M 1 de la Semenovka 
(Fig. 101/1), T 3 M 3 de la Buzovka şi T 3 M 3 de la Feşteliţa.  

Din paharul de la Semenovka s-a mai păstrat doar partea inferioară a corpului cilindric cu 
fund inelar. Paharul este din sticlă transparentă şi incoloră şi mai păstra pe fragmentele părţii 
inferioare un decor format din trei linii incizate. Pahare similare şi apropiate ca formă cu exemplarul 
de la Semenovka sunt frecvent întâlnite pe teritoriul Imperiului Roman din secolele II–III p. Chr., 
dar sunt cunoscute şi într-o serie de oraşe şi aşezări din nordul Mării Negre din aceeaşi perioadă 
(Olbia, Panticapaeum, Tanais etc.). 

În ceea ce priveşte paharele de la Buzovka şi Feşteliţa, păstrate şi ele fragmentar, acestea sunt 
de formă bitronconică şi au buza uşor evazată iar fundul plat. Ele sunt din sticlă subţire şi o tentă 
uşor albăstruie. Paharele cu o formă similară celor menţionate se datează în secolele I–III p. Chr. 

 
Cupe conice 
Astfel de vase de sticlă sunt reprezentate de două exemplare ce provin din T 3 M 1 de la 

Šabolat (Fig. 101/2) şi T 13 M 1 de la Dmuhajlovka (Fig. 101/3). Cupa de la Šabolat este din sticlă 
gălbuie, are fundul rotunjit, iar buza uşor invazată. Pereţii sunt ornamentaţi cu trei linii orizontale 
(cea din mijloc este dublată), iar spaţiile dintre ele umplute cu incizii în formă de lentilă. Cupa 
aparţine unei grupe mari de astfel de vase foarte bine reprezentată în mediul roman târziu. 

Cupele conice ornamentate sau neornamentate sunt bine reprezentate în oraşele greceşti din 
nordul Mării Negre (Olbia, Tyras, Chersonesus, Panticapaeum), dar cel mai frecvent sunt 
descoperite în monumentele culturii Sânta de Mureş – Cerneahov. Deşi colecţia de astfel de cupe 
descoperite în spaţiul nord-pontic este extrem de mare, o analogie perfectă pentru exemplarul de la 
Šabolat nu cunoaştem. N. P. Sorokina şi ulterior V. V. Kropotkin au datat cupa de la Šabolat la 
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hotarul dintre secolele III–IV p. Chr. Nu mai târziu de hotarul dintre cele două secole datează cupa 
de la Šabolat şi A. N. Dzigovskij şi A. S. Ostroverhov. 

 

 
Fig. 101. Vase de sticlă: 1, 4. Semenovka T 3 M 1; 2. Šabolat T 3 M 1; 3. Dmuhajlovka T 13 M 1; 5. Čauš T 5 M 1; 6. Gradeška T 7 
M 1; 7. Gradeška T 26 M 1; 8. Nagornoe T 2 M 1; 9. Nagornoe T 9 M 1; 10. Hadžider T 7 M 1; 11. Opaci T 9 M 3; 12–13. Čauš T 5 
M 1; 14. Primorskoe T 53 M 1; 15. Negureni; 16. Majaki T 3 M 6; 17. Bocani M 10. 

 

Vasul de la Šabolat este foarte apropiat de cele aparţinând formei 106d din clasificarea 
tipologică a vaselor de sticlă a lui C. Isings, pe care autorul o datează în secolele IV–V p. Chr. Potrivit 
cronologiei lui G. Rau, cupele conice îşi fac apariţia după anul 375 p. Chr., ceea ce indică o datare 
mai târzie a cupei de la Šabolat decât cea propusă de autorii sus menţionaţi. 

O analogie exactă pentru cupa de la Šabolat nu cunoaştem, dar foarte apropiată ca formă, 
ornament şi dimensiuni este cupa din mormântul 95 al necropolei de la Intercisa, care se datează în a 
doua jumătate a secolului IV p. Chr. 

În ceea ce priveşte cupa de la Dmuhajlovka care are fundul rotunjit, buza uşor îngroşată şi 
invazată, iar corpul ornamentat cu trei linii orizontale incizate, ea are analogii exacte în mormintele 
de secol IV p. Chr. aparţinând culturii Sânta de Mureş – Cerneahov. Cupa aparţine formei 106d în 
clasificarea lui C. Isings, pe care o datează în secolele IV–V p. Chr. Pe baza restului de inventar din 
mormânt, printre care se afla şi un pieptene din os (tipului III varianta 1 în clasificarea lui S. Thomas), 
cupa de la Dmuhajlovka nu se datează mai târziu de sfârşitul secolului IV p. Chr. 

 
Cupe 
Cupele sunt reprezentate în mormintele sarmatice din perioada târzie de exemplarele din T 3 

M 1 de la Semenovka (Fig. 101/4), T 5 M 1 de la Čauš (Fig. 101/5), T 7 M 1 (Fig. 101/6), T 26 M 1 
(Fig. 101/7) de la Gradeška, T 16 M 1 de la Turlaki şi T 12 M 2 de la Nagornoe. 

Cupa fragmentară de formă semicirculară de la Semenovka este din sticlă transparentă uşor 
verzuie şi are gura largă, iar buza evazată şi îngroşată. Corpul cupei este decorat prin gravare şi 
aparţine formei 96b1 în clasificarea tipologică a lui C. Isings sau tipului 216 în tipologia lui H. I. Eggers. 
În clasificarea lui N. O. Sorokina, astfel de cupe aparţin tipului II. În primele secole p. Chr. producţia 
acestor cupe se concentra în provinciile vestice ale Imperiului Roman, principalele ateliere 
meşteşugăreşti aflându-se în regiunea renană. Cupele fragmentare de acest tip descoperite la Augst 
sunt datate de către B. Rütti (forma AR 60b) în a doua jumătate a secolului III p. Chr. În opinia unor 
cercetători, un alt centru de producere a astfel de cupe s-a aflat la Dura-Europos. Trebuie însă 
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menţionat că numărul descoperirilor de astfel de cupe în zona mediteraneană este mult mai mic 
decât în Europa. 

În regiunea Mării Negre astfel de cupe au fost descoperite în Bospor, Tanais, Chersonesus, 
Olbia, Tyras şi aşezarea fortificată de la Alma-Kermen (Crimeea). 

Un produs renan este considerată şi cupa fragmentară din sticlă transparentă uşor gălbuie 
din T 5 M 1 de la Čauš. Aceasta este decorată cu cercuri realizate prin şlefuire şi amplasate în centrul 
unor cercuri realizate prin gravare. Fragmente de la astfel de vase au fost descoperite pe teritoriul 
Slovaciei, iar cupe cu un astfel de decor au fost larg răspândite în perioada romană târzie. 

 Cupele din T 7 M 1 şi T 26 M 1 de la Gradeška sunt de formă semicirculară şi au buza 
evazată. Cupa din T 7 M 1 aparţine tipului 212 şi 213 în clasificarea lui H. I. Eggers. Pe baza 
bogatului mobilier funerar (fibule, amfore, oglinzi etc.), ambele morminte se datează în a doua 
jumătate a secolului III – începutul secolului IV p. Chr. 

Cupa semisferică din sticlă transparentă din T 16 M 1 de la Turlaki este similară cu cea din         
T 7 M 1 de la Gradeška şi aparţine, la fel, tipului 212 şi 213 în clasificarea lui H. I. Eggers pe care 
autorul menţionat le datează în în intervalul cronologic cuprins între anii 170–290 p. Chr. 

În ceea ce priveşte cupa fragmentară cu decor aplicat de la Nagornoe trebuie spus că aceasta 
este de tipul 33 în clasificarea tipologică a lui C. Isings şi 188b în cea a lui H. I. Eggers. C. Isings 
considera că astfel de cupe acestea au fost produse în nordul Italiei cândva începând din perioada 
împăraţilor Claudius sau Nero şi până în prima jumătate a secolului II p. Chr. Cupele fragmentare de 
acest tip descoperite la Augst se datează în a doua jumătate a secolului I – începutul secolului II 
p. Chr. În opinia lui S. Biaggio Simona, în nordul Italiei aceste cupe au fost utilizate în intervalul 
cronologic cuprins între al treilea sfert al secolului I p. Chr. şi prima jumătate a secolului III p. Chr. 
Astfel de cupe cu decor aplicat au fost descoperite şi în oraşele greceşti nord-pontice (Tyras, Olbia, 
Pantacapaeum). 

 

Boluri 
Această categorie este reprezentată de exemplarele din T 2 M 1 (Fig. 101/8) şi T 9 M 1 (Fig. 

101/9) de la Nagornoe, T 7 M 1 de la Hadžider (Fig. 101/10) şi T 9 M 3 de la Opaci (Fig. 101/11). 
Bolurile din mormintele de la Nagornoe şi Hadžider sunt din sticlă transparentă şi incoloră, 

au corpul semisferic, buza evazată şi bine evidenţiată, iar fundul inelar. 
În clasificarea tipologică a lui C. Isings aceste boluri aparţin formei 44, iar la B. Rütti formei 

AR 98.2. Astfel de boluri şi-au făcut apariţia, potrivit lui C. Isings, pe la mijlocul secolului I p. Chr. şi 
reprezintă o formă populară şi larg răspândită pe teritoriul Europei din perioada romană. Bolurile de 
acest tip descoperite la Augst se datează în intervalul cronologic cuprins între mijlocul secolului II 
p. Chr. şi sfârşitul secolului III p. Chr. În nordul Italiei bolurile de acest tip se întâlnesc în intervalul 
cronologic cuprins între al doilea sfert al secolului I – începutul secolului II p. Chr. Un bol de acest 
tip provine dintr-un mormânt (M 13) de la sfârşitul secolului II – începutul secolului III p. Chr. din 
necropola de epocă romană de la Niconion (stânga Nistrului de Jos). Vase similare se întâlnesc 
frecvent în mormintele necropolelor scitice târzii din Crimeea, mediul culturii Sânta de Mureş – 
Cerneahov şi necropolele oraşelor greceşti de pe coasta de vest a Mării Negre. 

În mediul sarmatic aceste boluri provin din mormintele din a doua jumătate a secolului II – 
mijlocul secolului III p. Chr. 

În ceea ce priveşte bolul de la Opaci, acesta are buza dreaptă, fundul dublu inelar şi este 
decorat în partea superioară cu linii orizontale realizate prin incizare. N. P. Sorokina datează aceste 
boluri în secolele II–III p. Chr. şi le încadrează tipului G 9–12 în clasificarea sa tipologică. 

 

Farfurii 
Vasele de acest tip sunt reprezentate de două exemplare fragmentare din sticlă transparentă 

ce provin din tumulul T 5 M 1 de la Čauš (Fig. 101/12–13) ce se datează, cel mai probabil, la finele 
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secolului III – începutul secolului IV p. Chr. Prima are diametrul de 24–26 cm, iar cea de-a doua de 
26 cm. Prima farfurie este apropiată formei 45 în clasificarea tipologică a lui C. Isings, iar cea de-a 
doua aparţine formei Isings 47. 

 
Unguentaria 
Această categorie de vase de sticlă care au servit pentru păstrarea unguentelor şi parfumu-

rilor sunt reprezentate în mormintele sarmatice din perioada târzie de exemplarul întreg din T 53 M 1 
de la Primorskoe (Fig. 101/14) la care se adaugă cele fragmentare din T 3 M 1 de la Cârnăţeni şi 
mormântul distrus de la Negureni (Fig. 101/15). Acestora li se mai adaugă unguentarium-ul ce avea 
doar buza ruptă din T 3 M 6 de la Majaki (Fig. 101/16). 

Unguentarium-ul de la Primorskoe este din sticlă transparentă uşor verzuie, are buza 
îngroşată şi evazată, gâtul cilindric, corpul conic de mici dimensiuni, iar fundul plat şi adâncit în 
interior. Corpul constituie o treime din înălţimea totală a recipientului. Recipientul de la Primorskoe 
este foarte apropiat de forma Isings 82 varianta b2, caracteristică pentru secolele II–III p. Chr. În 
clasificarea tipologică a lui N. Z. Kunina şi N. P. Sorokina unguentaria similare exemplarului de la 
Primorskoe aparţin tipului I grupa 2D sau E şi sunt datate în intervalul cronologic cuprins între 
mijlocul secolului II şi mijlocul secolului III p. Chr. Astfel de recipiente sunt bine reprezentate 
printre descoperirile de la Panticapaeum, Chersonesus, mormintele necropolelor din Crimeea, 
oraşele greceşti de pe coasta de vest a Mării Negre şi în provinciile Imperiului Roman. 

În ceea ce priveşte unguentarium-ul fragmentar de la Cârnăţeni, trebuie menţionat că, deşi 
tipul acestuia nu poate fi stabilit, mormântul se datează pe baza amforei de tipului C în tipologia lui 
D. B. Šelov şi a fibulei din cadrul mormântului, în a doua jumătate a secolului II p. Chr. În a doua 
jumătate a secolului II – prima jumătate a secolului III p. Chr. se datează, pe baza oglinzii cu decor 
pe partea exterioară din cadrul mormântului, şi unguentarium-ul fragmentar din mormântul de la 
Negureni. 

Unguentarium-ul de la Majaki este din sticlă verzui-deschisă şi are buza ruptă, gâtul cilindric, 
iar corpul sferic. Corpul constituie jumătate din înălţimea totală a recipientului. Unguentarium-ul 
este foarte apropiat ca formă de exemplarele ce au corpul sferic şi fundul plat (forma Isings 6), 
utilizate frecvent în secolul I – începutul secolului II p. Chr., dar se deosebeşte de acestea prin faptul 
că nu are fund plat. Mai mult decât atât unguentarium-ul de la Majaki se datează pe baza oglinzii cu 
decor pe partea exterioară din cadrul mormântului, cel mai probabil, în a doua jumătate a secolului 
II p. Chr. 

* 

Exemplarelor de mai sus li se adaugă recipientul fragmentar din T 6 M 1 de la Alkalija care 
are o formă apropiată de cea a unui unguentarium sau de cea a unui urcior sau flacon. A. N. Dzigovskij 
şi A. S. Ostroverhov consideră acest vas ca fiind un unguentarium. Pe baza analogiilor apropiate din 
necropola de la Tomis, Muzeul Naţional Maghiar din Budapesta şi Muzeul Naţional de Istorie de la 
Varşovia, acest vas poate fi considerat ca fiind un flacon. 

 Mormântul din care provine acest recipient face parte din cadrul unei necropole sarmatice 
târzii care se datează în a doua jumătate a secolului II – prima jumătate a secolului III p. Chr. 

 
Aryballos 
Aceste vase de sticlă din primele secole p. Chr. se caracterizează prin buza evazată, gâtul 

scurt, corpul sferic şi toartele mici reprezentând delfini stilizaţi, fapt ce a făcut ca acestea să fie 
denumite în literatura de specialitate Delphiniumflasche. Vasele de acest tip au servit pentru 
păstrarea unguentelor şi anumitor soluţii pentru ungerea corpului atleţilor. De asemenea, 
compoziţia din ele a fost folosită pentru ungerea corpului după efectuarea băii, fapt ce a făcut să mai 
denumite şi Badenflasche. 
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Aceste vase din sticlă şi-au făcut apariţia la mijlocul secolului I p. Chr. iar din a doua 
jumătate a acestuia şi până în secolul IV p. Chr. au fost produse pe scară largă în diferite centre 
meşteşugăreşti. Deşi au o formă unitară, ele se deosebesc prin calitatea şi culoarea sticlei dar şi a 
formei buzei.  

În mormintele sarmatice din perioada târzie un astfel de vas provine din M 10 din necropola 
de la Bocani (Fig. 101/17), care se datează pe baza bogatului mobilier funerar din mormânt, printre 
care şi o fibulă puternic profilată, în a doua jumătate a secolului II – începutul secolului III p. Chr. 
Vasul este din sticlă verzuie şi are buza evazată, gâtul scurt, corpul sferic iar toartele reprezintă 
delfini stilizaţi. Aryballos-ul de la Bocani aparţine formei Isings 61. 

Marea majoritate a descoperirilor de astfel de vase provin din regiunile centrale şi vestice ale 
Europei, dar se întâlnesc şi în Asia Mică, Egipt, Bospor şi oraşele vest-pontice (Tomis). Un aryballos 
apropiat celui de la Bocani provine dintr-un mormânt sarmatic de la Bejuk-Djuz (Rusia). 

 
Vase ornamentate cu fire din sticlă colorată 
Această grupă de vase din sticlă este cunoscută în mediul sarmatic nord-pontic prin câteva 

descoperiri fragmentare din T 16 M 1 şi T 17 M 1 de la Turlaki. Judecând după profilul fragmentelor, 
ele provin de la un vas cu gâtul cilindric, de la un bol, o cupă, o cană sau un flacon.  

Acest procedeu de decorare era cunoscut încă din mileniul II a. Chr., dar a primit o largă 
utilizare doar în perioada romană. Iniţial, acest procedeu tehnologic a fost folosit de meşterii din 
provinciile estice ale Imperiului Roman, iar din secolele II–III p. Chr. a început să fie utilizat şi de 
meşterii de pe teritoriul Europei. 

Arealul de răspândire destul de mare al vaselor ornamentate în această tehnică constituie o 
dovadă a existenţei mai multor centre de producere. 

În nordul Mării Negre vase decorate cu fire din sticlă colorată au fost descoperite la 
Panticapaeum, Tanais, Berezan’, Tyras şi aşezarea Alma-Kermen unde a şi funcţionat în a doua 
jumătate a secolului II – secolul III p. Chr. un mic atelier în care se produceau vase astfel decorate. 
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ARMAMENTUL ŞI ARTA MILITARĂ  
LA SARMAŢII DIN SPAŢIUL NORD-PONTIC 

 Rolul pe care l-au avut sarmaţii în istorie este relativ bine cunoscut de toţi specialiştii. Acesta 
s-a manifestat, în special, în stepele euroasiatice în perioada cuprinsă între ultimele secole a. Chr. şi 
primele secole p. Chr. Ei au deschis o nouă etapă în dezvoltarea şi evoluţia artei militare în imensul 
spaţiu pe care l-au locuit şi au contribuit la perfecţionarea acesteia alături de alte popoare. 
 Modul nomad de viaţă al sarmaţilor şi permanenta expansiune spre noi teritorii, locuite de 
alte populaţii, nu au exclus conflictele militare soluţionate pe calea armelor. Prin aceeaşi modalitate 
au fost soluţionate adesea şi conflictele dintre diferitele grupări sau triburi sarmatice, dar şi cele cu 
unele populaţii vecine, precum sciţii, meoţii, purtătorii culturii Zarubineck, bosporanii, grecii, 
pentru a nu insista asupra periodicelor ciocniri cu romanii începând încă din secolul I a. Chr. 
 Toate aceste au contribuit şi impus dezvoltarea armamentului ofensiv şi defensiv al 
sarmaţilor, cât şi a tehnicii de luptă a acestora, despre care cunoştinţele noastre sunt, graţie 
menţiunilor din izvoarele literare şi a descoperirilor arheologice, destul de numeroase. Pe de altă 
parte pericolul permanent din partea sarmaţilor şi necesitatea de a se apăra în faţa acestora a 
contribuit, într-o anumită măsură, la dezvoltarea armamentului şi artei militare a centrelor antice şi 
popoarelor sedentare vecine. Mai mult decât atât, contactele cu sarmaţii au lăsat urme vizibile şi în 
arta militară romană.  
 Faptul că în ultimele secole a. Chr. – primele secole p. Chr. sarmaţii devin principala forţă în 
stepele Europei de Est este şi o dovadă a înaltului nivel de dezvoltare a artei lor militare. Într-o 
măsură mai mare sau mai mică la aceasta a contribuit şi armamentul pe care l-au folosit, destul de 
eficient pentru acea perioadă. 

Aproape toţi autorii antici care au scris despre sarmaţi atrag atenţia asupra spiriutlui 
războinic al acestora. O dovadă a acestor relatări este prezenţa frecventă a armamentului în cadrul 
mormintelor de pe întregul teritoriu locuit de aceştia de-a lungule mai multor secole. Faptul că 
armamentul este una din principalele categorii de obiecte din cadrul descoperirilor indică odată în 
plus militarizarea societăţii sarmatice.  
 Principalele surse pentru studiul armamentului şi artei militare la sarmaţi sunt izoarele scrise 
antice, reprezentările iconografice şi materialul arheologic, iar cele mai bune concluzii pot fi obţinute 
doar printr-o analiză comparată a acestor surse care adeseori se completează una pe cealaltă. 
 Importanţa informaţiilor din izvoarele scrise antice constă în faptul că ele provin fie de la 
autori contemporani cu sarmaţii, fie de la cei care îi cunoşteau direct pe aceştia, fie de la unii care au 
utilizat surse mai timpurii, autorii cărora, la rândul lor, au fost contemporani sau martori a 
evenimentelor despre care fac relatări. Cu toate acestea, atunci când ele sunt utilizate, e nevoie de o 
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abordare critică a lor, mai ales că multe din informaţiile pe care le conţin sunt frânturi de povestiri, 
informaţii neverificate, adeseori contradictorii sau au un carcter fantastic.  
  Mult mai obiectiv, materialul arheologic, care provine cu precădere din morminte, ne pune 
la dispoziţie toate categoriile de armament – spade şi pumnale, vârfuri de săgeţi şi lănci, fragmente şi 
părţi de arcuri, dar şi coifuri, armuri şi scuturi. 
 De-a lungul timpului studierea armamentului şi artei militare la sarmaţii din spaţiul nord-
pontic şi-a găsit reflectarea într-o serie de lucrări. Cu toatea acestea la ora actuală nu există foarte 
multe lucrări speciale dedicate studiului armamentului şi artei militare la sarmaţii din această 
regiune. Mai mult decât atât o mare parte a armamentul din mormintele sarmatice din teritoriul 
analizat nu este publicat iar o parte a lui este prezentat într-o serie de articole şi studii de specialitate 
pe care cititorul le poate găsi, parţial, în lista bibliografică. 
 Studierea tipologică şi cronologică a armamentului sarmatic a fost efectuată pentru prima 
dată în perioada interbelică de către W. Ginters. În lucrarea acestui autor şi-au găsit locul şi unele 
spade şi pumnale din spaţiul nord-pontic.  

Analiza minuţioasă şi tipologia modernă a întregului armament sarmatic, de pe întinsul 
spaţiu locuit de aceştia, a fost efectuată, însă, multe decenii mai târziu, de către A. M. Hazanov. Din 
păcate din anumite motive obiective (în primul rând numărul mic al armamentului descoperit) 
armamentulului din teritoriul nord-pontic îi este acordată o mică atenţie. Mai mult decât atât el este 
analizat sumar şi pe fondul monumentelor din Sarmaţia Asiatică. 

În ceea ce priveşte problemele legate de dezvoltarea artei militare la sarmaţii din nordul 
Mării Negre ele au fost analizate pentru prima dată de către V. D. Blavatskij. În rândurile lucrării sale 
autorul amintit a evidenţiat trăsăturile ce deosebesc, în opinia lui, arta militară sarmatică de cea a 
altor popoare. În primul rând cele spuse se referă la problema apariţiei catafractarilor şi a 
conţinutului militar şi istoric al acestuia.  
 Din păcate cercetarea lui V. D. Blavatskij s-a bazat cu precădere pe izvoarele scrise şi 
iconografice, ceea ce pune sub semnul întrebării unele afirmaţii şi puncte de vedere care au iscat 
polemici de-a lungul timpului. 
 O analiză succintă a artei militare la sarmaţii din spaţiul nord-pontic a fost efectuată de către 
M. I. Vjaz’mitina în paginile dedicate armamentului şi artei militare la sarmaţi din volumul II al 
Arheologiei RSS Ucrainene (Arheologija Ukrainskoj SSR). 
 Cea mai amplă analiză a artei militare la sarmaţii din întregul teritoriu locuit de aceştia a fost 
realizată de către A. M. Hazanov. Acesta a propus o periodizare a dezvoltării artei militare, a precizat 
trasăturile caracteristice fiecărei perioade şi a încercat să stabilească componenţa armatei, principiile 
recrutării acesteia cât şi cele legate de tactica, strategia şi tehnica de luptă.  
 Cu toate acestea, în această lucrare, aşa cum am precizat, armamentului şi artei militare a 
sarmaţilor din nordul Mării Negre i s-a acordat o atenţie foarte mică, iar materialul arheologic 
utilizat este foarte limitat. Mai mult decât atât, aşa cum arată cercetările actuale, multe dintre opiniile 
şi afirmaţiile din lucrarea acestui autor ridică multe semne de îndoială şi au nevoie de o analiză 
critică. 

Nu în ultimul rând trebuie precizat că cea mai recentă contribuţie îi aparţine lui                      
A. V. Simonenko. În rândurile lucrării sale dedicate armamentului sarmaţilor şi sciţilor târzii din 
nordul Mării Negre sunt analizate pentru prima dată toate categoriile de armament ofensiv şi 
defensiv din mediul sarmatic nord-pontic, cât şi arta militară a acestora de-a lungul întregii perioade 
de locuire în acest teritoriu. 
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VII.1. ARMAMENTUL OFENSIV 

În mormintele sarmatice din spaţiul nord-pontic armele ofensive sunt mult mai numeroase 
şi variate decât cele defensive. Ele sunt reprezentate de spade şi pumnale, vârfuri de săgeţi din bronz 
şi din fier, vârfuri de lănci, topoare şi arcuri. 

 
 Spade şi pumnale 
 Spadele şi pumnalele sunt armele cel mai des întâlnite în cadrul vestigiilor sarmatice din 
spaţiul nord-pontic. Acestea sunt reprezentate de patru tipuri confecţionate din fier ce provin cu 
precădere din cadrul mormintelor. 
 

Spade şi pumnale cu mânerul terminat în semilună 
 Spadele şi pumnalele acestui tip aparţin, după caracteristicile lor morfologice, acelei grupe de 
piese sarmatice pe care M. G. Moškova o considera ca fiind tipică pentru perioada sarmatică 
timpurie (Prohorovka). În opinia cercetătorilor, aceste spade şi pumnale sunt rezultatul dezvoltării 
evolutive de la tipurile mai timpurii din perioada sauromatică. În secolul IV a. Chr., în perioada de 
formare a culturii sarmatice timpurii, avem o serie de variante intermediare pe baza cărora, la 
hotarul dintre secolele IV–III a. Chr., s-a format acest tip de armă ofensivă. Pentru acestea este 
caracteristic mânerul terminat în semilună şi garda dreaptă. 

Spadele scurte şi pumnalele acestui tip au, de regulă, lama care se îngustează imediat după 
gardă având astfel o formă de triunghi prelung. Spadele lungi au lama pe cea mai mare parte a 
lungimii dreaptă, îngustându-se doar la vârf. În secţiune, lama spadelor scurte şi lungi, cât şi a 
pumnalelor, este lenticulară şi mai rar romboidală, iar grosimea variază între 0,4–0,5 cm şi 0,7–1 cm. 
Unele exemplare de spade scurte şi pumnale au pe lamă câte un şănţuleţ, iar altele au pe mijlocul 
lamei, de sus până jos, câte o muchie.  
 În ceea ce priveşte mânerele spadelor şi pumnalelor, trebuie spus că acestea sunt fie late, fie 
mai înguste. În secţiune, ele sunt ovale, dreptunghiulare, romboidale, dar sunt multe cazuri când au 
o formă rotundă. Mânerele, cel mai probabil, erau acoperite cu plăsele din lemn şi apoi înfăşurate cu 
piele. Alteori, mânerul era înfăşurat, probabil, doar în piele. În unele cazuri, deşi nu avem multe 
dovezi, plăselele puteau fi confecţionate din os, aşa cum este cazul spadei cu mânerul terminat în inel 
de la Novofilippovka. 
 De regulă, mânerele spadelor şi pumnalelor cu mânerul terminat în semilună sunt mai 
înguste de 1–2,5 ori decât lama lor. Însă sunt exemplare al căror mâner este doar cu puţin mai îngust 
decât lama. Lungimea mânerelor (inclusiv terminaţia în formă de semilună), variază între 9 şi 13 cm, 
dar sunt şi cazuri când ea este mai mică. În ceea ce priveşte terminaţia în formă de semilună, aceasta 
de regulă, este din fier şi are o formă rotundă în secţiune, fiind adosată în urma procesului de sudare. 
 Garda lor este, de obicei, dreaptă, fiind confecţionată din două fâşii de fier care se sudau la 
capete. Uneori, însă, era folosită doar o fâşie mai mare, care era îndoită în jurul lamei şi sudată la 
capete. Lungimea gărzii variază, de regulă, între 4,5 şi 8 cm, depăşind cu 1–2 cm lăţimea lamei spadei 
în partea ei superioară, dar avem şi exemplare a căror gardă este mai mare de 8 cm. Mult mai rar se 
întâlnesc şi exemplare la care garda este arcuită, precum spada de la Grişino (Fig. 102/3. Sunt, însă 
cazuri, dintre care două întâlnite în zona de la vest de Don (Ostrogožsk, Veseloe), când spadele nu 
aveau gardă metalică. La ora actuală este foarte greu de spus dacă această formă este una iniţială sau 
dacă lipsa gărzilor este rezultatul deteriorării ulterioare. În funcţie de modul de prindere a gărzii, 
care era o componentă caracteristică pentru marea majoritate a acestor spade, credem că acestea 
puteau fi pierdute foarte uşor dacă prinderea prin sudare nu a fost executată corespunzător. În acest 
sens, un interes deosebit îl reprezintă spada de la Ostrogožsk, care are la baza lamei două orificii 
pentru prinderea gărzii metalice ce nu s-a păstrat. 
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 Spadele de la Veseloe şi Ostryj (Fig. 102/8) au terminaţia mânerului mai mult dreaptă decât 
în formă de semilună, ceea ce este mai rar întâlnit în cazul acestor spade. 
 La fel ca spadele şi pumnalele cu mânerul terminat în inel şi cele cu mânerul terminat în 
semilună erau purtate în teci din lemn. Urmele tecilor din lemn au fost surprinse în unele morminte 
în care au fost descoperite astfel de arme. O dovadă în plus sunt şi resturile de lemn de pe lamele 
unor spade de diferite tipuri care au fost descoperite în tot spaţiul locuit de sarmaţi. De obicei, tecile 
erau vopsite în culoare roşie, aşa cum este în cazul spadei cu mânerul terminat în inel din T 1 M 1 de 
la Novofilippovka, care mai era ornamentată la vârf şi cu o plăcuţă din bronz ce urma forma tecii. 
Uneori tecile erau îmbrăcate în piele, vopsite în roşu, aşa cum a fost în cazul spadelor cu inel la 
capătul mânerului. Sunt şi cazuri în care atât mânerele, cât şi tecile erau ornamentate cu diferite 
plăcuţe din aur sau bronz. Nu este exclus să se fi folosit şi teci confecţionate exclusiv din piele 
(netăbăcită n.n.), dar şi din acelea care parţial sau în totalitate erau confecţionate din fier. 
 

 
 

Fig. 102. Spade şi pumnale cu mânerul terminat în semilună: 1. Sergeevka T 4 M 17; 2. Bol’šaja Belozerka T 1 
M 2; 3. Grišino; 4. Terni; 5. Vinogradnoe T  31 M 1; 6. Preobraženka T 2 M 5; 7. Žemčužnoe T 2 M 3; 8. Ostryj. 

 

În marea majoritate a cazurilor, spadele şi pumnalele analizate sunt găsite în morminte în 
dreapta defunctului, lângă şold, dar avem cazuri când acestea se aflau şi în partea stângă (în special 
exemplarele mari). Acest fapt ne conduce la concluzia că spadele cu mânerul terminat în semilună 
erau purtate în partea dreaptă1. 

În mediul sarmatic timpuriu din spaţiul de la vest de Don sunt documentate 12 descoperiri 
de spade şi pumnale cu mânerul terminat în semilună (Bol’šaja Belozerka T 1 M 1 (Fig. 102/2), 
Grišino (Fig. 102/3), Horol, Kalančak T 10, Ostrogožsk, Ostryj (Fig. 102/8), Preobraženka T 2 M 5 
(Fig. 102/6), Sergeevka T 4 M 17 (Fig. 102/1), Terni T 20 M 2 (Fig. 102/4), Veseloe, Vinogradnoe  
T 31 M 1 (Fig. 102/5), Žemčužnoe T 2 M 3 (Fig. 102/7)).  

În ceea ce priveşte originea lor, cercetătorii (K. F. Smirnov, M. G. Moškova) au arătat că 
marea majoritate a exemplarelor timpurii, premergătoare formei clasice, se datează în secolul IV a. Chr. 
şi provin din zona Uralilor de Sud. Acest fapt, în opinia autorilor menţionaţi, este o mărturie că 
formarea acestor spade şi pumnale a avut loc în zona amintită, lucru confirmat şi de noile 
descoperiri arheologice. 

 
1  Cf. pentru modul de purtare a spadelor şi pumnalelor cu inel la capătul mânerului, care nu era diferit de cel al 

spadelor cu mânerul terminat în semilună, în lucrările lui A. M. Hazanov. 
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Spadele şi pumnalele cu mânerul terminat în semilună şi gardă dreaptă erau considerate        
(M. G. Moškova) ca fiind caracteristice culturii sarmatice timpurii dezvoltate din secolele III–II a. Chr. 
Totodată, în literatura de specialitate s-a încetăţenit opinia potrivit căreia în secolul II a. Chr. 
încetează perioada sarmatică timpurie. Odată cu sfârşitul acesteia se considera (M. G. Moškova) că 
îşi încetează existenţa şi spadele şi pumnalele cu mânerul terminat în semilună. Însă noile 
descoperiri au permis o lărgire a perioadei de datare a spadelor în discuţie. O confirmare a datării 
acestor spade şi în secolul I a. Chr. sunt descoperirile din stânga Volgăi (Rybnoe T 3 M 12, Bykovo      
T 2 M 3). Din mormântul de la Rybnoe, pe lângă pumnalul de tipul analizat, mai provine o spadă cu 
inel la capătul mânerului, mai multe vârfuri de săgeţi din fier cu trei aripioare şi peduncul, două 
vase şi o fibulă de schemă Latène mijlociu de tipul Kostrzewski B, iar din cel de la Bykovo, pe lângă 
o spada scurtă şi una lungă cu mânerul terminat în semilună, mai fac parte: vârfuri de săgeţi din 
fier cu trei aripioare şi peduncul lung, o oglindă cu marginea îngroşată şi mâner în formă de cui, o 
brăţară din aur cu capetele îngroşate şi o fibulă de schemă Latène mijlociu de tipul Kostrzewski B. 
Prezenţa în inventarul acestor morminte a fibulelor menţionate atestă existenţa acestor spade în 
secolul I a. Chr. în Sarmaţia Asiatică2. O confirmare în acest sens este şi spada dintr-un bogat 
mormânt sarmatic datând din prima jumătate a secolului I a. Chr. din regiunea Kuban, care avea 
în inventar o fibulă de formă ovală şi o situlă din bronz. În ceea ce priveşte spadele descoperite în 
mediul sarmatic din spaţiul de la vest de Don, acestea se datează în intervalul secolelor II–I a. Chr., 
însă unele aparţin, pe baza pieselor cu care au fost descoperite împreună, doar secolului I a. Chr. 
Un exemplu elocvent în acest sens este spada fragmentară din mormântul de la Kalančak, care 
avea în inventar o fibulă de schemă Latène mijlociu de tipul Kostrzewski H sau cele din T 31 M 1 
de la Vinogradnoe şi T 2 M 5 de la Preobraženka, care aveau în cadrul mobilierului funerar căni de 
import. 

 
Spade şi pumnale cu terminaţia mânerului în formă de antenă (Antennenknauf) 

Acest tip de spade şi pumnale, rar întâlnit în lumea sarmatică, este reprezentat în spaţiul 
nord-pontic de trei pumnale şi o spadă.  

Spadele şi pumnalele acestui tip au, de regulă, lama pe cea mai mare parte a lungimii dreaptă, 
îngustându-se doar la vârf. În secţiune lama lor este lenticulară. Exemplarele de la Čkalovo (Fig. 103/3) 
şi Novolugansk (Fig. 103/1) au lungimea lamei de 30 respectiv 35 cm, iar lăţimea de 3,5 şi 4 cm. 
Pumnalul de la Neapolis (Fig. 103/3) are lungimea lamei de 15 cm, iar lăţimea în zona gărzii de 
2,7 cm. Spada de la Smela (Fig. 103/4), păstrată fragmentar, are lăţimea lamei în zona gărzii de circa 
6 cm. Pe baza fragmentelor se poate spune că aceasta era destul de masivă şi avea, foarte probabil, 
lungimea lamei de nu mai puţin de 55–60 cm.  
 În ceea ce priveşte mânerele, trebuie spus că acestea sunt dreptunghiulare în secţiune. 
Mânerul spadei de la Smela este uşor ovoidală. Ca şi în cazul celorlalte tipuri de spade şi pumnale şi 
la acestea mânerele, cel mai probabil, erau acoperite cu plăsele din lemn şi apoi înfăşurate cu piele 
sau învelit, probabil, doar în piele. În unele cazuri, deşi nu avem dovezi, plăselele puteau fi 
confecţionate din os. Lungimea mânerelor acestor spade şi pumnale este de 8–9 cm. 
 Garda lor este, ca şi în cazul celorlate tipuri de spade şi pumnale, dreaptă. Lungimea gărzii 
depăşeşte cu 0,5–0,7 cm lăţimea lamei spadei în partea ei superioară. La exemplarele de la Čkalovo şi 
Novolugansk garda nu s-a păstrat. 
 Terminaţia mânerului acestor spade şi pumnale este un element definitoriu. Mânerele 
exemplarelor de la Smela şi Neapolis au terminaţiile răsucite într-o rotaţie. Pumnalul de la Čkalovo 
are terminaţiile răsucite de 1,5 ori, iar extremităţile acestora ascuţite. Terminaţia mânerului, ca şi 
însuşi mânerul acestui pumnal, sunt dreptunghiulare în secţiune. 

 
2  Vezi în acest sens şi spada din bogatul mormânt de la Žutovo (T 27 M 4), care se datează în secolul I a. Chr. 
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Complexul în care a fost descoperit pumnalul 
de la Čkalovo avea în componenţa sa o cană cenuşie 
ce are analogii printre vasele ceramice din necropola de 
la Molčansk (Akkermen’–1 T 4 M 8). M. I. Vjaz’mitina 
data această cană în secolele I a. Chr. – I p. Chr. 
Pumnalul de la Novolugansk este din aceeaşi pe-
rioadă, iar împreună cu spada de la Smela se afla o 
cană de culoare cărămizie caracteristică pentru pri-
mele secole p. Chr. 
 Existenţa spadelor şi pumnalelor cu termina-
ţia mânerului în formă de antenă a fost identificată în 
lumea sarmatică recent. Astfel în lucrarea dedicată 
armamentului sarmaţilor a lui A. M. Hazanov, aceste 
arme nu se regăsesc. În restul teritoriului locuit de 
sarmaţi, exceptând exemplarele din spaţiul analizat, 
sunt cunoscute 12 astfel de spade şi pumnale. Un 

pumnal de acest tip provine dintr-un mormânt din perioada sarmatică mijlocie din necropola de la 
Krivoj Liman. Astfel de arme au fost descoperite în câteva morminte din secolele II–I a. Chr. din 
Caucazul de Nord (Buerova Mogila, necropola Čegem–2, Letnickoe, Petropavlovsk). Sunt cunoscute 
astfel de arme şi în zona Volgăi şi Kalmykija, unde acestea provin atât din morminte din perioada 
sarmatică timpurie (necropola Barbastau) şi mijlocie (Krasnoselec, lacul Hanaty, Žutovo), cât şi 
târzie (Sidory, Baranovka). Două arme de acest tip, descoperite întâmplător, provin din regiunea de 
la est de Volga (Kaindinskie peski) şi Baškirija (Talačevka).  

Cert este că astăzi se poate spune că cele mai timpurii exemplare provin din Caucazul de 
Nord, iar arme similare din aceeaşi perioadă se întâlnesc în necropolele nomazilor din Asia Centrală 
(Kyzyl-tepe, Tulhar). În perioada sarmatică mijlocie şi târzie, terminaţia mânerului în formă de 
antenă se răspândeşte pe tot teritoriul locuit de sarmaţi, dar numărul mic al spadelor şi pumnalelor 
de acest tip constituie o dovadă a faptului că ele au avut o popularitate mică. 

În legătură cu provenienţa acestor terminaţii a mânerului, trebuie spus că acestea au fost 
caracteristice spadelor şi pumnalelor scitice şi sauromatice din secolele VI–V a. Chr. Ulterior, aceste 
spade şi pumnale dispar câteva secole din dotarea sarmaţilor, fiind înlocuite cu cele cu terminaţia 
mânerului în semilună. Ele îşi vor face din nou apariţia în lumea sarmatică în secolul II a. Chr. 
 M. P. Abramova consideră că folosirea spadelor şi pumnalelor cu o astfel de terminaţie a 
mânerului în Caucazul de Nord este o trăsătură locală, iar A. S. Skripkin crede că prezenţa acestor 
terminaţii la spadele şi pumnalele nomazilor din Asia Centrală reprezintă o dovadă a influenţei 
tradiţiei armamentului sarmatic. 

Trebuie totuşi precizat că la ora actuală este dificil de explicat cauzele care au dus la utilizarea 
spadelor şi pumnalelor cu astfel de terminaţii la capătul mânerului după o pauză de peste două 
secole. Mai mult decât atât, trebuie remarcat că în zonele de stepă ale Sarmaţiei, judecând după 
datarea descoperirilor, terminaţiile mânerului în formă de antenă îşi fac apariţia în perioada 
sarmatică mijlocie. În acest sens nu putem nu exclude aportul pe care l-au putut avea unele gupuri 
de populaţii din Asia Centrală la renaşterea în lumea sarmatică a acestor terminaţii de la capătul 
mânerului, dar nici influenţa purtătorilor acestei tradiţii din Caucazul de Nord. În sfârşit este 
posibilă şi o influenţă simultană a impulsurilor culturale menţionate în perioada de formare a 
culturii sarmatice mijlocii. 

 

 
Fig. 103. Spade şi pumnale cu terminaţia mânerului în 
formă de antenă (Antennenknauf): 1. Novolugansk;           
2. Neapolis; 3. Čkalovo; 4. Smela. 
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Spade şi pumnale cu mânerul terminat în inel 

Acest tip de spade şi pumnale folosite de sarmaţi a fost dominant în perioada sarmatică 
mijlocie, iar descoperirile de astfel de arme predomină pe întreg teritoriul locuit de sarmaţi pe 
parcursul câtorva secole. Dintre toate tipurile de spade şi pumnale, cele cu mânerul terminat în inel 
sunt cele mai uniforme, atât după formă şi tehnica de confecţionare, cât şi după dimensiunile lor.  
 Caracteristicile spadelor şi pumnalelor în discuţie sunt cam aceleaşi, dar există şi unele mici 
deosebiri de aspect. În spaţiul locuit de sarmaţi, marea majoritate a acestora au fost descoperite în 
mormintele sarmatice bărbăteşti, dar sunt şi cazuri când ele au fost descoperite în morminte de femei. 

După caracteristicile tipologice şi morfologice de bază, spadelor şi pumnalelor cu mânerul 
terminat în inel le sunt apropiate de cele cu mânerul terminat în semilună. 

În mediul sarmatic din spaţiul nord-pontic sunt cunoscute în jur de 70 de exemplare de 
astfel de spade şi pumnale. 

De regulă, ele au lama cu tăişuri paralele, care se îngustează vizibil, începând cu al treilea 
sfert al lungimii acesteia sau doar spre vârf. Sunt şi exemplare ale căror tăişuri încep să se îngusteze 
imediat după gardă, lama având astfel o formă de triunghi prelung.  

În secţiune, lama lor este lenticulară şi mai rar romboidală, iar grosimea variază între 0,4–
0,5 cm şi 0,7–1 cm. Deşi mai rar decât pe spadele cu mânerul terminat în semilună, unele exemplare 
de spade şi pumnale cu inel la capătul mânerului au pe lamă câte un şănţuleţ prelung, iar altele au pe 
mijlocul lamei, de sus până jos, câte o muchie. A. M. Hazanov a remarcat că spadele şi pumnalele cu 
lama de formă romboidală în secţiune şi cu muchie prelungă sunt mult mai puţine ca în perioada 
anterioară şi considera că acest fapt trebuie privit ca o particularitate arhaică. 

În ceea ce priveşte lăţimea lamei în zona gărzii, aceasta variază de la caz la caz, diferenţele 
fiind nu foarte mari, variind între 4–5 cm, mai rar între 3,5–4 cm. Foarte rar se întâlnesc spade a 
căror lamă are lăţimea de 6 cm sau chiar mai mult, dar şi 
exemplare a căror lamă are în zona gărzii o lăţime ce nu 
depăşeşte 2,5–3,5 cm. 

Legat de mânerul spadelor şi pumnalelor acestui 
tip, trebuie spus că acestea se împart în două tipuri: a) late 
şi care se îngustează puţin spre inel, având o lăţime de 3 cm; 
b) înguste, care au aceeaşi lăţime de 2–2,5 cm pe toată 
lungimea lor, deşi sunt exemplare ce au lăţimea mânerelor 
mai mică de 2 cm sau mai mare de 3 cm. În secţiune 
mânerele sunt ovale, lenticulare, dreptunghiulare şi mai 
rar rotunde şi romboidale, ultimele fiind caracteristice în 
special spadelor şi pumnalelor cu mânerul terminat în 
semilună. Mânerele erau acoperite cu plăsele din lemn şi 
înfăşurate cu piele, cum este în cazul spadei din T 2 M 1 
de la Porogi (Fig. 104). Alteori, mânerul era înfăşurat doar 
în piele. În sfârşit, în unele cazuri, plăselele puteau fi 
confecţionate din os. La ora actuală însă se cunoaşte doar 
un singur exemplar de spadă de acest tip, al cărui mâner 
avea plăsele din os şi care provine de la Novofilippovka. 
Pumnalul din T 10 M 1 de la Cazaclia (Fig. 105/2) avea 
garnituri de lemn aplicate cu foiţă din aur. 

De obicei, mânerele spadelor şi pumnalelor sunt mai înguste de 1,5–2,5 ori decât lama lor. 
Există însă şi exemplare al căror mâner este doar cu puţin mai îngust decât lama. Lungimea 
mânerului cu tot cu inel variază între 10 şi 14 cm, dar avem cazuri când este mai mică. Inelul de la 
capătul mânerului acestui tip de spadă şi pumnal are în secţiune o formă rotundă, uneori ovală, fiind 

 
Fig. 104. Spada cu mânerul terminat în inel din T 2 
M 1 de la Porogi (după A. V. Simonenko 2001). 
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din fier şi adosat prin sudare. În unele cazuri, inelul era realizat din aceeaşi bucată de metal ca şi 
mânerul. Diametrul inelelor de la capătul mânerului este de obicei de 4–5 cm, sunt însă cazuri în 
care acesta este mai mic de 4 cm. 
 Garda acestor spade şi pumnale, de regulă dreaptă, este confecţionată din două fâşii de fier ce 
se sudau la capete. Uneori însă, era folosită doar o fâşie mai mare, care era îndoită în jurul lamei şi 
sudată la capete. Garda spadei din M 2 de la Ostrivec (Fig. 105/1), la fel ca şi a celei din T 32 M 1 de 
la Ust’-Kamenka (Fig. 105/7) nu este dreaptă, ci are o formă curbată. Lungimea gărzii spadelor 
acestui tip variază, de obicei, între 4,5–7 cm, depăşind cu 1–2 cm lăţimea lamei spadei în partea ei 
superioară, dar sunt şi exemplare a căror gardă este de 8 cm, în unele cazuri chiar depăşind această 
lungime, aşa cum este la cele două spade din M 1 şi M 2 de la Bădragii Noi (Fig. 105/9–10). Cu toate 
acestea, trebuie menţionat că în lumea sarmatică se cunosc şi spade şi pumnale cu inel la capătul 
mânerului ce nu au gardă metalică. Se întâlnesc astfel de exemplare şi în mormintele din secolele  
II a. Chr. – începutul secolului II p. Chr. din teritoriile nord-caucaziene. 
 Spadele şi pumnalele menţionate, la fel ca şi cele cu mânerul terminat în semilună, erau 
purtate în teci din lemn. Urmele din lemn ale acestora au fost observate într-o mare parte a 
mormintelor unde au fost descoperite astfel de arme. O dovadă în plus sunt şi urmele de lemn de pe 
lamele spadelor descoperite în tot spaţiul locuit de sarmaţi. Un exemplu în acest sens sunt urmele 
tecii din lemn ale spadei din T 2 M 1 de la Porogi. De obicei, tecile erau vopsite cu culoarea roşie, aşa 
cum este în cazul celei din T 1 M 1 de la Novofilippovka, care era ornamentată la vârf şi cu o plăcuţă 
din bronz ce urma forma tecii. Uneori tecile din lemn erau îmbrăcate în piele, care, la rândul lor, 
erau vopsite în roşu, aşa cum este în cazul spadei de la Porogi. Sunt şi cazuri în care atât mânerele, 
cât şi tecile erau decorate cu plăcuţe. Teaca şi mânerul din lemn ale spadei de la Porogi erau decorate 
cu plăcuţe şi figurine din aur, ultimele reprezentând lei, realizaţi prin ştanţare. În partea inferioară a 
tecii era fixată o plăcuţă cu un semn de tip tamga din schema regelui Inismeos (Fig. 104). Trebuie 
menţionat că în perioada sarmatică mijlocie aspectul armamentului de paradă se schimbă. Mânerele 
şi tecile acestora sunt placate cu aur şi ornamentate cu reprezentări în stil animalier. Astfel de spade 
şi pumnale au fost descoperite în necropola de la Tillya-tepe (Bactria) şi în bogatul mormânt 
sarmatic din stânga Donului de la Dači. Nu este exclus ca uneori să se fi folosit şi teci confecţionate 
exclusiv din piele (netăbăcită n.n.), dar şi din acelea care parţial sau în totalitate erau confecţionate 
din fier. 

În marea majoritate a cazurilor, spadele şi pumnalele analizate sunt găsite în morminte, în 
dreapta defunctului, lângă şold, ceea ce indică că erau prinse de centura defunctului. Nu constituie o 
excepţie în acest sens nici situaţia din mormintele din spaţiul şi perioada analizată. Cu toate acestea, 
trebuie spus că în puţinele cazuri când acestea au fost găsite lângă şoldul stâng, în stânga lângă mână 
ori lângă craniu, acestea probabil nu erau în poziţia în care erau purtate. Pe baza celor menţionate se 
poate concluziona că ele erau purtate cu precădere în partea dreaptă (Cf. Fig. 106a/1, 3). 
 Cea mai mare parte a cercetătorilor care s-au ocupat de originea acestor spade şi pumnale 
consideră că acest tip s-a format pe baze locale, iar ca prototipuri au servit spadele scito-sauromate 
cu terminaţiile zoomorfe şi în formă de „antenă”. Ipoteza a fost lansată pentru prima dată de          
W. Ginters în 1928. Mai târziu ea a fost susţinută şi dezvoltată de către K. F. Smirnov, care a şi 
remarcat o serie de astfel de spade şi pumnale în mormintele sarmatice timpurii din zona Volgăi. 
Acelaşi autor a ajuns la concluzia că formarea acestui tip de spade s-a încheiat la sfârşitul secolului 
III a. Chr., iar rolul hotărâtor în acest proces l-au avut regiunile din preajma fluviului Volga. Tot el a 
exprimat şi opinia conform căreia formarea spadelor şi pumnalelor cu mânerul terminat în inel a 
avut loc în paralel cu cele ce au terminaţia mânerului în formă de semilună. Trebuie precizat însă că 
A. M. Hazanov nu arată care au fost cauzele care au determinat ca spadele şi pumnalele cu mânerul 
terminat în semilună să se răspândească în perioada sarmatică timpurie, iar cele cu inel în cea 
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mijlocie. Acelaşi autor nu excludea ca la apariţia spadelor şi pumnalelor cu mânerul terminat în inel 
un anumit rol să fi jucat unii factori externi. 
 În linii generale, schema genezei spadelor şi pumnalelor cu mânerul terminat în inel, expusă 
mai sus, este confirmată şi de noile descoperiri. În acest sens sunt interesante o serie de spade ce au 
terminaţia în formă de inel din Baškiria3, dar care au trăsături ce le apropie de cele cu terminaţia în 
formă de semilună. Autorii ce au publicat aceste spade le datează în secolul III a. Chr., însă tot ei 
menţionează pentru aceeaşi regiune descoperiri care se datează în secolul II a. Chr. 
 A. S. Skripkin remarca că astăzi bazinului inferior al Volgăi i se poate adăuga ca spaţiu de 
origine a spadelor şi pumnalelor cu mânerul terminat în inel şi regiunea din sudul Munţilor Urali. 

Apariţia timpurie a acestora este confirmată la ora actuală nu numai de caracteristicile 
morfologice, ci şi de descoperirea acestora împreună cu cele cu mânerul terminat în semilună, 
caracteristice perioadei sarmatice timpurii. În acest sens pledează şi prezenţa lor în unele morminte 
bine datate alături de alte categorii de material arheologic. 

Cert este că existenţa spadelor şi pumnalelor cu terminaţia mânerului în inel, încă din 
perioada sarmatică timpurie, este un fapt dovedit. Însă în această perioadă ele au fost utilizate 
sporadic, fapt ce este argumentat de numărul mic de exemplare descoperite.  

 

 
 

Fig. 105. Spade şi pumnale cu mânerul terminat în inel: 1. Ostrivec-Verteba M 2; 2. Czaclia T 10 M 1; 3. Dumeni T 9 M 13; 
4. Tecuča; 5. Dneprostroj T 26 M 6; 6. Novofilippovka T 2 M 1 grupa de vest; 7. Ust’-Kamenka T 32 M 1; 8. Ust’-
Kamenka T 62 M 1; 9. Bădragii Noi M 1; 10. Bădragii Noi M 2. 

 

Toţi autorii, care, într-o măsură mai mare sau mai mică, s-au ocupat de armamentul 
sarmatic, sunt de acord că din secolul I a. Chr. sau, mai bine zis, de la hotarul secolelor I a. Chr. –        
I p. Chr., spadele şi pumnalele cu mânerul terminat în inel devin tipul dominant în lumea sarmatică. 

Astfel, din acel moment, acest tip de spade şi pumnale va domina lumea sarmatică până în 
secolul II p. Chr., întâlnindu-se însă şi în prima jumătate a secolului III p. Chr. În spaţiul nord-
pontic analizat, astfel de spade au fost descoperite în mormintele necopolelor târzii de la Ševčenko  
(T 9 M 1), Cuconeştii Vechi II (T 21 M 1) şi Bădragii Noi (M 1–6). 

Spadele şi pumnalele cu mânerul terminat în inel au cunoscut o largă răspândire în Bospor, 
aşa cum rezultă din reprezentările de pe reliefurile de la Panticapaeum. Însă exemplarele care provin 
din săpăturile arheologice sunt foarte puţine. Aşa cum rezultă de pe reprezentările stelelor funerare, 

 
3  Republică în cadrul Federaţiei Ruse situată în zona de sud a Munţilor Urali şi a câmpiilor adiacente. 
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cât şi din descoperirile arheologice, spadele şi pumnalele acestui tip au fost răspândite în Bospor cu 
precădere în secolele I–II p. Chr., iar începând cu sfârşitul secolului II p. Chr., ele nu au mai fost 
utilizate. Câteva exemplare de astfel de spade şi pumnale au fost descoperite în Crimeea, în unele 
oraşe greceşti, cât şi în mediul culturii Przeworsk. Nu lipsesc astfel de spade nici în teritoriile din 
nordul Caucazului. 
 Astfel, se poate observa că spadele şi pumnalele acestui tip au fost folosite de sarmaţi 
începând cu secolul II a. Chr. şi până către mijlocul secolului III p. Chr. Odată cu sfârşitul secolului 
II p. Chr. ele se întâlnesc tot mai rar, dispariţia lor fiind cauzată de folosirea tot mai intensă a 
spadelor şi pumnalelor cu mâner simplu. Cert este că spadele şi pumnalele tipului dat, alături de alte 
artefacte, sunt piese ce individualizează cultura sarmatică mijlocie, deşi au apărut încă din perioada 
sarmatică timpurie. 
 
 Spade şi pumnale cu mâner simplu 
 Spadele şi pumnalele cu mâner simplu sunt considerate de către specialiştii în domeniu ca 
fiind caracteristice cu precădere perioadei sarmatice târzii. Cu toate acestea, cercetările din ultimii 
ani au arătat că, deşi ele sunt dominante în secolele II–IV p. Chr., acestea apar mult mai devreme. 
Mai mult decât atât, ele au constituit un element important al culturii materiale sarmate din perioada 
târzie, dar şi unul de datare. 
 În mormintele sarmatice din regiunea nord-pontică ne sunt cunoscute la ora actuală peste 50 
de exemplare.  

Ca şi celelalte tipuri de spade şi pumnale utilizate de sarmaţi de-a lungul secolelor şi cele cu 
mâner simplu au fost descoperite cu precădere în mormintele sarmatice bărbăteşti, dar sunt şi câteva 
cazuri când acestea au fost descoperite în morminte de femei. 

Spadele acestui tip din lumea sarmatică au în cea mai mare parte a lor lungimea cuprinsă 
între 75/80–100 cm, dar se întâlnesc şi numeroase exemplare care depăşesc această lungime. Lama 
spadei din T 1 M 22 de la Ust’-Kamenka are lungimea de 90 cm (Fig. 106/13), cea a spadei din M 2 
de la Kriničnoe de circa 100 cm, iar a celei din T 2 M 3 de la Majaki în jur de 110 cm. Deşi 
preponderent spadele acestui tip sunt de dimensiuni mari, se întâlnesc şi exemplare ce au o lungime 
de 50/60–80 cm, precum şi exemplare de lungimi ceva mai mici. Lungimea lamei pumnalelor de 
acest tip este de 20–30 cm.  

O confirmare a faptului că spadele lungi au fost utilizate frecvent de către sarmaţi sunt şi 
informaţiile din izvoarele literare. În acest sens este relevantă relatarea lui Tacitus (Istorii, I, 79, 3) 
care atunci când descrie invadarea Moesiei din iarna anului 69 p. Chr. de către sarmaţii roxolani 
menţionează săbiile lor foarte lungi, pe care le mânuiesc cu ambele mâini. 

Toate aceste spade şi pumnale, cu sau fără gardă metalică, au două tăişuri. Lamele acestora 
pornesc paralel de la bază şi se îngustează vizibil, la marea majoritate, în ultima treime. Uneori 
îngustarea lamei are loc chiar în apropierea vârfului, dar sunt şi exemplare care au lama în formă de 
triunghi prelung. În secţiune, lama lor este, de regulă, lenticulară, dar se întâlnesc şi exemplare care 
au forma lamei, în secţiune, romboidală. 

Lăţimea lamei spadelor la bază variază între 4 şi 6 cm, mai rar întâlnindu-se exemplare a 
căror lăţime este de 7 cm sau chiar 8 cm, cum este în cazul spadei din T 1 M 22 de la Ust’-Kamenka, 
sau foarte înguste, cum este în cazul spadei din T 8 M 2 de la Ševčenko (Fig. 106/14) care are lăţimea 
lamei de 2,4 cm.  

În ceea ce priveşte lăţimea lamei pumnalelor de acest tip din întreaga lume sarmatică, aceasta 
este în medie de 3–4,5 cm, iar exemplarele cu lama îngustă sau mai lată se întâlnesc destul de rar. 

Mânerele acestor spade şi pumnale erau confecţionate din aceeaşi bucată de metal ca lama şi 
erau în secţiune plate, dreptunghiulare, pătrate sau rotunde. Lungimea medie a limbii mânerelor 
spadelor variază între 10–15 cm, iar lăţimea lor este de 2–3 cm, dar sunt şi exemplare ce au 
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dimensiuni mai mici sau mai mari. În ceea ce priveşte mânerele pumnalelor, ele sunt de dimensiuni 
mai mici şi au în lungime între 6–10 cm, iar lăţimea în jur de 2 cm. Partea metalică a mânerului era 
acoperită cu plăsele care erau de regulă din lemn sau os. Acestea erau prinse, în unele cazuri, cu 
nituri în partea superioară sau de mijloc a mânerului spadei sau pumnalului. De altfel, pe partea 
metalică a multor exemplare se păstrează găurile prin care trecea nitul. Probabil că osul a fost 
întrebuinţat mai rar ca plăsele pentru mânerele spadelor şi pumnalelor, în schimb sunt frecvente 
cazurile când pe mânerele acestora se mai păstrau urmele plăselelor din lemn.  
 

 
 

Fig. 106. Spade şi pumnale cu mâner simplu: 1. Olăneşti T 13 M 3; 2. Bădragii Vechi T 29 M 12; 3. Bădragii Noi T 
2 M 1; 4. Ust’-Kamenka T 1 M 33; 5. Ust’-Kamenka T 37 M 1; 6–7. Bădragii Noi M 7; 8. Primorskoe T 2 M 1;           
9. Primorskoe T 1 M 52; 10. Brilevka T 16 M 1; 11. Ševčenko T 7 M 1; 12. Vesnjanoe; 13. Ust’-Kamenka T 1 M 22; 
14. Ševčenko T 8 M 2; 15. Kalančak. 

 

În Bospor spadele şi pumnale cu mâner simplu aveau prins la capătul mânerului nişte 
terminaţii de diferite forme din topaz, calcedon, chihlimbar, sticlă, alabastru, bronz, os, lut ars sau 
lemn. Deşi în mormintele sarmatice cu spade şi pumnale de acest tip astfel de terminaţii se întâlnesc 
ceva mai rar, ele sunt totuşi prezente. În spaţiul nord-pontic, terminaţii din astfel de materiale aveau 
spadele de la Gradeška (cristal şi aur), Kriničnoe (bronz), Majaki (alabastru), Neščeretovo. O parte 
dintre aceste terminaţii erau de formă discoidală şi erau prinse cu ajutorul unui nit ce era fixat între 
plăselele din lemn sau os. Nu este exclus ca plăselele din lemn să fi fost făcute în aşa fel încât, după 
prinderea lor pe limba metalică, la capătul mânerului, să formeze un buton sau un capăt mai 
bombat. 

În ceea ce priveşte garda metalică aceasta este prezentă la un număr foarte mic în întreaga 
lume sarmatică. Nu este exclus ca o parte din spade şi pumnale să fi avut gardă din lemn. 

În legătură cu gărzile din fier, trebuie spus că acestea nu au dimensiuni mari, lungimea lor 
fiind cu 2–4 cm mai mare decât lăţimea lamei spadei. În ceea ce priveşte spadele şi pumnalele acestui 
tip din spaţiul analizat, trebuie consemnat că au gardă metalică doar trei pumnale din tumulul de la 
Primorskoe (Fig. 106/9), spada din tumulul de la Mospinskaja şi cea din mormântul de la Vesnjanoe 
(Fig. 106/12). 

Ca şi spadele şi pumnalele cu mânerul terminat în inel, cele de tipul în discuţie erau purtate 
în teci din lemn. Urmele tecilor din lemn vopsite în roşu, iar uneori îmbrăcate în piele de aceeaşi 
culoare, au fost găsite în mai multe morminte. Faptul că aveau teacă din lemn s-a constatat pe mai 
multe spade şi pumnale, inclusiv pe cele din mormintele sarmatice de pe teritoriul nord-pontic. 
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În marea majoritate a cazurilor, în mormintele sarmatice din teritoriul nord-pontic 
(Primorskoe, Ust’-Kamenka etc.), pumnalele cu mâner simplu sunt găsite în dreapta defunctului, iar 
spadele acestui tip în stânga defunctului, aşa cum, probabil, erau purtate în timpul vieţii (Fig. 106a/2).  

M. G. Moškova şi A. M. Hazanov 
susţineau că spadele şi pumnalele acestui tip 
îşi au originea în spadele sauromaţilor, iar    
A. S. Skripkin consideră că acestea au apărut 
la sarmaţi nu ca rezultat al dezvoltării auto-
nome a formelor locale, ci au fost preluate 
gata formate din zona Kuban şi Bospor. 

Cea mai timpurie spadă cu mâner 
simplu şi gardă metalică dreaptă provine 
dintr-un bogat mormânt sarmatic descoperit 
la Vertjačego (teritoriul de la est de Don), 
care se datează în secolele IV–III a. Chr. În 
mormintele sarmatice timpurii din spaţiul de 
la est de Don sunt cunoscute cinci cazuri 
când în acelaşi mormânt au fost descoperite 
spade cu mâner simplu şi gardă dreaptă 
împreună cu spade scurte sau pumnale cu 

mânerul terminat în semilună. În acelaşi spaţiu sunt şi trei cazuri în care spade de tipul în discuţie au 
fost descoperite împreună cu spade scurte cu terminaţia mânerului în inel (Kalmykovo T 1 şi 2, Kos-
Oba T 16). Astfel de spade şi pumnale sunt cunoscute şi în morminte sarmatice de secol I a. Chr. din 
regiunea Kuban. 

Cert este că spadele şi pumnalele cu gardă metalică au existat în lumea sarmatică începând cu 
secolul IV a. Chr. şi cu mici modificări morfologice, până în primele secole p. Chr. 

În ceea ce priveşte spadele şi pumnalele de acelaşi tip, dar fără gardă, deşi sunt considerate ca 
fiind caracteristice pentru perioada sarmatică târzie, au apărut, la fel ca şi cele cu gardă metalică, 
mult mai devreme. 

În perioada sarmatică timpurie se datează o serie de spade din mormintele sarmatice de la est 
de Don şi Volga (Starica T 4 M 9, Arpačin T 40 M 10). Spada de la Arpačin a fost descoperită 
împreună cu o fibulă de tip Neapolis (Crimeea). Pe baza acesteia din urmă întregul complex a fost 
datat în prima jumătate a secolului I a. Chr. (B. A. Raev). Câteva astfel de spade provin din morminte 
sarmatice timpurii din teritoriul din stânga Donului de Jos (interfluviul Sal-Manyč). În spaţiul nord-
pontic, o spadă fără gardă metalică provine din T 16 M 1 de la Brilevka (Fig. 106/10). Aceasta se 
datează pe baza fibulei de schemă Latène mijlociu, tipul Kostrzewski B, ce făcea parte din inventarul 
mormântului, cândva, în a doua jumătate a secolului II – prima jumătate a secolului I a. Chr. 

Spade şi pumnale de acest tip, cu şi fără gardă, au fost descoperite în număr mare în Bospor, 
unde acestea se datează cu precădere în secolele I-II p. Chr.4. Ele nu lipsesc nici de pe teritoriul 
Crimeei, unde pătrund atât prin intermediul oraşului Panticapaeum, cât şi a sarmaţilor. Câteva 
spade de acest tip sunt cunoscute şi în teritoriul de la nord de Munţii Caucaz. 

Cert este că spadele şi pumnalele cu mâner simplu, cu şi fără gardă metalică, sunt cunoscute 
şi folosite de sarmaţi încă din perioada sarmatică timpurie şi sunt utilizate pe scară largă începând cu 
secolul II p. Chr. Nu constituie o excepţie în acest sens nici situaţia din regiunea nord-pontică. 
 Astfel, în urma analizei spadelor şi pumnalelor din mediul sarmatic nord-pontic se poate 
spune că în secolele II–I a. Chr. au fost răspândite şi utilizate spadele şi pumnalele cu mânerul 
terminat în semilună – arme ce au fost dominante în această perioadă pe întregul teritoriu locuit de 

 
4  A. M. Hazanov susţine preluarea de către bosporani a acestor spade de la sarmaţi prin intermediul zonei Kuban. 

 
Fig. 106a. Moduri în care erau purtate spadele şi pumnalele 
(reconstituiri) (1–2. După A. M. Hazanov 1971; 3. După A. V. 
Simonenko 2001). 
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sarmaţi. De la hotarul dintre secolele I a. Chr. – I p. Chr., acestea au fost înlocuite de cele cu mânerul 
terminat în inel, deşi se întâlnesc şi spade şi pumnale ce au terminaţia mânerului în formă de antenă 
sau de tipul cu mâner simplu. Ultimele două tipuri, nu foarte numeroase în perioada sarmatică 
mijlocie, ilustrează, foarte probabil, impulsurile migraţioniste ale unor grupuri de sarmaţi din est. 
Începând din a doua jumătate a secolului II p. Chr., spadele şi pumnalele cu mâner simplu vor fi tipul 
dominant în întreaga lume sarmatică, deşi în regiunile vestice ale teritoriului nord-pontic spadele şi 
pumnalele cu inel la capâtul mânerului sunt întâlnite rareori şi în prima jumătate a secolului III p. Chr. 
 
 Lănci 

Lancea reprezintă o altă armă folosită de sarmaţi în decursul secolelor. Aceasta a fost una 
dintre armele de bază ale sarmaţilor, fiind utilizată atât de cavaleria grea şi de cea uşor înarmată, cât 
şi de pedestraşi. 

Cu toate acestea în mormintele, depozitele sau tezaurele sarmatice vârfurile de lance se întâl-
nesc destul de rar pe tot teritoriul locuit de aceştia de-a lungul mai multor secole. A. M. Hazanov, 
care a adunat în lucrarea sa toate vârfurile de lance din întreaga lume sarmatică cunoscute la acea 
dată, s-a oprit la cifra 39. Deşi de atunci până la ora actuală au trecut mulţi ani şi s-au efectuat 
numeroase cercetări arheologice sistematice pe întregul teritoriu locuit de sarmaţi, numărul 
vârfurilor de lance nu s-a mărit în mod substanţial. Nu reprezintă o excepţie în acest sens nici spaţiul 
nord-pontic, unde lăncile sunt foarte puţine la număr în mediul sarmatic. În ceea ce priveşte 
descoperirile din nordul Mării Negre, trebuie spus că la ora actuală sunt documentate în jur de 30 de 
descoperiri de vârfuri de lance care sunt de mai multe tipuri. 

Un prim tip îl reprezintă vârfurile ce au lama lungă şi masivă în formă de frunză, iar tubul de 
înmănuşare scurt. Toate vârfurile de lănci ale acestui tip sunt de dimensiuni mari. În spaţiul de care 
ne ocupăm un astfel de vârf de lance provine din tezaurul de la Veseloja Dolina (Fig. 107/1).  

Tipul al doilea este reprezentat de piesele ce au lama în formă de frunză de salcie, iar tubul de 
înmănuşare de lungimi medii. Gura de înmănuşare a acestora este marcată deseori printr-o nervură 
proeminentă. În secţiune lama lor este lenticulară. În mormintele sarmatice studiate astfel de piese 
provin din T 26 M 1 de la Balki (Fig. 107/2), T 4 M 17 de la Sergeevka (Fig. 107/3), T 56 M 1 de la 
Ust’-Kamenka (Fig. 107/4) şi Spasskoe. În tubul de înmănuşare al exemplarului de la Balki (T 26 M 1) 
se mai păstrau resturi de la coada de lemn. 

Cel de-al treilea tip este reprezentat de exemplarele ce au lama de formă piriformă, alungită, 
iar tubul de înmănuşare de lungimi medii. Gura de înmănuşare a acestora este marcată deseori 
printr-o nervură proeminentă. Lăţimea maximă a lamei este situată în partea de jos, în zona de 
trecere spre tubul de înmănuşare. În secţiune lama este lenticulară (Sadovo T 2 M 1 (Fig. 107/5–6), 
Alexandrovsk T 12 M 3, Kalančak T 10, Kairy T 1 M 24). În tubul de înmănuşare a exemplarului de 
la Kalančak se mai păstrau resturi de la coada de lemn.  

Tipul al patrulea este reprezentat de exemplarul de la Kvašino (Fig. 107/7). Acesta este de 
mari dimensiuni şi are lama de formă rombică, asimetrică, care reprezintă două treimi din lungimea 
totală (în unele cazuri chiar mai puţin). Marginea inferioară a acestora este tăiată în unghi obtuz, iar 
în secţiune lama este romboidală. Tubul de înmănuşare reprezintă o treime din lungimea totală, dar 
sunt şi cazuri când acesta este ceva mai mare. Gura tubului de înmănuşare este marcată printr-o 
nervură proeminentă. O variantă a acestui tip este vârful din cadrul aceleiaşi descoperiri de la 
Kvašino (Fig. 107/8). Acesta are lama de formă rombică, asimetrică, care reprezintă mai puţin de o 
treime din lungimea totală a vârfului. Tubul de înmănuşare reprezintă ceva mai mult de două treimi 
din lungimea totală, iar gura este marcată printr-o nervură proeminentă. În secţiune lama este 
romboidală sau lenticulară. 

Tipului al cincilea îi aparţin exemplarele din tezaurul de la Velikoploskoe (Fig. 107/9) şi 
depozitul de la Snigirevka. Acestea sunt de mari dimensiuni şi au lama de formă piriformă, alungită 
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şi o lungime de până la două treimi din lungimea totală. Lăţimea maximă a lamei este situată în 
partea de jos, în zona de trecere spre tubul de înmănuşare. În secţiune lama este lenticulară. Tubul de 
înmănuşare reprezintă o treime din lungimea totală, uneori chiar ceva mai mult, iar gura este 
marcată printr-o nervură proeminentă. Exemplarul de la Velikoploskoe are prevăzut în tubul de 
înmănuşare un orificiu prin care era bătut cuiul de prindere a cozii din lemn.  

Cel de-al şaselea tip este reprezentat de vârfurile de lance de mari dimensiuni cu lama de 
formă piriformă, care reprezintă mai mult de o treime din lungimea totală. Lăţimea maximă a lamei 
este situată în partea inferioară, în zona de trecere spre tubul de înmănuşare. În secţiune lama lor 
este lenticulară. Tubul de înmănuşare ajunge până la două treimi din lungimea totală, iar gura de 
înmănuşare este deseori marcată printr-o nervură proeminentă. Singurul exemplar de astfel de vârf 
de lance provine de la Velikoploskoe (Fig. 107/10). Acesta are în tubul de înmănuşare un orificiu 
prin care era bătut cuiul de prindere a cozii din lemn. 

Un tip aparte este vârful de lance scurtă cu lama aplatizată de formă triunghiulară, iar partea 
inferioară sub forma a două aripioare tăiate în unghi ascuţit din tezaurul de la Velikoploskoe. În 
secţiune acestea sunt de formă romboidală. Tubul de înmănuşare are forma unei tije rotunde în 
secţiune. 

Potrivit lui A. M. Hazanov, vârfurile de lance, precum cel de la Veseloja Dolina, sunt de 
provenienţă caucaziană şi se datează în limitele ultimelor secole a. Chr. – primele secole p. Chr., fapt 
ce nu prea permite utilizarea lor ca material de datare. 

Vârfurile de lance aparţinând tipurilor doi şi trei, pe lângă faptul că au o formă foarte apro-
piată între ele, sunt tipice pentru tot teritoriul sarmatic pe parcursul câtorva secole. Mai mult decât 
atât, ele sunt neutre din punct de vedere cronologic şi nu pot fi folosite ca material de datare. Lungi-
mea exemplarelor aparţinând celor două tipuri nu depăşeşte, de regulă, 35 cm, iar lăţimea lamei va-
riază între 3,5–6 cm. Exemplarele din mormintele analizate au fost descoperite împreună cu fibule de 
schemă Latène mijlociu de tipul Kostrzewski B (Sadovo T 2 M 1) şi H (Kalančak T 10), spade cu mâ-
nerul terminat în semilună (Kalančak T 10; Sergeevka T 4 M 17) sau căni de import (Balki T 26 M 1). 
În secolul I p. Chr. se datează vârful de lance din mormântul de la Lyčkovo, iar în secolul I – prima 
jumătatea a secolului II p. Chr., cel de la Ust’-Kamenka. Din perioada sarmatică mijlocie sunt şi 
exemplarele nepublicate de la Vojtovo, Primorskoe, Slavjansk, iar în secolele II–III p. Chr. se datează 
complexul în care a fost descoperit exemplarul de la Verhnjaja Maevka. 

Vârfurile aparţinând tipurilor IV–VI sunt datate de către A. I. Meljukova în secolele IV–
III a. Chr. şi considerate că fiind de provenienţă caucaziană. La rândul său, K. F. Smirnov datează 
complexul de Kvašino, pe baza analogiilor pe care le au piesele din inventarul acestuia în zona 
Kuban, în secolul III a. Chr. Acelaşi autor menţionează şi o serie de analogii pentru vârfurile de lance 
de la Kvašino în mediul meot, scitic şi sarmatic timpuriu. Exemplarele de la Velikoploskoe şi Snigirevka 
au fost datate în secolul III a. Chr. sau la sfârşitul acestuia, iar mai nou în secolele II–I a. Chr. Astfel 
de vârfuri de lance se datează în regiunea Kuban şi teritoriile nord-caucazine în secolele III–I a. Chr. 
S. V. Polin a constatat că pentru acestea există analogii foarte apropiate şi în mediul scitic târziu din 
secolele II a. Chr. – I p. Chr. Acelaşi autor a datat descoperirile de la Kvašino, Snigirevka şi 
Velikoploskoe în secolele II–I a. Chr., cu accentul pe cel din urmă. Nici restul de piese, alături de care 
au fost descoperite aceste vârfuri de lance, nu contravin datării în secolele II–I a. Chr. Astfel, printre 
acestea se află psalii cruciforme (Kvašino, Velikoploskoe), aplici frontale (Snigirevka, Velikoploskoe), 
un cazan de bronz şi o cupă din argint (Velikoploskoe). 

În ceea ce priveşte vârful de lance aparţinând tipului VII, acesta îşi are cea mai apropiată 
analogie în M 28 din necropola meoto-sarmată de la Ust’-Labinsk.  

Aproape jumătate dintre vârfurile de lănci din spaţiul analizat provin din morminte jefuite, 
ceea ce ingreunează stabilirea lungimii lăncilor. În cazurile în care vârfurile au fost găsite in situ, ele 
se aflau depuse în diferite locuri ale mormântului – lângă încheieturile mâinilor, de-a lungul mâinii 
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sau a piciorului, lângă bazin, în zona capului sau picioarelor, în colţul gropii mormântului împreună 
cu restul mobilierului funerar sau înfipte în peretele gropii. Doar în şase morminte vârfurile de lance 
se aflau lângă craniu cu vârfurile în sus, ca şi cum în mormânt a fost depusă întreaga lance. Forma 
gropii mormintelor de la Verhnjaja Maevka, Zaplavka, Sadovo, Kairka nu a fost surprinsă, iar 
lungimea scheletelor era de 175–180 cm. Este greu de crezut că în aceste cazuri groapa mormintelor 
era mai mare de 2,5 m (groapa mormântului de la Voijtovo avea lungime ade 2,65 m, iar gropi cu o 
lungime mai mare pe teritoriul analizat se întâlnesc extrem de rar).  
  

 
 

Fig. 107. Lănci şi suliţe: 1. Veseloja Dolina; 2. Balki T 26 M 1; 3. Sergeevka T 4 M 17; 4.  Ust’-Kamenka T 56 M 1;               
5–6. Sadovo T 2 M 1; 7–8. Kvašino; 9–10. Velikoploskoe; 11. Bădragii Vechi T 25 M 1; 12. Porogi T 2 M 1. 

 

Astfel, se poate spune că poziţia în care sunt descoperite vârfurile de lance în cadrul 
mormintelor indică faptul că în majoritatea cazurilor lăncile nu erau depuse întregi aşa cum era 
obiceiul la sciţi. Această stare a lucrurilor indică odată în plus că sarmaţii rupeau lancea (partea din 
lemn) înaintea depunerii în mormânt. De altfel la sarmaţi este cunoscut obiceiul deteriorării 
intenţionate a obiectelor înainte de depunere în morminte. 
 Cert este că la ora actuală este greu de spus care era lungimea lăncilor obişnuite ale 
sarmaţilor. Ţinând însă cont de dimensiunile gropilor în care au fost găsite lănci depuse întregi, se 
poate spune că cel mai probabil lungimea acestora nu depăşea 2,5 m. 
 În final se poate menţiona că toate tipurile de vârfuri de lănci prezentate mai sus au existat pe 
parcursul câtorva secole, iar marea lor majoritate au analogii în armamentul sarmaţilor din teritoriile 
estice. Se mai poate spune că vârfurile de lance din mediul sarmatic nord-pontic nu au trăsături 
locale şi sunt identice cu tipurile din restul teritoriului locuit de sarmaţi. 
  

Suliţe 
Alături de lănci, călăreţii sarmaţi uşor înarmaţi şi pedestraşii au utilizat şi suliţe, ale căror 

vârfuri metalice sunt mai mici decât ale lăncilor. 
Faţă de vârfurile de lance, cele de suliţe practic nu se întâlnesc în mormintele, depozitele sau 

tezaurele sarmatice pe tot teritoriul locuit de sarmaţi de-a lungul mai multor secole. 
În spaţiul analizat, vârfuri de suliţe provin din T 25 M 1 de la Bădragii Vechi (Fig. 107/11) şi 

T 2 M 1 de la Porogi (Fig. 107/12). Exemplarul de la Bădragii Vechi, păstrat fragmentar, are lama în 
formă de frunză, rupt din anticitate, la fel ca şi tubul de înmănuşare. Lungimea acestuia a fost de cca. 
9,5 cm, iar lăţimea lamei de 2,6 cm. O analogie pentru acest vârf de suliţă în lumea sarmatică nu 
cunoaştem. În ceea ce priveşte vârful de suliţă de la Porogi, acesta este de mici dimensiuni, are vârful 
în formă de frunză, rupt din anticitate, iar tubul de înmănuşare mai păstra în interior un belciug din 
bronz. Lungimea aproximativă a acestuia a fost de cca. 12–13 cm. O analogie exactă nu cunoaştem, 
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însă piese foarte apropiate celei de la Porogi sunt vârfurile din mormântul sarmatic al T 10 de la 
Tiflisskaja şi cele din complexul de la Hévizgyõrk (Ungaria). Exemplarul din tumulul de la Tiflisskaja 
se datează, pe baza restului de inventar, cel mai probabil în a doua jumătate a secolului I – începutul 
secolului II p. Chr., iar cele de la Hévizgyõrk, în a doua jumătate a secolului II p. Chr. 

* 

Dacă pornim de la situaţia că armamentul descoperit în morminte reprezintă realitatea, atunci 
trebuie să recunoaştem că pe parcursul secolelor lăncile şi suliţele au fost utilizate de sarmaţi foarte 
puţin. Pe de altă parte, dacă ne gândim însă la faptul că lancea a fost arma ofensivă de bază a 
catafractarilor sarmaţi, atunci constatăm că lucrurile stau altfel. Deşi unii autori (K. F. Smirnov) au 
găsit foarte uşor o explicaţie pentru această situaţie, aceasta este mult mai complexă, iar o dovadă în 
acest sens sunt informaţiile din izvoarele scrise antice. Astfel, Strabon5 (VII, 3, 17), descriind 
armamentul roxolanilor din timpul războiului acestora cu Diophantes, generalul lui Mithridates VI 
Eupator6, aminteşte lancea, alături de arc şi spade, printre armele ofensive ale acestora. Relatarea lui 
Strabon este foarte importantă pentru că ea face referire la armamentul ofensiv şi defensiv al cavaleriei 
uşoare sarmate înainte de apariţia contingentelor de catafractari. Despre suliţă, ca armă cu care luptă 
sarmaţii iazigi, ne relatează poetul Ovidiu7 (Ibis, 137–139). Tot el (Ponticele, I, 3, 60) ne relatează despre 
lăncile sarmatice aruncate cu mâna. Printre cei care amintesc lăncile ca armă folosită de sarmaţi sunt şi 
o serie de autori din secolul I p. Chr., printre aceştia numărându-se Silius Italicus8 (Punica XV, 313), 
Statius9 (Achilleis II, 130–134) şi Valerius Flaccus10 (Argonautica, VI, 162). Tacitus11 (Anale, VI, 35), 

 
5  Geograf şi istoric grec ce s-a născut în Amseia din Pont în 64/63 a. Chr. şi a trăit până în 23/24 p. Chr. A studiat la 

Nyssa, Roma şi Alexandria. Întreprinde o serie de călătorii în Asia Mică, Italia, Grecia şi Egipt, în timpul cărora 
strânge material pentru viitoarele cărţi. Din Comentarii istorice, scrisă în 47 de cărţi şi elaborată între anii 27–7 a. Chr., 
s-au păstrat doar 19 fragmente. Lucrarea reprezenta o istorie universală a perioadei 146–27 a. Chr., care continua 
opera lui Polybios. În schimb Geografia, publicată după anul 14 p. Chr. în 17 cărţi, este unica operă geografică a 
antichităţii care ne-a parvenit aproape în întregime. 

6  Suveran al Regatului Pontului în anii 112–63 a. Chr. 
7  Publius Ovidius Naso (43 a. Chr. – 18 p. Chr.) poet latin, cunoscut în română sub numele de Ovidiu. Datorită 

perfecţiunii formale a stilului, umorului fin şi fanteziei creatoare, a devenit unul dintre clasicii literaturii latine, alături 
de Horaţiu şi Virgiliu. În anul 8 p. Chr. a fost surghiunit la Tomis, Constanţa de astăzi. Aici poetul şi-a scris ultimele 

opere (Tristia, Epistulae ex Ponto şi Ibis) în care găsim numeroase informaţii despre populaţiile din regiune. 
8  Tiberius Catius Silius Italicus (25–101 p. Chr.), om politic şi poet epic latin originar din Neapolis. A fost consul în anul 

68 p. Chr. şi guvernator al provinciei Asia în anul 77 p. Chr. A scris Punica, o epopee despre al doilea război punic. 
9  Publius Papinius Statius (cca. 45–96 p. Chr.), poet latin originar din Neapolis, ce a trăit o lungă perioadă de timp la 

Roma. A scris Thebais în 12 cărţi, poemul Achilleis în 2 cărţi şi Silvae, o culegere de poezii în 5 cărţi. 
10  Caius Valerius Flaccus (45–95 p. Chr.), poet epic latin care a scris o epopee neterminată, în 8 cărţi, despre rătăcirile 

argonauţilor, în care a imitat pe Apollonius din Rhodos. 
11  Caius – sau Publius – Cornelius Tacitus (55–120 p. Chr.) om politic şi unul din cei mai importanţi istorici romani, 

considerat părintele istoriografiei latine. Se cunosc puţine amănunte din viaţa lui. Tot ce se ştie despre Tacitus 
provine fie din scrierile lui, fie din scrisorile lui Pliniu cel Tânăr, bunul său prieten. În timpul împăratului Vespasian, 
Tacitus a început cariera politică tipică a unui senator (cursus honorum), în anul 79 p. Chr. a avut funcţia de questor, 
în 88 p. Chr. era pretor, pentru a deveni în anul 97 p. Chr. consul. În anii 112–113 p. Chr. era guvernator al provinciei 
Asia. În ultimele două decenii ale vieţii şi-a început activitatea literară şi istorică, iar operele sale au devenit publice 
după sfârşitul domniei lui Domiţian. Sub împăratul Nerva începe activitatea de istoric şi publică prima sa operă, De 
vita Iulii Agricolae (Viaţa lui Iulius Agricola). A doua din seria aşa ziselor opere minore ale lui Tacitus este De 
origine et situ Germanorum (Despre originea şi locurile Germanilor), sau, pe scurt, Germania (98 p. Chr.). 
Historiae (Istorii), publicată probabil între 104 şi 109 p. Chr., este prima dintre operele majore de istorie ale lui 
Tacitus şi tratează istoria romană începând cu anul 69 p. Chr. (anul morţii împăratului Galba, succesorul lui Nero) 
până la uciderea împăratului Domiţian, în anul 96 p. Chr. Din cele 14 cărţi s-au păstrat doar primele patru şi părţi 
din cartea a cincea. În Annales (Anale), cu titlul originar Ab Excessu Divi Augusti (De la moartea divinului 
Augustus), este descrisă istoria împăraţilor din dinastia iuliană, de la Augustus până la moartea lui Nero, în 
intervalul cuprins între anii 14 şi 68 p. Chr. Opera era alcătuită iniţial din 16 cărţi, din care s-au păstrat, pe lângă 
câteva fragmente izolate, doar nouă. 
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Fig. 108. Reprezentări 
din cavourile de la 
Panticapaeum: 
1. Reprezentarea de pe 
peretele sudic al came-
rei funerare, între nişă 
şi colţul estic,  al cavo-
ului descoperit în 1872;  
2. Fresca de pe pere-
tele din spate a primei 
camere funerare al 
cavoului descoperit în 
1873;  
3. Reprezentarea de pe 
peretele sudic al came-
rei funerare, între nişă 
şi colţul vestic, al cavo-
ului descoperit în 1872; 
4. Frescă de pe pere-
tele din prima cameră a 
cavoului descoperit de 
A. B. Ašik în 1841 (după 
M. I. Rostovcev 1913). 

 
 

descriind bătălia dintre regele hiberilor12, Pharasmanes, şi a aliaţilor săi sarmaţi cu armata lui 
Orodes, fiul regelui part Artabanus III, din anul 35 p. Chr., relatează că sarmaţii au renunţat la arc, 
care bătea doar la mică distanţă şi au pornit la atac cu săbiile şi lăncile. Acelaşi autor (Istorii, I, 79, 3) 
aminteşte lăncile lungi mânuite de sarmaţii roxolani atunci când descrie invazia acestora din iarna 
anului 69 p. Chr. în provincia Moesia. Printre autorii mai târzii care menţionează utilizarea acestor 
arme de către sarmaţi se numără Arrianus13 (Arta Tacticii, 4, 3; 4, 7), Pausanias14 (Descrierea Greciei, 
I, 21, 8), Ammianus Marcellinus15 (Istorie romană, XVII, 12, 2, XIX, 11, 10–11) şi Claudius 

 
12  Populaţie din regiunea istorică Hiberia situată între Munţii Caucaz şi nord-estul Armeniei antice, la est de Colchida, 

astăzi partea centrală şi răsăriteană a Georgiei. 
13  Flavius Arrianus (cca. 95–175 p. Chr.), om politic şi istoric grec; a fost ofiţer în armata romană, consul, apoi 

guvernator al Cappadociei, calitate în care respinge în anul 134 p. Chr. o mare invazie alană în Asia Mică.  
14  Geograf şi scriitor grec ce a trăit în secolul II p. Chr. şi este autorul unei Periegesis tes Hellados, în 10 cărţi, elaborată 

între anii 160–180 p. Chr. Lucrarea lui Pausanias este mai mult decât o simplă periegeză, căci cuprinde informaţii 
ample despre geografia şi istoria cetăţilor greceşti, istoria socială, artă, mitologie sau istoria politică a Eladei, 
furnizând informaţii şi despre istoria altor popoare antice. 

15  Istoric latin de origine greacă care s-a născut la Antiohia în anul 330 p. Chr. şi a murit în 395 p. Chr. la Roma. Ca 
ofiţer în armata romană a participat la numeroase evenimente militare şi a călătorit în Gallia, provinciile balcanice şi 
în Orient. Opera lui, Rerum Gestarum libri (Istoria romană), cuprinde 31 de cărţi în care sunt prezentate evenimen-
tele dintre anii 96–378 p. Chr. (între domnia lui Nerva (96–98 p. Chr.) şi moartea lui Valens (378 p. chr.). Din Istoria 
romană a lui Ammianus s-au păstrat doar cărţile XIV–XXXI, consacrate evenimentelor din anii 353–378 p. Chr., la 
care acesta a participat direct. Lucrarea lui Ammianus Marcellinus e cea mai vrednică şi reprezentativă continuare a 
operei lui Tacitus. 
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Claudianus16 (De consulatu Stilichonis, I, 106–116). Demn de remarcat este şi faptul că cea mai mare 
parte a relatărilor despre utilizarea lăncilor ca arme ofensive de către sarmaţi le avem pentru 
perioada secolelor I a. Chr. – I p. Chr. 

O dovadă a folosirii lăncii de către sarmaţi este reprezentarea de pe vasul din bogatul 
mormânt sarmatic de secol I p. Chr. de la Kosika (interfluviul Don-Volga) (Fig. 66), dar şi cele din 
camerele funerare ale câtorva cavouri de la Panticapaeum (Fig. 108).  

Cert este că, la fel ca şi alte populaţii, sarmaţii au folosit ca arme ofensive lancea şi suliţa, care 
au avut un rol important la ei, fiind utilizate atât de pedestraşi cât şi de cavaleria uşoară. Lăncile 
lungi, au constituit arma de bază a contingentelor de catafractari.  

  

Topoare 
Acest tip de armă ofensivă este reprezentat în regiunea nord-

pontică de un exemplar ce provine din mormântul de la Olăneşti (T 4 
M 4) şi altul din bogatul mormânt sarmatic din prima jumătatea a 
secolului II p. Chr. de la Čuguno-Krepinka (T 2 M 1) (Fig. 109). 

 

Arcul. Consideraţii privind utilizarea arcului în lumea sarmatică 
La fel ca şi în restul teritoriului locuit de sarmaţi şi în mediul 

sarmatic din nordul Mării Negre descoperirile de arcuri sunt extrem 
de puţine la număr. 

Deşi despre primele arcuri la sarmaţi avem puţine informaţii 
oferite de descoperirile arheologice, există totuşi pe câteva plăcuţe 
reprezentări ale unor mici arcuri reflexe în formă literei „M” din 
perioada sauromatică. Reprezentarea unui arc în formă de „M” avem şi 
pe aripioara unui vârf de săgeată din bronz ce provine dintr-un 

mormânt din secolele VI–V a. Chr. Arcurile folosite de către sarmaţi în perioada timpurie (sec. 
IV–I a. Chr.) nu se deosebeau substanţial de cele scitice. Aceste arcuri erau de dimensiuni nu foarte 
mari, oscilând între 75–100 cm.  
 Utilizarea acestor arcuri de către sarmaţi în perioada timpurie este dovedită de reprezentarea 
de pe plăcuţa din T 6 M 8 de la Verhne-Pogromnoe pe care este ilustrat un arc în gorytus. La aceasta 
se adaugă descoperirea din T 19 M 2 de la Usatova reprezentată prin partea de la mijlocul arcului 
compusă din trei bucăţi de lemn acoperite în părţile ce nu se îndoiau cu plăcuţe din lemn. 
 Despre arcurile de tip „scitic” trebuie spus că acestea, spre deosebire de arcul simplu cu o 
singură curbură, care a dominat o perioadă îndelungată de timp, era unul reflex, dublu şi cu capetele 
curbate spre direcţia de tragere, acestea din urmă fiind buclate. Acest arc era unul complex, iar 
pentru confecţionarea lui era nevoie de cunoştinţe speciale. Fiind de dimensiuni relativ mici acest arc 
compozit de tip „scitic” avea din punct de vedere militar un randament net superior faţă de arcul 
simplu, dar şi o forţă de penetrare mai mare. Datorită forţei, eficacităţii, puterii de penetrare a ţintei, 
dar şi a razei de acţiune, acest tip de arc s-a răspândit la mai multe popoare. Relevantă în acest sens 
este relatarea istoricului Herodot17 (Istorii, I, 73) care, vorbind despre regele mezilor Cyaxares, 
menţionează că acesta a trimis băieţi tineri la sciţi pentru a fi învăţaţi să tragă cu arcul. 

 
16  Poet grec (cca. 370-405 p. Chr.), născut la Alexandria din Egipt, care în tinereţe a scris versuri în limba greacă. În 

anul 394 p. Chr. a venit la Roma şi şi-a continuat activitatea poetică în limba latină. În anul 395 p. Chr. a compus un 
imn de laudă pentru consulii Probinus şi Olybrius, apoi s-a mutat la Mediolanum (Milano). Principalele sale poezii 
au apărut între anii 396 şi 404 p. Chr. Acestea sunt fie imnuri de slavă în cinstea celui de-al treilea (396 p. Chr.) şi al 
patrulea consulat (398 p. Chr.) al împăratului Flavius Honorius (395–423 p. Chr.), fie invective împotriva lui Rufinus 
(396 p. Chr.), fie proslăviri a faptelor lui Stilicho împotriva lui Alarich (rege vizigot în anii 395–410 p. Chr.). 

17  Herodot (în limba greacă Herodotos) din Halicarnas/Halikarnassos a fost istoric grec care a trăit în secolul V a. Chr. 
(484–425 a. Chr.). Este considerat părintele istoriei prin modul în care a tratat evenimentele pe care le-a consemnat 
în scrierile sale. Până la el evenimentele erau tratate în cronici sau epopei. Este cunoscut pentru scrierile sale despre 
conflictul greco-persan, precum şi pentru descrierile oamenilor şi locurilor vizitate. Istoriile sale, care numără 9 cărţi, 
sunt rezultatul unor cercetări întinse. 

 
Fig. 109. Topor din fier din mormân-
tul de la Čuguno-Krepinka T 2 M 1. 
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În ceea ce-i priveşte pe sarmaţi, trebuie spus că aceştia vor folosi arcurile reflexe de tip 
„scitic” până în secolul III p. Chr. 
 Astfel, pe Columna lui Traian, arcurile sarmaţilor roxolani, după forma şi dimensiunile lor, 
sunt de tip „scitic” (Fig. 125). Cu arcuri de acest tip sunt echipaţi şi sarmaţii reprezentaţi pe vasele 
din bogatul mormânt sarmatic de secol I p. Chr. de la Kosika (Cf. Fig. 66). În ceea ce priveşte acest 
tip de arc reflex, dublu curbat, de tip „scitic”, trebuie menţionat că acesta a avut o largă răspândire în 
lumea iraniană şi departe de hotarele acesteia. Arcurile reflexe de tip „scitic” au fost preluate şi de 
către greci, dovadă în acest sens fiind reprezentările acestora de pe monedele oraşelor nord şi vest-
pontice, dar şi a Regatului Bosporan. Această armă a mai fost folosită de către traci, geto-daci şi 
macedonieni. 
 Ammianus Marcellinus (Istorie romană, XXII, 8, 37), referindu-se la arcul de tip „scitic”, 
menţionează că: „în timp ce arcurile tuturor neamurilor se curbează ca nişte verigi flexibile, cele 
scitice sau partice sunt la mijloc drepte, cu extremităţile mai largi şi mai deschise, amândouă 
părţile însă curbându-se ca o lună în descreştere”. Aceste arcuri erau confecţionate prin asamblarea 
şi lipirea părţilor lemnoase de diferite esenţe (se prefera lemnul din corn), după care se fixau 
plăcuţele din lemn cu crestăturile orientate către direcţia de tragere. La confecţionarea lor era folosit 
un clei preparat special pentru lipirea părţilor lemnoase, în plus fiind utilizate tendoane. Faţă de 
arcul compozit de dimensiuni mai mari, ce avea în construcţia sa întăritoare din os, cel de tip „scitic” 
avea, în locul plăcuţelor din os, unele din lemn, care erau în număr de şapte. Mânerul acestui tip de 
arc era drept ori un pic curbat, iar capetele arcului buclate. Aceste părţi ale arcului trebuiau să nu se 
îndoaie, în schimb umerii trebuiau să fie foarte elastici. Pentru fixarea coardei, arcul era îndoit prin 
apăsarea mâinii pe capătul de sus, în timp ce era sprijinit cu piciorul pentru a asigura stabilitatea 
mişcării. Cu cealaltă mână, ochiul coardei era petrecut prin crestătura plăcuţelor din lemn de la 
partea superioară a arcului. O reprezentare a modului de fixare a corzii avem pe un vas descoperit în 
tumulul scitic de la Kul’ Oba (Kerci, Crimeea)18 (Fig. 110/2). Astfel, la întinderea corzii, toată puterea 
  

 
Fig. 110. 1. Detaliu al stelei lui Athenaios de la Panticapaeum (după Ju. M. Desjatčikov 1972); 2. Reprezentarea arcului 
de tip “scitic” şi a modului de fixare a corzii de pe vasul din mormântul de la Kul’ Oba (după V. Schiltz 1994). 

 
18  În acelaşi mod era fixată coarda la arcurile compozite cu întăritoare din os. 
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cădea pe umerii arcului. Datorită acestei acţiuni de fixare a corzii, arcul era uneori asimetric, astfel 
unul dintre umerii arcului era mai mare ca deschidere, iar capătul şi plăcuţele de care se fixa coarda 
prin întinderea acesteia erau mai scurte. În sfârşit, trebuie menţionat că efortul făcut pentru 
întinderea corzii de către arcaş, ca şi impulsul dat săgeţii era mult mai mare decât la arcurile simple.  
 Începând însă de la sfârşitul secolului I a. Chr. – secolul I p. Chr., arcurile de tip „scitic” au 
fost folosite de către sarmaţi alături de cele cu întăritoare din os cunoscute sub denumirea de arc de 
tip „hunic”19. 
 După cum se ştie, în Asia Centrală a apărut de timpuriu armamentul defensiv. Astfel, 
dezvoltarea rapidă a armelor de apărare în această regiune, începând cu a doua jumătate a mileniului 
I a. Chr., a dus la căutarea de noi soluţii pentru creşterea eficacităţii armamentului ofensiv şi în 
special a arcului. Aceste căutări au fost efectuate atât în direcţia îmbunătăţirii formei şi a folosirii de 
noi materiale cum ar fi cornul şi osul, cât şi în direcţia măririi dimensiunilor arcului. Ultima soluţie 
nu putea fi nicidecum cea mai bună datorită faptului că scădea elasticitatea arcului şi ducea la o 
rapidă deformare a formei acestuia şi a micşorării reflexului. Evident, soluţia a fost găsită, aceasta 
constând în folosirea la construcţia arcului a garniturilor (plăcuţelor) de os atât la capetele arcului, 
cât şi la mâner şi prin ataşarea capetelor răsfrânte, ca nişte „coarne”, spre direcţia de tragere. În 
aceste condiţii, umerii arcului se compuneau din două curburi puternic pronunţate, dar foarte 
elastice, având la mijloc între ele mânerul armei. Ar mai fi de precizat că folosirea acestor garnituri 
din os în schimbul acelora din lemn ar fi fost sortită eşecului dacă nu ar fi fost mărite dimensiunile 
arcului. Păstrarea vechilor dimensiuni ducea automat la o rigiditate accentuată a ramei lemnoase, 
impunându-se în final sporirea dimensiunilor sale la o lungime ce varia între 120–160 cm. În fine, 
trebuie precizat că acest proces a avut loc cândva în secolul II – începutul secolului I a. Chr. 
 Aceste arcuri, ca şi cele de tip „scitic”, aveau baza din lemn, formată din câteva bucăţi, uneori 
de diferite esenţe, preferându-se arţarul, cornul, dudul. La această ramă din lemn se prindeau 
plăcuţele de corn, ligamente, tendoane şi întăritoare din os. Osul şi cornul de cerb erau utilizate la 
extremităţile arcului, primul material fiind utilizat şi la construcţia mânerului. De obicei arcurile 
compozite folosite de sarmaţi aveau în construcţia lor şapte piese din os, câte două la fiecare capăt al 
arcului şi trei la mânerul acestuia. Întăritoarele din os de la capetele arcului aveau dimensiuni 
diferite, astfel perechea din partea superioară avea mărimi ceva mai mari decât a acelora din partea 
inferioară. În schimb, întăritoarele din os de la mâner erau plasate câte una pe ambele părţi, iar a 
treia pe partea interioară a mânerului arcului. Folosirea osului şi a cornului făcea ca mânerul şi 
extremităţile arcului să rămână nemişcate în timpul întinderii corzii, însă umerii erau foarte elastici. 
Cert este că principalele elemente caracteristice erau întăritoarele din os şi dimensiunea arcurilor, 
care varia între 120–160 cm. Tipul de arc menţionat avea o greutate minimală, era foarte elastic şi în 
acelaşi timp foarte puternic, diferitele părţi ale lui îndeplinind evident şi diferite funcţii. Toate 
acestea au dus atât la mărirea razei de acţiune, cât şi a forţei de penetrare. 
 În ceea ce priveşte raza de acţiune a arcurilor compozite cu întăritoare de os, aceasta este 
mult discutată, neexistând un consens. Teoreticianul militar roman Vegetius20 (Epitoma Rei 
Militaris, II, 23) vorbeşte de 600 de picioare, adică 274 m. Tratatele islamice vorbesc de o distanţă de 
60 de arcuri, adică 69 m, pentru o ţintă. A. D. Bivar dă ca distanţă maximă 229 m şi 91 m efectiv 

 
19  Termenul de arc de tip „hunic” a fost introdus de către A. Alföldi şi J. Werner în urma studierii întăritoarelor din os 

din epoca migraţiilor din siturile Europei Centrale. Trebuie menţionat însă că nu este corect ca apariţia concomitentă 
a noului tip de arc pe un teritoriu imens al Eurasiei să fi pus pe seama hunilor. Mai mult decât atât, în momentul 
apariţiei acestuia (sfârşitul secolului II – secolul I a. Chr.), hunii încă nu locuiau la vest de lacul Baikal. G. Rausing 
denumeşte arcul de tip „hunic” Qum-Darya, după situl de pe acest râu. Tipul de fapt nu este hunic, ci chinezesc. 
Cimitirul unde a fost descoperit este asociat cu postul de graniţă chinez Lou-Lan (secolele I a. Chr. – III p. Chr.). 

20  Vegetius Renatus Flavius, autor latin de la sfârşitul secolului IV – începutul secolului V p. Chr. A scris un tratat de 
artă militară în patru cărţi (Epitoma Rei Militaris), închinat lui Teodosiu I (împărat roman în anii 379–395 p. Chr.), 
cu o larga circulaţie până în secolele XVII–XVIII. A mai scris şi un tratat de medicină veterinară, Mulomedicina 
(Medicina măgarului). 
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pentru o lovitură mortală, iar R. G. Collingwood şi I. A. Richmond optează şi ei pentru distanţa de 
bătaie de 229 m, dar consideră că până la distanţa de 137 m săgeata putea ucide. 

Pentru utilizarea unui astfel de arc era nevoie de cunoştinţe şi mult antrenament pentru a 
putea fi mânuit. La fel de cert este şi faptul că un arcaş pedestru putea trimite săgeata cu o mai mare 
exactitate spre ţintă, însă nu trebuie să uităm că sarmaţii, parţii21, sasanizii22 sau hunii23 erau nişte 
redutabili arcaşi călări, care de mici erau antrenaţi să tragă cu arcul de pe cal şi despre care se poate 
spune cu adevărat că erau „născuţi în şa”. De altfel, chiar autorii antici precum Herodot (Istorii, I, 
136), Dio Cassius24 (Istoria romană, XL, 15) sau Ammianus Marcellinus (Istorie romană, XXV, 1, 13) 
menţionau că tehnica folosirii arcului se însuşeşte de la o vârstă fragedă. Acest fapt indică odată în 
plus că mânuirea acestor arcuri compozite de dimensiuni mari de pe cal nu ridicau probleme. Mai 
mult decât atât, pentru tragerea cu arcul este importantă natura ţintei, mărimea, vulnerabilitatea, 
gradul ei de mişcare, cât şi precizia şi lungimea bătăii arcului. Cel mai important lucru este însă 
precizia arcaşului în diferitele condiţii de pe câmpul de luptă. Oricum este cert că un nivel superior 
de precizie a tragerii cu arcul, mai ales călare, cere mulţi ani de experienţă şi exerciţii. 
 În ceea ce priveşte răspândirea rapidă a arcului compozit cu întăritoare de os pe un spaţiu 
foarte întins, aceasta poate fi explicată, după cum am precizat mai sus, prin apariţia echipamentului 
militar mult mai performant şi în special a armurilor grele, împotriva cărora vechile arcuri îşi 
pierdeau eficacitatea. Totodată nu este exclus ca dezvoltarea şi răspândirea rapidă a cavaleriei greu 
înarmate în primele secole p. Chr. (catafractarii şi mai târziu clibanarii), la unele popoare, să fi fost 
un răspuns direct la arta folosirii arcului. 
 Faţă de arcurile de tip „scitic” confecţionate din lemn din câteva esenţe şi a căror urme în 
morminte nu pot fi surprinse, arcurile compozite cu întăritoare din os sunt descoperite în morminte 

 
21  Populaţie iraniană originară din regiunea de la sud de Marea Aral, care se aşează pe la mijlocul secolului III a. Chr. în 

regiunea istorică Parţia, situată la sud-est de Marea Caspică, unde iau numele de parţi. Aici constituie pentru patru 
secole şi jumătate (247 a. Chr. – 224 p. Chr.) cel mai puternic stat din Asia Mijlocie. 

22  La începutul secolului III p. Chr., dominaţia parţilor a început să se clatine, iar în urma insurecţiei pornite în Fars 
(provincie din sud-vestul Iranului), leagănul civilizaţiei iraniene, patria Ahemenizilor, Imperiul Part a luat sfârşit. În 
anul 224 p. Chr., în locul conducătorilor parţi au venit la putere cei din dinastia sasanida, mai energici, după ce Ardaşir I 
l-a înfrânt şi l-a ucis pe ultimul suveran part Artaban V. El a luat titlul de „rege al regilor” şi a întemeiat Imperiul Sasanid 
(224–651 p. Chr.). care se substituie, pentru patru secole, celui part, întinzându-se între fluviile Eufrat şi Indus. 
Monarhie puternică cu o aristocraţie războinică pe măsură şi cler fanatic, Imperiul Sasanid devine prima putere militară 
şi politică a Orientului şi principalul adversar în Asia a Imperiului Roman, iar ulterior a celui Bizantin. 

23  Popor nomad de origine türcică. Zona primară de locuire a acestui popor, compus probabil dintr-o uniune de triburi, 
a fost regiunea de la graniţa nordică a Chinei şi teritoriul Mongoliei de astăzi, până în zona lacului Baikal (sudul 
Siberiei, Rusia). Această populaţie pare să fi fost identică cu triburile menţionate între secolele IV a. Chr. şi I p. Chr. 
de izvoarele chinezeşti antice sub numele Hiung-nu (Hsiung-nu, Xiongnu). Aceste triburi au întemeiat la sfârşitul 
secolului III a. Chr. un adevărat imperiu omonim de mare extindere, înglobând popoare cu origini, limbi şi culturi 
distincte, adică türci, mongoli, chinezi, chiar şi unele elemente europoide. Ca urmare a politicii ofensive susţinută de 
Imperiul Chinez în timpul dinastiei Han (203 a. Chr. – 220 p. Chr.), dar şi datorită expansiunii altor populaţii asiatice 
războinice, înaintaşii hunilor s-au desprins dintre aceste populaţii Hiung-nu, fiind obligaţi să migreze spre vest. Hunii 
heftaliţi sau hunii albi, separaţi din acelaşi conglomerat de populaţii Hiung-nu, au cucerit în prima jumătate a secolul 
I p. Chr. Bactria, părţi ale Iranului şi din nordul Indiei. O perioadă de timp hunii au locuit la est de Marea Caspică, 
între lacul Balhaş (Kazahstanul de est) şi Marea Aral (situată între Uzbekistan şi Kazahstan), de unde s-au mişcat spre 
vest pe la mijlocul secolului IV p. Chr. În jurul anului 370 p. Chr., hunii sub conducerea hanului Balamir (Balamber), 
trec Volga şi îi supun pe alanii din spaţiul dintre Volga şi Don. În anul 375 p. Chr., hunii împreună cu alanii, trec 
Donul şi distrug formaţiunea statală a regelui ostrogot Ermanaric, iar în anii 376–377 p. Chr. ajung la Nistru şi 
înfrâng oştile regelui vizigot Athanaric. 

24  Cunoscut istoric roman născut în Niceea din Bithnia pe la anul 155 p. Chr. A venit la Roma şi a ocupat demnităţi 
foarte înalte, fiind senator, edil, consul în două rânduri, apoi proconsul în Africa şi guvernator în Pannonia 
Superioară. În anul 229 p. Chr. s-a retras din viaţa publică la Niceea, unde a scris opera Istoria romană în 80 de cărţi. 
Aceasta cuprindea istoria Romei de la origini şi până în timpul său, acoperind astfel o perioadă de 983 ani. Din cele 
80 de cărţi ni s-au păstrat în întregime cărţile XXXVI–LIV şi fragmente din cărţile LV–LIX. 
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graţie părţilor din os. Astfel, descoperiri de întăritoare din os de la arcuri au fost făcute pe un 
teritoriu întins din Coreea şi China până în Europa de Est şi Centrală. 
 Cele mai vechi resturi de arc compozit cu plăcuţe-armături din os provin din Trans-Baikalia 
şi Mongolia. Arcuri de acest tip au fost descoperite în China şi Coreea. Într-un număr foarte mare au 
fost descoperite piese de la arcurile compozite în Asia Centrală. Un număr impresionant de 
descoperiri avem din zona vestică a Tuvei25, de la Kudirge şi Kokel. Aceste descoperiri sunt atribuite 
de către specialişti, în parte, culturii timpurii Taštyk (sec. I a. Chr. – I p. Chr.) şi celei huno-sarmatice 
Šurmak. Tot în Asia Centrală descoperiri de aceeaşi natură avem în regiunea Fergana (Tadjichistan), 
în vecinătatea râului Syr-Daria. 
 Mai la sud de zonele sus amintite, piesele din os pentru arcuri sunt prezente într-un număr 
apreciabil în Horezm, Bactria şi Pamirul de Vest. Printre populaţiile care au folosit de timpuriu arcul 
compozit cu întăritoare din os se numără parţii, sasanizii, arabii şi sirienii. Aceştia, de altfel, sunt din 
zone în care se dezvoltase de-a lungul timpului tehnica tragerii cu arcul, de aici fiind de fapt recrutaţi şi 
cei mai buni arcaşi ai Imperiului Roman, graţie atât experienţei pe care o aveau, cât şi folosirii arcului 
compozit. Spre vest, arcurile cu întăritoare din os se întâlnesc în Europa Centrală şi de Vest ele fiind 
întâlnite atât în castrele romane, cât şi în mormintele din epoca migraţiilor. Deşi autorii moderni evită 
să-i menţioneze pe bosporani26 printre cei ce au folosit acest tip de arc, considerând tacit că aceştia au 
folosit doar arcul de tip „scitic”, acest lucru este infirmat de reprezentările de pe stelele funerare din 
secolul I p. Chr. din Bospor (Cf. Fig. 110/1). Ca o dovadă în plus că bosporanii foloseau şi puternicul 
arc compozit cu întăritoare din os poate fi adusă participarea arcaşilor bosporani în lupta lui Arrianus 
împotriva alanilor, care dispuneau de o cavalerie grea, iar pentru penetrarea armurii acestora era 
nevoie de un arc puternic. În plus, din cauza poziţiei geografice, dar şi a bunei cunoaşteri a 
armamentului, tehnicii şi tacticii de luptă a alanilor, bosporanii erau obişnuiţi să lupte cu aceştia. 

 În ceea ce-i priveşte pe sarmaţi aceş-
tia au împrumutat acest tip de arc de la 
huni, cel mai probabil prin intermediul 
purtătorilor culturii Šurmac încă de la sfâr-
şitul secolului I a. Chr. – începutul secolului 
I p. Chr. şi nu a fost o creaţie a lor, ei fiind 
doar printre aceia care l-au preluat, folosit şi 
răspândit pe un spaţiu întins. Faptul că plă-
cuţele din os, atât de la extremităţi, cât şi de 
la mâner, îşi găsesc analogii cu precădere în 
mediul hunic, confirmă odată în plus afir-
maţia noastră. 
 În mediul sarmatic nu au fost desco-
perite arcuri compozite întregi. De altfel, nici 
în alte regiuni, unde acest arc a fost utilizat, 

nu fost descoperite arcuri întregi. Singurele exemplare păstrate, relativ întregi, provin din Egipt, Yrzi 
(la 40 km de Dura-Europos) şi Qum-Darya (China). În rest, în tot spaţiul unde au fost folosite în 
antichitate arcurile compozite cu plăcuţe din os s-au descoperit doar părţile din os şi corn. 

În mediul sarmatic din spaţiul nord-pontic arcuri compozite (părţi ale acestora) provin din T 8 
din necropola de la Molčansk, T 2 M 1 de la Porogi (trei garnituri din os de la extremităţi şi două de 

 
25  Tuva este o republică din Federaţia Rusă ce se învecinează la est şi sud cu Mongolia. 
26  Populaţie a Bosporului Cimerian. Regatul Bosporan, fondat la începutul secolului V a. Chr., a fost alcătuit din colo-

niile greceşti din peninsulele Kerci şi Taman. În primele secole p. Chr. s-a aflat în sfera de influenţă a Romei. 
 

 
Fig. 111. Garnituri din os de la arcul compozit din T 2 M 1 de la 
Porogi. 
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la partea centrală (Fig. 111) la care se adaugă cele din T 2 M 1 de la Ciobruci şi T 16 M 1 de la 
Olăneşti (două garnituri din os de la extremităţi şi una de la partea centrală).  
 Trebuie remarcat că arcul compozit de la Porogi este, alături de cel de la de la Ust’-Labinsk (teri-
toriul de la est de Don), cel mai timpuriu atât pentru Europa de Est, cât şi pentru cele din lumea 
sarmatică. Astfel, exemplarul de la Porogi se datează, pe baza bogatului inventar din mormânt, în a doua 
jumătate/ultimul sfert al secolului I p. Chr. În secolul I p. Chr. se datează şi mormântul din T 29 de la 
Ust’-Labinsk. În schimb, garniturile din os de Ciobruci se datează, ca şi întregul mormânt, cândva în 
prima etapă a perioadei sarmatice târzii (a doua jumătate a sec. II – prima jumătate a sec. III p. Chr.). 

Concentrate în teritoriile de la est de Don şi Volga, celelalte descoperiri de garnituri din os 
de la arcuri din mediul sarmatic provin cu precădere din mormintele din secolele II–IV p. Chr. 
(Cf. Fig. 112). 

Faptul că pentru lumea 
sarmatică marea majoritate a unor 
astfel de descoperiri se con-
centrează în regiunile estice locu-
ite de aceştia nu este întâmplă-
toare, în condiţiile în care locuito-
rii acestor teritorii se aflau mai 
aproape de Asia Centrală şi terito-
riul locuit de huni, unde aceste 
arme erau utilizate masiv încă din 
ultimile secole a. Chr.  

În sfârşit, faptul că în 
mormintele sarmatice nu se întâl-
nesc frecvent părţile din os de la 
arcurile compozite, pe de o parte, 
şi numărul mare de vârfuri de săgeţi de dimensiuni ce nu depăşesc 5 cm, pe de altă parte, ne permite 
să afirmăm că sarmaţii au folosit, cel puţin până în secolul III p. Chr. două tipuri de arc, atât cel de 
tip „scitic”, cât şi cel compozit cu plăcuţe din os. De altfel, trebuie precizat că în acele morminte 
sarmatice unde au fost descoperite părţile din os ale 
arcurilor compozite şi unde s-au păstrat vârfurile de 
săgeţi (Susly, Ust’-Labinsk, Kobjakovo, Kalinovka, 
Central’nyj VI, Porogi etc.), acestea aveau dimensi-
uni ce depăşeau în lungime 5 cm sau oscilând între 5 
şi 10 cm. Însă, trebuie precizat că, alături de vârfuri 
de săgeţi mai mari, de fiecare dată se găsesc şi vârfuri 
de dimensiuni mai mici, fapt ce confirmă că acestea 
din urmă erau folosite şi la tragerea cu acest tip de 
arc. Astfel, atunci când în morminte sunt des-
coperite doar vârfuri de săgeţi ce nu depăşesc în lun-
gime 5 cm, acestea nu permit susţinerea afirmaţiei 
că arcul folosit de defunct a fost cu certitudine unul 
reflex de tip „scitic”. Mai mult decât atât, în unele 
cazuri, precum cel de la Porogi, vârfurile de săgeţi sunt de diferite tipuri şi dimensiuni (Fig. 113), fie-
care tip fiind folosit împotriva unei anumite ţinte27. În legătură cu vârfurile din mormântul de la 
Porogi trebuie spus că acestea au în mare parte un caracter estic bine pronunţat.  

 
27  Pentru a putea alege săgeata cu vârful necesar, începând cu secolul IV p. Chr. alanii purtau săgeţile în tolbă cu vârful 

în sus. 

 
Fig. 112. Garnituri din os de la arcuri compozite din lumea sarmatică: 1. Susly T 
51; 2. Kalinovka T 36 M 1; 3. Kalinovka T 7 M 1; 4. Pokrovsk T 18; 5. Ust’-Labinsk 
T 29; 6. Nižnij Baskunčak T 2. 

 
Fig. 113. Vârfuri de săgeţi din T 2 M 1 de la Porogi T 2 M 1. 
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 Raritatea descoperirilor de arcuri, atât în mormintele scitice, cât şi în cele sarmatice, vine în 
contradicţie cu informaţiile izvoarelor antice, care subliniază popularitatea arcului atât la unii, cât şi 
la alţii. E. V. Černenko presupunea, pentru mediul scitic, transmiterea arcului de la o generaţie la alta 
ca pe un obiect sacru. De altfel, o potrivire a ritualurilor militare ale sciţilor şi sarmaţilor în acest sens 
nu poate fi exclusă. 

Pot exista însă şi alte motive din cauza cărora arcul nu era pus în mormânt pe care noi nu 
avem de unde să le cunoaştem. Cu toate acestea, trebuie spus că lipsa arcurilor, în condiţiile în care 
sunt numeroase mormintele unde au fost descoperite vârfuri de săgeţi, în unele chiar în număr 
foarte mare, plus alte categorii de arme, dar şi diferite obiecte din lemn, conduc la afirmaţia că 
sarmaţii, la fel ca şi alte populaţii iraniene, nu aveau foarte probabil obiceiul să-şi depună în 
morminte arcurile şi din motive rituale28. 

Astfel, este cert că pe baza rarităţii descoperirilor de arcuri (părţi ale acestora) nu se poate 
afirma sau susţine că acestea nu au jucat un rol important în lumea sarmatică. 
 În legătură cu arcul cu întăritoare din os mai trebuie spus că acesta, când nu era folosit, 
trebuia păstrat dezacordat pentru a se menţine elasticitatea tendonului. Dezacordarea proteja atât 
cleiul şi diferitele componente din care era construit arcul, cât şi coarda, mai ales pe cea din piele ori 
intestin. Totodată, atât arcul de tip „scitic”, cât şi cel compozit cu întăritoare din os erau ţinute într-o 
tolbă specială, care avea o importanţă vitală. Este foarte posibil ca sarmaţii, la fel ca şi sciţii, să fi 
folosit gorytus-ul (este o combinaţie dintre tolbă pentru arc şi cea pentru săgeţi), care era legat cu o 
centură la şoldul stâng ori drept. Gorytus-ul s-a dezvoltat la sciţi în legătură cu scythicus arcus care 
era de dimensiuni mici şi care a fost folosit de călăreţii sciţi. Judecând după frescele din Crimeea, dar 
şi după numeroasele reliefuri funerare, este posibil ca şi sarmaţii să fi utilizat gorytus-ul. Gorytus-ul a 
mai fost folosit de către sagittarii bosporani şi de către dediticii sarmaţi din trupele romane, dar şi de 
arcaşii traci. Odată cu folosirea arcului compozit cu garnituri din os probabil că sarmaţii, la fel ca şi 
alte populaţii, au folosit un tip de tolbă pentru arc diferit de gorytus. Aceasta consta dintr-o „teacă” 
pentru arc, mult mai mare ca dimensiuni, care încorpora şi tolba, sau era o „teacă” ataşată lateral 
unei tolbe, în spatele şeii, în poziţie verticală. De altfel, avem reprezentarea unor astfel de tolbe pe 
reliefurile funerare din Bospor (Cf. Fig. 110/1). Cert este că majoritatea arcaşilor călăreţi din secolele 
I–III p. Chr. aveau o combinaţie de tolbă şi husă suspendată în partea dreaptă din spatele şeii pentru 
arcul lung compozit. 
 În ceea ce priveşte categoriile de ostaşi ce au folosit arcurile, trebuie spus că acestea erau 
utilizate cu precădere de cavaleria uşoară, care avea o mare importanţă la sarmaţi şi juca un rol 
principal în luptă. O altă categorie de luptători din armata sarmată care a utilizat masiv arcul 
compozit de tip „scitic”, cât şi cel masiv cu întăritoare din os a fost pedestrimea. În sfârşit, trebuie 
precizat că folosirea ambelor tipuri de arcuri de către sarmaţi începând de la sfârşitul secolului I a. 
Chr. – începutul secolului I p. Chr. dovedeşte atât popularitatea acestei arme, cât şi disponibilitatea 
acestora de a avea arme cât mai performante, care să fie în pas cu evoluţiile din domeniul tehnicii 
militare. 
 În final ar mai fi de spus că buna cunoaştere atât a acestei categorii de armament, cât şi a 
tehnicii şi tacticii de luptă a sarmaţilor, permite o mai bună înţelegere a strategiei militare folosite de 
către Imperiul Roman la Dunărea de Jos în perioada secolelor I–III p. Chr. În situaţia de faţă este 
elocventă amplasarea trupelor romane în provincia Dacia (Fig. 114), care trebuiau să contracareze, 
alături de celelalte categorii de trupe din Dacia şi Moesia Inferior, eventualele atacuri ale sarmaţilor, 
ce aveau o armată formată din cavalerie uşoară, cavalerie grea şi pedestrime. 

 
28 Totuşi nu trebuie uitat că arcurile de tip „scitic” erau confecţionate exclusiv din lemn, fapt ce nu permite, chiar dacă 

acestea au fost puse în unele cazuri în morminte, să se păstreze până în zilele noastre. 
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Fig. 114. Amplasarea trupe-
lor de arcaşi în Imperiul 
Roman (după Zanier 1988). 

 
 
Săgeţile 

 La sarmaţi, la fel ca şi în restul lumii antice, săgeţile sunt cunoscute în funcţie de vârfurile 
metalice sau din os cu care erau prevăzute. Acestea au atras de-a lungul timpului, nu o dată, atenţia 
specialiştilor care s-au ocupat de studiul culturii sarmatice.  
 Un aport fundamental în elaborarea tipologico-cronologică a vârfurilor de săgeţi sauromato-
sarmate au adus K. F. Smirnov, M. G. Moškova, A. M. Hazanov, A. M. Ždanovskij, A. S. Skripkin, 
I. I. Marčenko, iar recent A. V. Simonenko.  

Clasificările tipologice elaborate de autorii menţionaţi au fost stabilite atât cu scopul de a 
preciza perioada în care au fost răspândite anumite tipuri, cât şi pentru identificarea caracteristicilor 
de dezvoltare ale acestui tip de armament la sarmaţi.  

Cert este că la o privire atentă asupra vârfurilor de săgeţi din lumea sarmatică, se poate 
constata că în perioada sarmatică timpurie (sec. IV–I a. Chr.) sarmaţii au utilizat un număr mare de 
tipuri. Această situaţie se explică prin faptul că în perioada menţionată a avut loc procesul de 
formare a unei serii întregi de tipuri, ce le-au înlocuit pe cele din bronz. Odată cu secolul I – 
începutul secolului II p. Chr., numărul tipurilor de săgeţi scade considerabil fapt, ce se leagă de 
terminarea acestui proces, care a avut loc probabil încă în secolul I a. Chr. 

Astfel, în perioada sarmatică timpurie, pe teritoriul locuit de sarmaţi se întâlnesc atât vârfuri 
de săgeţi cu trei aripioare din bronz şi fier cu manşon, piramidale din bronz, paralelipipedice din fier 
cu manşon sau peduncul, cât şi cele din fier cu trei aripioare şi peduncul. Încă de pe acum vârfurile 
de săgeţi din fier cu trei aripioare şi peduncul încep să se impună la sarmaţi, iar din secolul I a. Chr. 
vor fi tipul dominant în lumea sarmatică, de acum încolo, câteva secole, fiind preponderente în 
tolbele ostaşilor sarmaţi. Tot acum îşi fac apariţia şi vârfurile de săgeţi de dimensiuni mari, care 
trebuie puse pe seama răspândirii noului tip de arc. 

Trebuie spus că vârfurile de săgeţi din fier cu trei aripioare şi peduncul vor fi folosite pe un 
spaţiu întins, acest lucru datorându-se faptului că ele sunt de origine central-asiatică. De exemplu, 
angajarea arcaşilor din Orient relativ devreme în armata romană, a dus la folosirea pe scară largă a 
acestui tip de către toţi arcaşii romani, indiferent de origine. În mormintele oraşelor bosporane, 
vârfurile cu trei aripioare cu peduncul apar şi ele în secolele I a. Chr. – I p. Chr., fiind preluate 
probabil de la sarmaţi. 
  În legătură cu vârfurile de săgeţi mai trebuie spus că acestea sunt descoperite frecvent în 
mormintele sarmatice pe întreg teritoriul locuit de ei. În perioada sarmatică timpurie, numărul 
vârfurilor de săgeţi din morminte este foarte mare, în unele cazuri ajungând la 300 de exemplare. În 
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perioada sarmatică mijlocie, numărul mare al vârfurilor de săgeţi descoperite în morminte persistă, 
cifra acestora ajungând uneori până la 100 de bucăţi, existând şi cazuri în care această cifră este 
depăşită. Însă în majoritatea cazurilor numărul lor este de la 10–20 la 50–60 de bucăţi. Nu acelaşi 
lucru se poate spune şi despre perioada sarmatică târzie când numărul vârfurilor de săgeţi din 
mormintele sarmatice scade substanţial, de obicei ele nedepăşind zece exemplare. 
 În mediul sarmatic nord-pontic, vârfurile de săgeţi au fost descoperite în cadrul 
mormintelor, atât în tolbe cât şi împrăştiate prin mormânt. Descoperirile de tolbe pline cu vârfuri de 
săgeţi în spaţiul analizat nu sunt foarte numeroase. Astfel, mai mult de 200 de vârfuri de săgeţi au 
fost descoperite în tolba din mormântul de la Vesnjanoe, iar 82 de exemplare se aflau în tolba din 
mormântul tumulului 1 de la Novolugansk. 60 de vârfuri de săgeţi se aflau în T 1 M 1 din necropola 
de la Molčansk. Un număr mai mic de vârfuri de săgeţi se aflau în T 2 M 1 de la Porogi (32 ex.), T 7 
M 2 de la Nikolaevka (19 ex.), T 2 M 2 (grupa estică de tumuli) de la Novofilippovka (24 ex.), T 14 M 
4 de la Ust’-Kamenka (21 ex.) şi T 9 M 13 de la Dumeni (21 ex.). Sunt multiple cazurile când 
numărul acestora este cuprins între 10 şi 15 exemplare (T 10 M 1 de la Cazaclia, T 3 M 1 de la Ust’-
Kamenka, T 13 M 3 de la Olăneşti, T 21 M 4 de la Dneprostroj etc.). În restul cazurilor, în morminte 
se aflau mai puţin de zece exemplare de vârfuri de săgeţi. 
 O situaţie similară se întâlneşte şi în mormintele sarmatice de la est de Don şi Volga unde, 
deşi sunt morminte cu multe vârfuri de săgeţi (T 23 şi T 102 de la Berežnovka–2 (110 ex. şi respectiv 
103 ex.), T 34 M 1 din necropola de la Kalinovka (60 ex.) etc.) predomină cele în componenţa cărora 
au fost găsite doar între unu şi zece exemplare.  
 Astfel, avem situaţii în care în morminte erau depuse atât tolbe pline cu săgeţi, cât şi cazuri 
când erau depuse doar câteva exemplare, care simbolizează armamentul. Oricum este cert că doar pe 
baza numărului vârfurilor de săgeţi din morminte nu se pot trage concluzii privitoare la rolul arcului 
în lumea sarmatică. Prezenţa a unu sau a două vârfuri de săgeţi, care simbolizează acest tip de armă, 
sunt mai degrabă o dovadă a importanţei arcului în armata sarmată. 
 Demn de remarcat este şi faptul că vârfurile de săgeţi se întâlnesc şi în mormintele de femei, 
uneori chiar tolbe întregi, în unele cazuri alături şi de alte arme ofensive. 
 În ceea ce priveşte dimensiunile vârfurilor de săgeţi, trebuie precizat că acestea sunt 
constante. Astfel, dacă vârfurile mici au de regulă dimensiunile cuprinse între 2,5–3,5 cm (fără 
peduncul sau manşon 1,5–2 cm), cele de dimensiuni medii au dimensiunile ce variază între 4–5,5 cm 
(2–3 cm fără peduncul sau manşon). De obicei, dacă pedunculul sau manşonul este întreg, se poate 
constata că el are aceeaşi lungime ca şi capul propriu-zis, uneori însă fiind mai mic sau mai mare. 
Odată cu secolul I p. Chr., în unele morminte se întâlnesc şi vârfuri ce aveau dimensiuni ce depăşeau 
în lungime 5 cm, aceasta oscilând între 5 şi 10 cm.  

Alături de vârfurile de săgeţi din bronz şi fier, sarmaţii, la fel ca şi sciţii, hunii şi germanii, au 
folosit vârfurile de săgeţi din os care produceau răni care se infectau uşor (Pausanias, Descrierea 
Greciei, I, 21, 8; Ammianus Marcellinus, Istorie romană, XXXI, 2, 9). 
 Vârfurile de săgeţi din mediul sarmatic din perioada şi teritoriul analizat sunt reprezentate 
de mai multe tipuri ce fac parte din două grupe: 
 1. Vârfuri de săgeţi din bronz şi fier cu manşon. 

2. Vârfuri de săgeţi din fier cu peduncul. 
Vârfurile de săgeţi din cadrul primei grupe sunt reprezentate de cinci tipuri şi fac parte din 

cadrul descoperirilor din perioada sarmatică timpurie. Un prim tip sunt vârfurile de săgeţi din 

bronz cu trei aripioare şi manşon, reprezentate de exemplarele din mormântul de la Uškalka (Fig. 
115/1–2), iar cel de-al doilea sunt reprezentate de vârfurile de săgeţi din bronz de formă piramidală 

şi manşon interior. În mormintele sarmatice analizate, ele sunt reprezentate de două exemplare din 
mormântul de la Uškalka (Fig. 115/3–4). Trebuie precizat că mormântul de la Uškalka se datează în 
secolele IV–III a. Chr. şi este, cel mai probabil, sauromatic cu elemente sarmatice timpurii. Mai mult 
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decât atât, acest mormânt reprezintă, cel mai probabil, o dovadă a contactelor etno-culturale dintre 
sciţi şi sauromaţi. Tipului al treilea îi aparţin vârfurile de săgeţi din fier cu două aripioare şi 

manşon. În mediul sarmatic timpuriu din spaţiul nord-pontic, ele sunt reprezentate de un singur 
exemplar care provine din T 12 M 3 de la Alexandrovsk (Fig. 115/5), ce se datează în secolele II–I 
a. Chr. Un al tip sunt vârfurile de săgeţi în patru muchii şi manşon. Ele sunt realizate din fier şi au 
capul în patru muchii de formă piramidală şi manşonul lung. Singurele exemplare de astfel de piese 
provin din T 31 M 1 de la Vinogradnoe (Fig. 115/6), care se datează în secolul I a. Chr. Acest tip de 
vârf de săgeată, rar pentru spaţiul nord-pontic, a fost descoperit împreună cu vârfuri de săgeţi din 

fier cu trei aripioare şi manşon şi vârfuri de săgeţi din fier cu trei aripioare şi peduncul. Trebuie 
menţionat că astfel de piese aproape că nici nu sunt cunoscute în restul spaţiului locuit de sarmaţi. 
Câteva exemplare provin dintr-o serie de morminte sarmatice din regiunea Kuban, care sunt 
considerate (A. M. Ždanovskij) ca fiind de provenienţă locală. Nu se omite nici originea lor central-
asiatică. Cu toate acestea, trebuie menţionat că astfel de vârfuri se întâlnesc şi în mediul geto-dacic  
din secolele I a. Chr. – I p. Chr. În final, trebuie spus 
că astfel de vârfuri de săgeţi sunt o raritate în tolbele 
sarmaţilor, ceea ce indică că acestea nu au avut o 
largă utilizare în mediul lor.  

Cel de-al cincilea tip este reprezentat de 
vârfurile de săgeţi din fier cu trei aripioare şi 

manşon. În mediul sarmatic timpuriu din teritoriul 
nord-pontic, astfel de vârfuri au fost descoperite în 
depozitul de la Brăviceni, tezaurul de la 
Velikoploskoe, T 31 M 1 de la Vinogradnoe (Fig. 
115/7–10), T 10 M 2 de la Alexandrovsk, Novye 
Sanžary, şi Uškalka. Vârfurile de săgeţi de acest tip 
îşi găsesc multiple analogii în mormintele sarmatice 
timpurii din spaţiul de la est de Don, unde sunt o 
prezenţă frecventă în secolele III–I a. Chr. Astfel de 
vârfuri de săgeţi se întâlnesc şi în secolul I p. Chr. în 
mediul scitic târziu, în teritoriul de la nord de 
Munţii Caucaz, precum şi la sarmaţii din regiunea 
Kuban şi a Donului de Jos. Altfel spus, vârfurile de săgeţi cu trei aripioare şi manşon din fier 
constituie un indiciu tipologico-cronologic pentru perioada sarmatică timpurie, chiar dacă în unele 
zone au mai fost utilizate şi în secolul I p. Chr.  

Vârfurile de săgeţi din cadrul celei de-a doua grupe sunt reprezentate şi ele de cinci tipuri. 
Toate vârfurile acestei grupe sunt realizate din fier. Primului tip îi aparţin vârfurile de săgeţi cu trei 

aripioare şi peduncul (Fig. 113/4–5; 115/11–17). Deşi în lumea sarmatică acestea au mai multe vari-
ante sau tipuri, după aprecierea unor autori (A. M. Hazanov, A. S. Skripkin), în spaţiul şi perioada 
analizată se disting doar trei variante. Prima variantă este reprezentată de vârfurile de săgeţi cu trei 

aripioare tăiate în unghi drept spre peduncul, predominante pe tot teritoriul locuit de sarmaţi. Lun-
gimea capului acestora este cuprins între 1,5 şi 3,5 cm, iar lăţimea la bază de 1–1,3 cm. O excepţie 
reprezintă exemplarele de la Porogi (Fig. 113/4) care au dimensiunile mai mari ca ale celor din restul 
mormintelor. Astfel, lungimea capului acestora este de 4–5 cm, lăţimea la bază de 1,5–1,7 cm, iar 
lungimea pedunculului de până la 3 cm. Acestă situaţie este determinată, în cazul vârfurilor de la 
Porogi de tipul de arc cu care ele au fost descoperite. Varianta a doua este reprezentată de vârfurile 

de săgeţi cu trei aripioare tăiate în unghi ascuţit spre peduncul. Acestei variante îi aparţin nouă 
vârfuri de săgeţi din fier întregi şi patru fragmentare din T 2 M 1 de la Porogi (Fig. 113/5). Lungimea 
capului acestora este de 3,5–4 cm, lăţimea la bază de 1,5–1,8 cm, iar lungimea pedunculului între 3–

 
Fig. 115. Vârfuri de săgeţi: 1–4. Uškalka; 5. Alexandrovsk T 
12 M 3; 6. Vinogradnoe T 31 M 1; 7–10. Vinogradnoe T 31 
M 1; 11–12. Novofilippovka T 2 M 1; 13. Podgorodnoe T 12 
M 2; 14. Ust’-Kamenka T 2 M 1; 15. Akkermen II T 21 M 1; 
16–17. Gruševka T 14 M 1. 
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5,5 cm. Vârfurile cu aripioarele tăiate în unghi ascuţit spre peduncul sunt caracteristice pentru ar-
mamentul din Asia Centrală, unde acestea apar în secolele III–II a. Chr. şi sunt larg răspândite până 
în secolul III p. Chr. Deşi în lumea sarmatică aceste vârfuri se întâlnesc încă din perioada timpurie 
ele sunt rar întâlnite pe tot teritoriul locuit de aceştia de-a lungul secolelor. În ceea ce priveşte exem-
plarele masive, similare celor de la Porogi, acestea apar printre armele nomazilor din Asia Centrală 
încă de la hotarul dintre secolele I a. Chr. – I p. Chr., fiind cunoscute într-o serie de necropole de 
acolo. Cea de-a treia variantă este ilustrată de vârfurile de săgeţi cu trei aripioare tăiate teşit spre 

peduncul. În lumea sarmatică aceste vârfuri se întâlnesc încă din perioada timpurie şi vor fi utilizate 
până în secolul III p. Chr. 

* 

În legătură cu vârfurile de săgeţi cu trei aripioare şi peduncul (tipul I) s-a stabilit                  
(M. G. Moškova) că ele au cunoscut o largă răspândire la sarmaţi începând cu secolul II a. Chr., 
devenind tipul dominant, în tot spaţiul locuit de aceştia, de la sfârşitul secolului II – secolul I a. Chr. 
La rândul său, în urma unei analize atente, A. M. Hazanov a ajuns la concluzia că acestea şi-au făcut 
apariţia în lumea sarmatică la hotarul dintre secolele IV–III a. Chr., iar în secolele III–II a. Chr. ele 
sunt reprezentate de trei tipuri. Din secolul II a. Chr., vârfurile de săgeţi cu trei aripioare şi peduncul 
se răspândesc în stânga Donului de Jos, unde din secolul I a. Chr. devin tipul dominant. În mediul 
sarmatic din spaţiul nord-pontic cele mai timpurii exemplare aparţinând acestui tip provin din T 31 
M 1 de la Vinogradnoe, care se datează în secolul I a. Chr. 

Legat de aceste vârfuri de săgeţi mai trebuie menţionat că acestea îşi au originea în Asia 
Centrală şi au fost folosite de-a lungul timpului pe un spaţiu întins (China, Persia Ahemenidă, 
Parţia, Syria, Imperiul Roman). Sarmaţii au jucat, probabil, un rol important în răspândirea lor în 
Europa de Est. Apariţia acestora în complexele funerare din nordul Mării Negre, Caucaz şi regiunea 
Kuban este legată fie de pătrunderea directă a sarmaţilor, fie de influenţa acestora. 

Tipul al doilea este reprezentat de vârfuri de săgeţi cu trei aripioare tăiate teşit şi mufă ro-

tundă de sprijin la trecerea spre peduncul. Acestea sunt masive, grele şi de regulă de dimensiuni 
mari. Cu toate acestea în cadrul lor există şi exemplare mai puţin masive. Cel mai adesea ele au ari-
pioarele tăiate drept. Pedunculul acestora este, de regulă, de lungime scurtă şi medie, dar se întâlnesc 
şi exemplare cu dimensiuni mari. În teritoriul analizat, singurele vârfuri de săgeţi de acest tip provin 
din T 2 M 1 de la Porogi (2 ex.) (Fig. 113/3). Ele au lungimea capului de 2,5 cm, lăţimea la bază de 
1,5 cm, lungimea mufei de sprijin de 1 cm, iar lungimea pedunculului de cca. 4 cm. Nu sunt foarte 
des întâlnite aceste vârfuri nici în restul lumii sarmatice. Astfel de vârfuri de săgeţi sunt prezente în 
unele necropole din Asia Centrală (Karamazarsaj şi Bodomak) de la hotarul secolelor I a. Chr. – I 
p. Chr. – primele secole p. Chr. Originea acestor vârfuri de săgeţi este în regiunea Asiei Centrale. Cel 
de-al treilea tip este reprezentat în spaţiul analizat de vârfurile de săgeţi compuse dintr-un cap cu 

patru aripioare în partea superioară şi trei aripioare dezvoltate şi orientate spre vârf în partea 

inferioară. Singurul exemplar al acestui tip provine din T 2 M 1 de la Porogi. Lungimea capului este 
de 4,7 cm, lăţimea părţii mediane a acestuia de 2,5 cm, iar lungimea pedunculului de 4 cm (Fig. 
113/6). Total necunoscute în lumea sarmatică aceste vârfuri de săgeţi sunt considerate de către            
I. P. Zaseckaja ca fiind caracteristice pentru armamentul hunilor. Aceste vârfuri de săgeţi apar 
printre vestigiile hunice din Mongolia şi regiunea Baikal încă de la finele secolului II – secolul I a. Chr., 
devenind pentru mai multe secole unul din tipurile principale ale vârfurilor de săgeţi hunice. Până în 
secolul IV p. Chr. aceste vârfuri de săgeţi practic nu sunt cunoscute la vest de Kazahstan, iar în 
Europa apar doar odată cu invaziile hunilor. În ceea ce priveşte exemplarul de la Porogi se poate 
constata că el este apropiat de unele exemplare din Tuva şi regiunea Baikal, deosebindu-se de acestea 
doar prin dimensiunile mai mici. 
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Tipul al patrulea este ilustrat de vârfurile de săgeţi cu două aripioare tăiate în unghi drept 

spre peduncul. El este reprezentat de un singur exemplar ce provine din T 2 M 1 de la Porogi. 
Lungimea capului acestuia este de 3 cm, iar lăţimea la bază de 1,8 cm (Fig. 113/1). Din păcate, nu am 
găsit o analogie identică pentru acest vârf. Nu este exclus ca acesta să reprezinte o replică a vârfurilor 
de săgeţi din os. Cel de-al cincilea tip este reprezentat de vârfurile de săgeţi cu patru muchii şi capul 

de formă piramidală. Acestea sunt reprezentate de zece exemplare ce provin din T 2 M 1 de la 
Porogi. Ele au lungimea capului de 2,5–3 cm, lăţimea la bază de 0,5–0,9 cm, iar lungimea 
pedunculului de 3 cm (Fig. 113/2). Ca şi vârfurile aparţinând tipurilor precedente şi acestea nu sunt 
caracteristice lumii sarmatice. La huni şi în Asia Centrală predomină vârfurile în trei muchii.              
B. A. Litvinskij şi I. P. Zaseckaja consideră că vârfurile de săgeţi cu trei şi patru muchii sunt 
tradiţionale pentru Asia Centrală. Trebuie însă menţionat că vârfuri de săgeţi cu trei şi patru muchii 
au fost utilizate în primele secole p. Chr. de către arcaşii romani. Se întâlnesc vârfuri cu patru muchii 
şi în mediul geto-dacic. 

Cert este că la o analiză atentă a numărului de vârfuri de săgeţi cu peduncul se poate remarca 
că predomină vârfurile de săgeţi cu trei aripioare tăiate în unghi drept spre peduncul (tipul I, variana 
1). Acestea au lungimea capului cuprinsă între 2,5 şi 3,5 cm şi reprezintă peste 70% din totalul 
vârfurilor de săgeţi de acest tip. 

* 

 Apariţia şi folosirea arcurilor compozite cu întăritoare din os în perioada sarmatică mijlocie 
a dus la mărirea lungimii săgeţii şi implicit a folosirii vârfurilor de dimensiuni mult mai mari. Astfel, 
vârfurile cu trei aripioare încep şi ele să aibă dimensiuni mai mari, fiind adaptate noilor cerinţe 
tehnice (vezi discuţia de mai sus). În plus, la sarmaţi apar acum şi unele tipuri noi de vârfuri de 
săgeţi, cum este în cazul de la Porogi. Trebuie menţionat că săgeţile variază ca dimensiuni, greutate, 
formă şi tip de vârf şi sunt în legătură cu înălţimea arcaşului, scopul arcului şi vulnerabilitatea ţintei. 
Cel mai adesea sunt descoperite vârfurile săgeţii, mai rar cozile cu capetele crestate, însă avem cazuri 
în care acestea sunt şi ele descoperite. 
 La confecţionarea cozii săgeţilor se folosea lemnul de mesteacăn, arţar, plop, tamarisc, dar 
era utilizată şi trestia. Strabon (Geografia, XI, 7, 4), vorbind despre săgeţile sciţilor, afirmă că acestea 
erau confecţionate din lemn de brad. Foarte probabil că şi sarmaţii şi-au confecţionat cozile săgeţilor 
din lemn de brad. De la Pausanias (Descrierea Greciei, I, 21, 8) aflăm că sarmaţii folosesc lemnul de 
corn atât la confecţionarea arcurilor, cât şi a săgeţilor. Pliniu cel Bătrân29 (Naturalis historia, XVI, 
(65) 159–160) menţionează folosirea trestiei pentru săgeţi atât de către sarmaţi, cât şi de către 
celelalte popoare din răsărit, el chiar afirmând că jumătate din omenire îşi duce existenţa sub 
oblăduirea trestiei. Folosirea trestiei de către sciţi este menţionată şi de către Lucan30 (Pharsalia, IX, 
827). Capetele cozii, atât în partea vârfului, cât şi în partea unde erau puse penele, erau legate cu 
tendoane şi îmbibate cu ulei. Capetele cozilor de săgeţi erau vopsite în partea de jos în roşu, iar pe 
restul suprafeţei cu linii roşii, verzi, albastre şi albe. Sunt multiple cazurile când cozile săgeţilor erau 
vopsite în totalitate în roşu, precum în mormintele din necropola de la Molčansk sau din T 31 M 1 
de la Vinogradnoe. În mormântul de la Vesnjanoe (T 1 M 1), în care se aflau mai mult de 200 de 
vârfuri de săgeţi, cozile erau vopsite cu albastru spre capătul unde era fixat vârful şi în roşu în zona 

 
29  Caius Plinius Secundus, numit pe scurt Plinius cel Bătrân (lat. Plinius maior) (23-79 p. Chr.). A fost un important şi 

renumit erudit al Imperiului Roman. Cea mai cunoscută este opera lui Plinius despre ştiinţe naturale, Naturalis 
historia, singura operă păstrată. Această lucrare este o enciclopedie alcătuită din 37 de volume, de nepreţuită valoare, 
ce ne transmite cunoştinţele naturale, antropologice, artă, medicină, din lumea animală şi vegetală, cosmologie, 
botanică, prelucrarea metalelor, fiziologie, zoologie şi mineralogie din aceea perioadă. 

30  Marcus Annaeus Lucanus (39-65 p. Chr.) a fost poet latin originar, ca şi unchiul său Seneca, din Córduba (Hispania). 
Din opera acestuia s-a păstrat doar epopeea istorică Pharsalia (Farsalii), începută în anii 62/63 p. Chr. şi întreruptă la 
cartea 10 de moartea timpurie a poetului. 
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capătului cozii unde erau prinse penele. La Dura-Europos (Siria) s-au descoperit fragmente de trestie 
şi de tamarisc de la săgeţi, din acelaşi material fiind descoperite cozi de săgeţi şi în cimitirul de la 
Qum-Darya. 
 Cea mai eficientă săgeată în război este cea grea, care absoarbe tot impulsul dat de coardă. 
Dacă vârful era corespunzător, săgeata avea o mare putere de impact şi penetrare. De exemplu, cele 
mai eficiente vârfuri de săgeţi împotriva ţintelor echipate în armură sunt cele cu capete triunghiulare 
şi pătrate în secţiune, acestea având o putere de penetrare a tuturor armurilor. Pliniu cel Bătrân 
remarca dificultatea extragerii săgeţilor barbare ghimpate. Săgeţile de acest tip, trase de călăreţii parţi 
asupra legionarilor lui Crassus, sunt descrise de Plutarh31 (Vieţi paralele, Crassus, 24–25) ca având o 
mare putere de penetrare a armurilor, fixând braţele de scut şi picioarele de pământ. 
 În ceea ce priveşte lungimea săgeţilor, aceasta era de 60 cm lungime şi 4–5 mm grosime 
pentru arcurile de tip „scitic” şi de 75–80 cm lungime şi 5–6 mm grosime pentru arcurile compozite 
cu întăritoare din os. 
 De regulă, vârfurile de săgeţi se descoperă compact într-un singur loc, fapt ce dovedeşte că 
s-au aflat într-o tolbă. Faptul că o mare parte dintre sarmaţi erau arcaşi o confirmă relatările lui 
Ovidiu (Tristele, V, 7, 15), care vorbeşte de tolbele pline cu săgeţi ale sarmaţilor. Tot Ovidiu (Tristele, 
V, 7, 16) este cel care menţionează folosirea de către sarmaţi a vârfurilor de săgeţi unse cu venin de 
şarpe. Astfel de vârfuri de săgeţi au fost folosite şi de alte populaţii, printre care se numără atât sciţii 
cât şi parţii32. 
 
 Tolbele 

În ceea ce priveşte tolbele în care erau purtate săgeţile, trebuie spus că urmele acestora au fost 
surprinse uneori în mormintele sarmatice, de pe întregul teritoriu locuit de aceştia, sub forma unor 
rămăşiţe de piele, lemn sau coajă de mesteacăn. Carcasele din coajă de mesteacăn sau lemn erau aco-

perite adeseori cu piele. De obicei, după 
cum s-a remarcat din descoperiri, tolbele 
erau vopsite în culoare roşie, unele chiar 
fiind ornamentate cu diferite plăcuţe din 
bronz. Forma tolbelor era una cilindrică, 
mai îngustă un pic în partea de jos, iar 
fundul era confecţionat din lemn sau coajă 
de mesteacăn. Acesta era ori drept ori 
rotunjit. O tolbă relativ bine păstrată a fost 
descoperită în T 31 M 1 de la Vinogradnoe 
(Fig. 116/1). Aceasta era din piele şi avea o 
formă cilindrică cu dimensiunile de 50 × 
10 cm. Partea superioară a acestei tolbe era 
ornamentată cu plăcuţe pătrate din bronz 
şi întărită lateral cu os. În partea su-
perioară a tolbei au fost surprinse urmele 
cozilor de lemn a săgeţilor.  

 
31  Scriitor şi moralist de origine greacă născut la Cheroneea (Beoţia) în jurul anului 46 p. Chr. A decedat în aceeaşi 

localitate în anul 125 p. Chr. Este cunoscut mai ales prin scrierile sale biografice şi filosofice. A scris numeroase 
lucrări, din care cunoaştem 154 de titluri. Dintre operele păstrate, cea mai cunoscută este culegerea de 26 biografii ale 
oamenilor de seamă greci şi romani, întitulată Vieţi paralele. 

32  Teofrast, Istoria plantelor, IX, 15, 2; Strabon, Geografia, XI, 2, 19; Pliniu cel Bătrân, Naturalis historia, XI, (115) 279; 
Claudius Aelianus, De natura animalium, IX, 15. 

 
Fig. 116. 1. Tolbă fragmentară din T 31 M 1 de la Vinogradnoe;                    
2. Apărătoare pentru încheietura mâinii împotriva loviturii corzii arcului 
din T 2 M 1 de la Porogi; 3. Inel din bronz destinat tragerii corzii arcului 
din T 1 M 8 de la Pisarevka. 
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În spaţiul nord-pontic analizat au mai fost descoperite resturi de tolbe în T 1 M 5 de la 
Novolugansk, T 2 M 1 (grupa estică de tumuli), T 2 M 1 (grupa vestică de tumuli) de la 
Novofilippovka şi Aktovo. Acestora li se mai adaugă cele din piele din T 10 M 1 de la Cazaclia şi T 2 
M 1 de la Porogi. 

Tolba din T 2 M 1 (grupa estică de tumuli) de la Novofilippovka era confecţionată din coajă 
de copac vopsită în culoare roşie şi conţinea 60 de săgeţi ale căror cozi erau şi ele de culoare roşie.  
 Din coajă de mesteacăn era tolba din T 2 M 1 (grupa vestică de tumuli) de la Novofilippovka. 
Aceasta era de formă aproximativ cilindrică, avea fundul rotunjit şi era vopsită în culoare roşie. 
Tolba avea în interiorul ei doar trei săgeţi. 
 Tolba de la Novolugansk, păstrată fragmentar, era vopsită în culoare roşie şi conţinea 82 de 
săgeţi. 
 Toate tolbele menţionate mai sus au fost descoperite în stânga defunctului, cum, probabil, 
erau purtate şi în timpul vieţii.  

Pe baza resturilor de tolbe din mormintele necropolei de la Susly, P. S. Rykov a stabilit că 
lungimea acestora era de 75–80 cm. Tolbe asemănătoare au fost folosite de către parţi şi sasanizi, după 
cum se vede pe un număr mare de reprezentări cum ar fi cele da la Dura-Europos, Firuzabad (Iran) sau 
de pe farfuriile de argint sassanide. Ar mai trebui spus că tolbele pentru săgeţi aveau şi capace din piele, 
acestea având rolul de a proteja săgeţile atunci când ploua. Rămăşiţele unui asemenea capac au fost 
descoperite în T 17 din necropola sarmatică de la Susly (teritoriul de la est de Volga). În mormintele 
sarmatice din perioada mijlocie, tolbele, în majoritatea cazurilor, au fost descoperite în partea stângă, 
lângă picior. Sunt şi cazuri în lumea sarmatică când acestea au fost descoperite în partea dreaptă a 
defunctului, numărul acestor cazuri crescând odată cu secolul I p. Chr. În această parte, potrivit 
reprezentărilor, sunt purtate tolbele cu săgeţi de către parţi, sasanizi şi romani. 

 
 Apărători de mână şi inele pentru tras coarda arcului 
 În ultimii anii în mormintele sarmatice din nordul Mării Negre au fost descoperite o serie de 
accesorii legate de tragerea cu arcul şi care nu erau cunoscute anterior la sarmaţi. 
 Astfel în T 2 M 1 de la Porogi a fost găsită o piesă din aur de formă dreptunghiulară, 
descoperită pe partea interioară a încheieturii mâinii drepte. Aceasta nu este altceva decât o piesă ce 
servea la apărarea încheiturii mâinii de loviturile corzii arcului. Apărătoarea era prinsă pe o bucată 
din piele care acoperea încheietura mâinii (Fig. 116/3).  

Astfel de piese realizate din bronz sunt cunoscute la sauromaţi. Potrivit opiniei lui                      
E. V. Černenko, sciţii nu au folosit apărătorile de mână împotriva corzii arcului. Trebuie menţionat 
că piesa de la Porogi este unicat pentru lumea sarmatică, deşi nu este exclus ca unele piese 
asemănătoare, descoperite şi considerate ca plăcuţe ornamentale, să fi avut o astfel de funcţionalitate.  

Apărătoare de mână este şi piesa din bronz din mormântul sarmatic timpuriu de la Verhne-
Pogromnoe precum şi cea din os din mormântul sarmatic de la Al’t-Vejmar. 

Apărători pentru încheietura mâinii împotriva loviturii corzii arcului au fost utilizate de diferite 
popoare din antichitate şi evul mediu (egipteni, mongoli etc.). Cu denumirea de Gasatagna, apărătorile 
de mână împotriva loviturii corzii arcului, sunt menţionate şi în cel de-al 14 vers din Rigveda33. 

 
33 Rig Veda este o colecţie de imnuri vedice din India antică, dedicată zeităţilor rigvedice. Este considerat cel mai 

important dintre cele patru texte canonice hinduse (shruti) cunoscute drept „Vede”. Conform dovezilor interne 
(filologice şi lingvistice), Rig Veda a fost compusă aproximativ între 1700 şi 1100 a. Chr. (perioada vedică timpurie), 
în Punjab (Sapta Sindhu), ceea ce o plasează printre cele mai vechi texte religioase din lume în continuă folosire, 
precum şi printre cele mai vechi texte scrise într-o limbă indo-europeană. Există importante similarităţi lingvistice şi 
culturale între Rig Veda şi Avesta iraniană, originară din timpurile proto-indo-iraniene, de multe ori asociată cu 
cultura Andronovo (Siberia de Vest, partea de vest a Asiei Centrale, regiunea din sudul Uralilor), datând din cca. 
2000 a. Chr. Astăzi, acest text este venerat de hinduşi din întreaga lume, în special din India şi Nepal. Versurile sale 
sunt recitate în cadrul rugăciunilor, slujbelor religioase şi a altor ocazii potrivite. 
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Nu în ultimul rând trebuie menţionat că în 1993 în mormântul sarmatic (T 8 M 2) de la 
Pisarevka (stânga Nistrului) a fost descoperit şi un inel din bronz destinat tragerii corzii arcului      
(Fig. 116/2).  

Deşi se considera, pe baza absenţei a astfel de accesorii mai de timpuriu, că ele au apărut în 
stepele eurasiei doar în epoca medievală, astăzi se poate spune, pe baza descoperirilor de la Porogi şi 
Pisarevka, că acestea şi-au făcut apariţia şi au fost utilizate în spaţiul menţionat încă din perioada 
sarmatică. 

VII.2. ARMAMENTUL DEFENSIV ŞI ECHIPAMENTUL MILITAR 

 Alături de armamentul ofensiv, sarmaţi au folosit de-a lungul secolelor, chiar dacă, probabil, 
într-o măsură ceva mai redusă, armamentul defensiv şi echipamentul militar. Utilizarea acestuia este 
confirmată pentru întreaga lume sarmatică de către descoperirile arheologice, informaţiile din 
izvoarele literare şi reprezentările de pe diferite obiecte şi monumente. 
 
 Coifuri 
 Coifurile descoperite pe întregul teritoriu locuit de-a lungul secolelor de sarmaţi nu sunt 
numeroase. Această situaţie nu este specifică doar spaţiului locuit de sarmaţi, ci şi celorlalte teritorii 
locuite de alte populaţii barbare în a doua jumătate a mileniului I a. Chr. – primele secole p. Chr. 
Numărul coifurilor este redus în comparaţie cu celelalte categorii de arme şi în lumea greacă şi 
romană. 

Numărul destul de mic al acestora în întreaga lume sarmatică de-a lungul timpului se 
explică, în primul rând, prin dificultăţile de confecţionare în comparaţie cu realizarea altor categorii 
de arme. După cum este ştiut, la realizarea coifurilor, la fel ca şi a unor piese de podoabă, vase din 
argint şi bronz sau falere, erau necesare cunoştinţe şi îndemânare din partea meşterilor. Existenţa 
acestora la meşterii sarmaţi este însă îndoielnică, în condiţiile în care ei nu erau în stare să producă 
mici piese pentru realizarea cărora era nevoie de mai puţine cunoştinţe, îndemânare şi iscusinţă. 

În al doilea rând, coifurile metalice au constituit, foarte probabil, simboluri de distincţie 
socială, fiind purtate în general de aristocraţi şi elita războinică. De altfel, nu este întâmplător faptul 
că cea mai mare partea a coifurilor din mediul sarmatic au fost descoperite în morminte sau 
complexe (tezaure) ce au aparţinut unor aristocraţi sau războinici. Oricum este cert că nu toţi 
luptătorii sarmaţi purtau coifuri, situaţie întâlnită şi la alte populaţii precum sciţii, geto-dacii, 
germanii etc. De exemplu, Tacitus (Germania, VI, 1), referindu-se la germani, afirmă că la aceştia 
„puţini au platoşe; doi trei abia dacă au coif de metal sau piele”. În ceea ce îi priveşte pe sarmaţi 
este relevantă în acest sens relatarea lui Strabon (Geografia, VII, 3, 17) care menţionează, atunci când 
descrie armamentul roxolanilor din timpul războiului cu Diophantes, că aceştia se folosesc de coifuri 
făcute din piele de bou netăbăcită. 

Numărul mic de coifuri metalice descoperite în lumea sarmatică poate fi explicat, într-o 
anumită măsură, prin valoarea pe care o aveau acestea, dar şi prin faptul că ele, probabil, uneori erau 
transmise următoarei generaţii. 
 La ora actuală pe teritoriul analizat avem descoperiri de coifuri la Belen’koe, Bubueci, 
Novočerkassk, Novoprohorovka, Privol’e, Melitopol’, Veseloja Dolina. Dintre acestea, coifurile de la 
Bubueci (Fig. 117/8) şi Veseloja Dolina (Fig. 117/2) sunt componente ale unor tezaure, exemplarele 
de la Belen’koe (Fig. 117/1), Novočerkassk (Fig. 117/6) şi Novoprohorovka (Fig. 117/5) sunt 
descoperiri izolate, iar cele de la Melitopol’ (Fig. 117/3) şi Privol’e (Fig. 117/4) au fost găsite în 
mantaua unor tumuli. Acestora li se poate alătura exemplarul din T 18 din necropola din dreapta 
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Donului de la Gruševka şi cel de la Kamenka-Dneprovskaja (descoperire întâmplătoare din nordul 
Mării Negre).  
 

 
 

Fig. 117. Coifuri: 1. Belen’koe; 2. Veseloja Dolina; 3. Melitopol’; 4. Privol’e; 5. Novoprohorovka; 6. Novočerkassk;           
7. Bubueci. 

 

Coiful din bronz de la Bubueci are calota semisferică, cu creastă şi este prevăzut cu cozoroc şi 
apărătoare de ceafă. Pe partea frontală a calotei trec două nervuri ce despart cozorocul de restul 
calotei şi care se termină pe părţile laterale în volute. Dimensiunile sunt de 27 × 23 cm (Fig. 117/8). 

Astfel de coifuri, precum cel de la Bubueci, aparţin unui tip bine cunoscut şi sunt denumite 
„sud greceşti” (M. V. Gorelik), „pseudoattischen Helmen” (P. Dintsis) sau „attische Typ mit Stirnschirm” 
(G. Waurik). Cert este că cele trei denumiri utilizate în literatura de specialitate pentru aceste coifuri 
reflectă corect regiunea unde au apărut ele. 

Aceste coifuri au apărut la sfârşitul secolului IV a. Chr. şi au fost utilizate între sfârşitul 
secolului IV a. Chr. şi prima jumătate a secolului II a. Chr. Coifuri de acest tip sunt reprezentate pe 
sarcofagul lui Alexandru cel Mare34, pe monedele lui Seleukos II35, pe o friză a altarului mare de la 
Pergam36 (după anul 180 a. Chr.), cât şi pe friza monumentului lui Aemilius Paullus de la Delphi 
(168 a. Chr.). 

Trebuie precizat că încadrarea cronologică a acestor coifuri nu poate stabili, de multe ori, 
datarea complexelor în care au fost descoperite, deoarece sunt suficiente cazuri, atât în lumea sar-
matică, cât şi în alte mediii culturale, când coifuri mai vechi se aflau alături de piese mult mai târzii, 
fixându-se astfel o diferenţă cronologică între data la care au fost produse şi cea de folosire a lor. 

G. Waurik a împărţit coifurile acestui tip în două grupe. Exemplarul de la Bubueci face parte 
din cea de-a doua, alături de coifurile de la Kamenka-Dneprovskaja, T 18 de la Gruševka, Găvani 
(România) şi Vladikavkaz care reprezintă, în opinia autorului, o variantă a acestora. În urma analizei 
coifurilor acestui tip din nordul Mării Negre, A. V. Simonenko a distins existenţa a două variante. 
Primei îi sunt atribuite exemplarele din regiunea Krasnodar şi Bubueci, iar celei de-a doua coifurile 
de la Gruševka, Kamenka-Dneprovskaja şi Vladikavkaz. Legat de apartenenţa acestora se poate 
spune că exemplarele de la Bubueci şi Gruševka fac parte din grupa de complexe sarmatice din 
secolele II–I a. Chr., ce se întâlnesc pe întinsul spaţiu cuprins între Prut şi regiunea premontană a 
Caucazului. În ceea ce priveşte coifurile de la Vladikavkaz şi regiunea Krasnodar apartenenţa 
sarmatică a acestora este indicată de locul unde au fost descoperite. Nu în ultimul rând trebuie 

 
34  Rege al Macedoniei în anii 336-323 a. Chr. 
35  Suveran al Regatului Seleucid în anii 246-226 a. Chr. 
36  Oraş grecesc în nord-vestul Asiei Mici, situat la 25 km de litoralul Mării Mediterane. Pergamul cunoaşte perioada sa 

de glorie în timpul dinastiei Attalizilor (283-133 a. Chr.), când devine capitala regatului elenistic omonim. În anul 
129 a. Chr. oraşul este inclus în componenţa provinciei romane Asia şi rămâne până în epoca bizantină un important 
centru spiritual al Asiei Mici. 
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menţionat că, deşi coifurile menţionate mai sus sunt produse mai timpurii, ele au ajuns la sarmaţi 
ceva mai târziu, fiind utilizate o perioadă mai îndelungată, ajungând în pământ nu mai devreme de 
sfârşitul secolului II – începutul secolului I a. Chr. 

În ceea ce priveşte coifurile de la Belen’koe (Fig. 117/1), Novočerkassk (Fig. 117/6), 
Novoprohorovka (Fig. 117/5), Privol’e (Fig. 117/4), Melitopol’ (Fig. 117/3) şi Veseloja Dolina (Fig. 
117/2), acestea aparţin unei bine cunoscute grupe pe care R. H. Robinson a subîmpărţit-o în câteva 
tipuri. După clasificarea acestuia, coifurile menţionate aparţin tipului Montefortino A şi B, fiind 
asemănătoare atât cu cele de tipul A, care se datează în secolele IV–III a. Chr., cât şi cu cele de tipul 
B, care se datează la sfârşitul secolului III – secolul II a. Chr. În clasificarea tipologică a lui M. Prinč 
aceste coifuri se încadrează tipului B3, iar în cea a lui F. Coarelli tipului C-D. În cea mai recentă 
tipologie, ce îi aparţine lui U. Schaaff, aceste coifuri sunt definite ca fiind conice cu „Scheitelknauf”. 

Coifurile de tipul Montefortino A şi B se deosebesc între ele nu după formă şi proporţii, ci 
după ornamentul din partea inferioară şi de pe terminaţia conică sau tronconică din partea superioară. 
Astfel, dacă pe coifurile de tipul Montefortino A ornamentaţia este foarte bogată, pe cele de tipul B 
aceasta este mult mai simplistă, iar pe cele de tipul C, D, E, F lipseşte în totalitate. Tipurile mai târzii se 
deosebesc de cele mai timpurii şi prin anumite aspecte ale formei. Mai mult decât atât, coifurile de tipul 
Montefortino A se încadrează din punct de vedere cronologic în secolele IV–III a. Chr., cele de tip B la 
sfârşitul secolului III – secolul II a. Chr., iar cele de tip C în secolele I a. Chr. – I p. Chr. 

 

 
Fig. 117a. Răspândirea descoperirilor de coifuri etrusco-italice şi celtice din estul Europei: 1. Veseloja Dolina;                      
2. Belen’koe; 3. Mar’evka; 4. Melitopol’; 5. Antipovka; 6. Privol’e; 7. Novočerkassk; 8. Novoprohorovka; 9. Hutor Veselyj; 
10. Bojko-Ponur; 11. Kolhoz Mičjurina; 12 Sereginskaja; 13. Sergievskaja; 14. Kurganinsk; 15. Čegem; 16. Kislovodsk;         
17. Mariental’; 18. Vladimirskaja; 19. Rogovskaja. 

 
Coifurilor etrusco-italice din estul Europei le-au fost dedicate de-a lungul timpului mai 

multe lucrări, iar la ora actuală în spaţiul cuprins între Prut şi stânga fluviului Volga se cunosc 17 
asemenea coifuri (Fig. 117a). Se consideră (B. A. Raev şi M. Ju. Trejster) că cele mai timpurii 
exemplare dintre acestea sunt de tipul Montefortino A din tipologia lui Robinson şi C în cea a lui 
Coarelli. Acestea par însă a fi mai apropiate de tipul Montefortino B. 
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În urma unei analize a coifurilor de tipul Montefortino A-B din nordul Mării Negre acestea 
au fost împărţite după caracteristicile ornamentului în două grupe37. În ciuda acestei clasificări s-a 
remarcat că exemplarul de la Belen’koe aparţine, alături de exemplarele de la Mar’evka, 
Novočerkassk, Novoprohorovka şi cel din regiunea Kuban de la Sergievskaja, variantei A sau A-B în 
clasificarea lui H. R. Robinson. Coiful de la Veseloja Dolina împreună cu cele de la Melitopol’ şi 
Privol’e, aparţin variantei B. Exemplarul de la Belen’koe la fel ca şi cele de la Novoprohorovka, 
Novočerkassk şi Sergievskaja au analogii în toată Europa de Vest. 

În ceea ce priveşte locul de manufacturare a coifurilor de tipul Montefortino A-B, astăzi 
marea majoritate a cercetătorilor sunt de acord că acestea au început să fie produse în Etruria, după 
modele celtice, începând cu secolul IV a. Chr. Mai mult decât atât, forma standard a acestor coifuri, 
cât şi existenţa inscripţiilor etrusce pe unele din ele, la care se adaugă şi reprezentările de pe frescele 
camerelor funerare etrusce, confirmă localizarea atelierelor de producere a coifurilor Montefortino 
A-B în Etruria. 

Aceste coifuri au fost răspândite din Spania până în zona Volgăi de-a lungul unei perioade 
îndelungate. În opinia lui H. R. Robinson ele erau purtate încă în secolul I a. Chr., însă, doar ca piese 
de paradă. Ulterior, coifurile Montefortino A-B au servit ca prototipuri pentru coifurile legionarilor 
din perioada imperială timpurie (Montefortino D, E, F). 
 Pe lângă coifurile de tip Montefortino A-B, printre coifurile etrusco-italice din spaţiul nord-
pontic de la est de Don şi Marea Azov sunt şi două coifuri de tip Montefortino C. Acestea provin de 
la Mariental’38 (Fig. 118/2) şi Kislovodsk39.  

La acestea se mai adaugă coiful de la Sereginskaja (Fig. 118/3) comparat cu cele de tipul 
Buggenum şi în special cu un exemplar descoperit în Turcia. El mai este considerat ca fiind similar 
cu piesa de la Neuss, care reprezintă o formă de tranziţie de la tipul Buggenum la tipul Hagenau40. 

Acestor coifuri li se adaugă exemplarul din mormântul sarmatic de la Bojko-Ponur (Fig. 
118/5) şi cel din T 2 de la Kurganinsk (Fig. 118/4). După forma calotei şi cozorocului coiful din fier 
de la Bojko-Ponur poate fi comparat cu cele vest-celtice de tip Port, iar după forma calotei şi 
apărătorii de ceafă cu aşa numitele coifuri est-celtice. Cu acestea din urmă, coiful în discuţie se 
aseamănă şi prin elementele figurative de pe obrăzare şi apărătoarea de ceafă41. Din punct de vedere 
al formei, cea mai apropiată analogie pentru coiful de la Bojko-Ponur, este exemplarul din T 2 de la 
Cugir (România), care se datează în secolul I a. Chr., iar ca decor cele din Slovenia. În ceea ce 
priveşte coiful de la Bojko-Ponur acesta se datează în secolul I a. Chr. 

 
37  În prima grupă au fost incluse coifurile decorate cu frize formate din triunghiuri ce au conuri în vârf şi câmpurile 

haşurate, brâuri cu ornament în brăduţ, incizii oblice pe margine şi linii verticale întrerupte. Pentru acestea mai sunt 
caracteristice terminaţiile, din partea superioară, de formă bitronconică ce sunt decorate cu două rânduri de arcade 
duble. Ca şi caracteristici individuale ale lor sunt reprezentările stilizate ale ochilor şi nasului în partea din faţă 
(Mar’evka), sau unele deosebiri a ornamentului (triunghiuri fără conuri în vârf sau câmp haşurat cu ornament în 
brăduţ). În această grupă au fost incluse coifurile de la Mar’evka, Melitopol’, Novočerkassk şi Sergievskaja. Despre 
aceste coifuri se admite că au fost produse, cel mai probabil, în a doua jumătate a secolului IV -începutul secolului III 
a. Chr. Mai mult decât atât, coifurile de la Mar’evka şi Novočerkassk sunt considerate ca fiind cele mai timpurii, iar 
cel de la Melitopol’ ca cel mai târziu. Acesta din urmă, datorită schematismului şi simplităţii decorului, este 
considerat, de altfel, că reprezintă trecerea la grupa următoare de coifuri. În cea de-a doua grupă au fost incluse 
coifurile de la Antipovka, Čegem (Fig. 118/1), Novoprohorovka la care se mai adaugă cel de la Belen’koe. Acestea au 
ca ornament caracteristic, valuri curgătoare, brâuri cu decor în brăduţ, cerculeţe, incizii oblice şi mai rar motive 
fitomorfe (frunze, palmete stilizate), sau zoomorfe (capete de şarpe redate schematizat), aşa cum este în cazul celui de 
la Antipovka. Pe baza ornamentelor de pe astfel de coifuri, din afara spaţiului nord-pontic, piesele acestei grupe din 
estul Europei au fost datate, cu probabilitate, în secolul II a. Chr. 

38  Coiful a fost descoperit împreună cu o spadă cu mânerul terminat în inel. 
39  Împreună cu acest coif au mai fost descoperite două vase ceramice, un vârf de lance, zăbale şi psalii cruciforme. 
40  Credem că acest coif a ajuns, cel mai probabil, în mediul sarmatic cândva în a doua jumătate a secolului I a. Chr. 
41  Coiful de la Bojko-Ponur este decorat cu feţe umane şi capete de tauri în relief executate într-o manieră caracteristic 

celtică. 
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 Coiful de bronz de la Kurganinsk (Fig. 118/4) este, probabil, o replică locală42 a coifurilor 
celtice de tip Tessin a căror principale descoperiri provin din necropola celtică de la Giubiasco 
(nordul Italiei). Mormântul de la Kurganinsk este datat în a doua jumătate a secolului I a. Chr.  
 

 

Fig. 118. Coifuri:  
1. Čegem;  
2. Mariental’;  
3. Sereginskaja;  
4. Kurganinsk;  
5. Bojko-Ponur;  
6. Ahtanizovskaja;  
7. Tiblisskaja T 6 M 1; 
8. Kišpek;  
9. Zolotoe kladbišče. 

  

O mare parte dintre coifurile etrusco-italice şi celtice descoperite în spaţiul cuprins între Prut 
şi Volga provin din cadrul unor morminte şi tezaure sarmatice bine databile. Atunci când aceste 
coifuri provin din astfel de complexe ele se găsesc împreună cu arme (Bojko-Ponur, Čegem, 
Mariental’, Mar’evka, Kislovodsk, Sereginskaja, Veselyj, Veseloja Dolina), zăbale şi psalii (Antipovka, 
Bojko-Ponur, Mar’evka, Kislovodsk, Veseloja Dolina), obiecte de podoabă (Bojko-Ponur, Čegem), 
falere (Antipovka, Rogovskaja, Sergievskaja, Veseloja Dolina), situle din bronz (Mar’evka, 
Novočerkassk (?), Veseloja Dolina). 

Coifurile de la Belen’koe Novočerkassk, Novoprohorovka, Melitopol’, Privol’e şi Veseloja 
Dolina fac parte din aceeaşi grupă de descoperiri de coifuri etrusco-italice şi celtice din regiunea 
nord şi nord-est pontică şi se datează, cel mai probabil, la sfârşitul secolului II – prima jumătate a 
secolului I a. Chr. 

Cert este că şi exemplarele de la Belen’koe, Novočerkassk, Novoprohorovka, Melitopol’, 
Privol’e şi Veseloja Dolina, alături de celelalte de tipul Montefortino A-B din spaţiul nord-estic al 
Mării Negre, pot fi considerate ca fiind produse ale atelierelor etrusco-italice din secolele IV–II a. Chr. 
Mai mult decât atât, se poate constata că, în unele cazuri, piesele cu care au fost descoperite acestea 
fixează o diferenţă cronologică între data la care au fost produse şi momentul utilizării lor în mediul 
sarmatic. Se poate spune, aşadar, că aceste coifuri au fost în uz o perioadă îndelungată de timp şi 
şi-au schimbat nu o dată proprietarul. 
 De-a lungul anilor, vizavi de coifurile etrusco-italice din regiunea nord-pontică, diverşi 
autori şi-au expus punctul lor de vedere în legătură cu perioada de producţie a acestora şi cea de 
pătrundere în stepele nord-pontice. B. A. Raev punea apariţia coifurilor de tip Montefortino A-B în 
această regiune pe seama războaielor mithridatice de la sfârşitul secolului II – prima jumătate a 
secolului I a. Chr. La rândul său, A. V. Simonenko a opinat iniţial că exemplarele care se datează mai 
timpuriu de secolul I a. Chr. au ajuns în nordul Mării Negre ca rezultat al contactelor cu celţii şi nu 

 
42  O dovadă că acest coif este o variantă locală o reprezintă pe lângă proasta execuţie şi forma simplă, descoperirea a 

două coifuri similare în necropola meotă de la Četuk (regiunea Kuban). Mormintele de la Četuk se datează la sfârşitul 
secolului II – secolul I a. Chr. 



Armamentul şi arta militară   | 

 

293 

cu romanii. Acelaşi autor considera aceste coifuri ca fiind produse etrusco-italice din secolul III a. 
Chr., iar distribuirea lor în estul Europei o punea pe seama expansiunii celtice din secolul III a. Chr. 
M. Ju. Trejster pune apariţia acestor coifuri în regiune pe seama confruntărilor militare dintre sciţi şi 
sarmaţi cu Mithridates VI Eupator sau ca rezultat al participării sarmaţilor alături de regele Pontului 
în campaniile militare din Asia. Acelaşi autor nu exclude pătrunderea acestor coifuri în stepele nord-
pontice din regiunea Balcanilor şi Carpaţilor. Într-o lucrare recentă, dedicată sarmaţilor din regiunea 
Kuban, se consideră (I. I. Marčenko) că toate coifurile de tip Montefortino A-B au ajuns la sarmaţi în 
urma participării lor, de partea lui Pharnaces I43, în războiul purtat de acesta cu statele din Asia Mică 
în anii 183–179 a. Chr., iar cele de tip Montefortino C în urma participării la războaiele mithridatice. 
 Astfel, pe baza descoperirii unor coifuri împreună cu piese bine databile, putem afirma că 
acestea (Montefortino A, B, C) au ajuns, cel mai probabil, în stepele nord-pontice fie ca pradă de 
război în urma participării sarmaţilor la campaniile militare ale lui Mithridates VI Eupator44 
împotriva provinciilor romane din Asia şi Galatia, fie prin achiziţionarea lor de către sarmaţi direct 
de la celţi atunci când aceştia s-au aflat în regiune45. În acest sens ni se pare relevantă relatarea lui 
Appian46 (Historia Romana, Mithridates, 111) care aminteşte existenţa în cadrul armatei lui 
Mithridates Eupator, dislocate în anul 63 a. Chr. în Bospor, a unui detaşament de galaţi ce îl aveau în 
frunte pe Bitoites. Foarte probabil, pe această cale a ajuns în zona nord-pontică şi spada din perioada 
Latène mijlociu din mausoleul de la Neapolis, care a fost descoperită împreună cu o oglindă etruscă 
din secolul II a. Chr. 
 Cert este că cea mai mare parte a coifurilor etrusco-italice şi celtice descoperite în spaţiul 
cuprins între Caucaz şi gurile Dunării provin din cadrul unor complexe mult mai târzii decât 
perioada de producţie a lor. Ca dovadă că lucrurile au stat aşa şi în alte spaţii poate fi dat mormântul 
celtic descoperit în Asia Mică, ce avea ca inventar un coif de tipul Montefortino A, o spadă din 
perioada Latène mijlociu, lance, fibule de schemă Latène mijlociu şi o tetradrahmă din argint din 
anii 70–63 a. Chr. a regelui Ariobarzan I al Cappadociei47. 

* 

 Deşi în spaţiul nord-pontic analizat nu avem astfel de descoperiri, trebuie menţionat că 
sarmaţii au utilizat şi coifurile de tip Pilos. Astfel de coifuri au fost descoperite în „tezaurul” de la 
Ahtanizovskaja (Fig. 118/6), necropola Greki 2, Merdžany (toate din regiunea Kuban) şi mormântul 
de la Orehovka (regiunea Stavropol). Singurul coif de acest tip din spaţiul nord-pontic analizat este 
din mediul scitic şi provine din mausoleul de la Neapolis (Crimeea).  

 
43  Suveran al Regatului Pontului între anii 185–170 a. Chr., care a extins hotarele statului său în dauna regatelor 

elenistice vecine – Bithinia, Pergam şi Cappadocia. 
44  Potrivit lui Appian (Historia Romana, Mithridates, 15, 53), din armata monarhului Pontului făceau parte sciţi, tauri, 

bastarnii, traci, sarmaţi şi alte neamuri din zona dunăreană şi zona nord-pontică. Tot Appian notează pentru o 
perioadă ceva mai târzie (înainte de anul 74 a. Chr. când începe al treilea război mithridatic), că în alianţa regelui 
Pontului au fost cooptaţi sarmaţii regali şi iazigii (Historia Romana, Mithridates, 69, 293). 

45  În ceea ce priveşte opinia că o parte a acestor coifuri au ajuns la sarmaţi ca urmare a ciocnirilor cu trupele lui 
Mithridates VI Eupator atunci când acestea se aflau în nordul Mării Negre, credem că aceasta este valabilă doar dacă 
acei sarmaţi erau alţii lui Mithridates VI Eupator. 

46  Appianos (cca. 100–170 p. Chr.), istoric grec născut la Alexandria. După ce a ocupat importante funcţii în 
administraţia oraşului natal vine la Roma unde devine, sub împăratul Hadrian, cetăţean roman şi cavaler. A ocupat 
funcţia de procurator Augusti în Egipt. Appian a scris o Istorie romană (Historia Romana) în 24 de cărţi, începută în 
jurul anului 160 p. Chr. şi păstrată fragmentar în care se urmăreşte, de pe poziţii filo-romane, evoluţia Cetăţii Eterne 
de la începuturile mitice până în secolul II p. Chr., tratând şi istoria popoarelor cucerite.  

47  Regiune istorică, apoi provincie romană, în partea central-estică a Asiei Mici. A fost obiect de dispută între Regatul 
Pontului şi Roma. În anul 63 a. Chr. Cappadocia devine stat clientelar al Romei, iar în anul 17 p. Chr. împăratul 
Tiberius o transformă în provincie romană. 
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 Aceste coifuri sunt de două variante. Primei îi apariţn exemplarele de la Ahtanizovskaja, 
Greki şi Merdžany, iar celei de-a doua exemplarele de la Orehovka şi Neapolis. Acestea din urmă 
sunt apropiate tipului Pilos/Konoshelm potrivit clasificării lui P. Dintsis. Coiful de la Orehovka este 
identic cu exemplarul din colecţia Ashmolean Museum, iar coiful de la Neapolis este apropiat de cel 
de la Kazanlyk şi în mod special de exemplarul reprezentat pe relieful de la Ephesos48. 
 Coifurile de tip Pilos, Konos, Pilos/Konos s-au format la finele secolului IV a. Chr., ele fiind 
reprezentate pe monedele Macedoniei şi Epirului49 bătute de la sfârşitul secolului IV şi până la finele 
secolului III a. Chr. Coifurile acestui tip au un orizont cronologic larg de datare însă varianta cărora 
le aparţin exemplarele de la Ahtanizovskaja, Greki şi Merdžany se datează în secolul II a. Chr.  

La sfârşitul secolului II a. Chr. – prima jumătatea a secolului I a. Chr. se datează coiful de la 
Ahtanizovskaja. Aceeaşi datare, judecând după mobilierul funerar, are şi mormântul de la Greki 2. 
La finele secolului II a. Chr. se datează mormântul din mausoleul de la Neapolis. Trebuie menţionat 
că în secolul II a. Chr. se datează şi analogiile pentru acest coif de la Kazanlyk şi Ephesos. În al treilea 
sfert al secolului II a. Chr. este datat de către P. Dintsis coiful de la Ashmolean Museum. Cam în 
aceeaşi perioadă, dacă nu cumva ceva mai târziu, se datează coiful din mormântul de la Orehovka. 

Pe lângă coifurile de mai sus sarmaţii au utilizat şi coifurile „tip schelet” („Scheletthelme”) 
realizate din fâşii metalice a căror calotă are o formă conică sau semisferică. Utilizarea coifurilor de 

acest tip de către sarmaţi a fost ex-
primată, pe baza analizei izvoarelor 
iconografice (camerele funerare de la 
Panticapaeum (Fig. 108), Columna 
lui Traian (Fig. 118a) etc.), de către 
M. I. Rostovcev. Acest punct de ve-
dere a fost susţinut ulterior şi de că-
tre A. M. Hazanov. Deşi reprezentă-
rile de astfel de coifuri sunt nume-
roase, ele nu se prea regăsesc printre 
materialul arheologic din mediul 
sarmatic.  

Singurul exemplar veritabil 
de astfel de coifuri a fost descoperit 
în anul 1977 în T 6 M 1 de la 
Tiblisskaja50 (Fig. 118/7). Acesta este 
din bronz şi are calota semisferică 

realizată din mai multe fâşii de bronz de diferite forme şi lăţimi. Baza coifului este formată dintr-un 
cerc realizat din trei fâşii metalice cu o lungime de 34, 23 şi 6 cm prinse între ele cu câte o pereche de 
nituri din fier. Lăţimea cercului este de 1,8 cm. Calota este formată din trei fâşii cu o lungime de 
40 cm ce se unesc în partea centrală a părţii superioare a coifului. Celelalte capetele sunt prinse de 
inelul de la bază. Scheletul calotei astfel format este umplut cu alte şase fâşii cu o lungime de 16 cm. 
Capetele superioare ale acestor fâşii sunt prinse cu nituri de cele ce formează scheletul calotei, iar 
cele inferioare de cercul de la baza coifului. Între acestea sunt fixate alte 12 fâşii cu o lungime mai 
mică, dar prinse în acelaşi mod ca şi precedentele mai lungi. Pe părţile laterale ale calotei astfel 
formate acesta este prevăzut cu balamale ce serveau la prinderea obrăzarelor. Înălţimea coifului este 
de 17 cm. 

 
48  Oraş grecesc situat în vestul Asiei Mici, fondat în secolul XI a. Chr. de către ionieni. 
49  Regiune istorică din nord-vestul Greciei învecinată în nord cu Illyria, în nord-est cu Macedonia, în est cu Tesalia, iar 

în vest cu Marea Adriatică. 
50  Nu se exclude (A. M. Hazanov) ca fragmentele din T 4 de la Nekrasovskaja să provină de la un astfel de coif. 

 
Fig. 118a. Reprezentarea coifurilor catrafractarilor sarmaţi de pe Columna lui 
Traian (după A. E. Negin 1998). 
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 Coiful de la Tiblisskaja se datează în a doua jumătate a secolului II p. Chr. şi este unicat în 
mediul sarmatic din această perioadă. Trei coifuri din fier cu o construcţie similară provin însă din 
mormintele Suvorov, necropola culturii Azelino şi necropola Nievsk (cultura Mazunino) situate în 
regiunea bazinului râului Kama51. În legătură cu aceste coifuri este greu de spus care sunt originale şi 
care sunt imitaţii. Ele se datează, potrivit autorilor ce le-au descoperit, mai târziu de secolul III p. Chr. 
 Utilizarea coifurilor „tip schelet” („Scheletthelme”) realizate din fâşii metalice presupusă pe 
baza reprezentărilor iconografice de către M. I. Rostovcev şi A. M. Hazanov a fost recent confirmată 
arheologic de către descoperirile din cinci morminte, cel mai probabil meote (autorul descoperirilor 
nu precizează apartenenţa etno-culturală), din necropola din cătunul Gorodskoj situat lângă 
regiunea Kuban. Ţinându-se cont de datarea acestora în secolele II–III p. Chr. dar şi de regiunea în 
care au fost descoperite nu putem exclude utilizarea unor astfel de coifuri şi de către sarmaţi.  

Coifurile de la Gorodskoj sunt de provenienţă locală şi sunt de două variante. Primei îi 
aparţin exemplarele realizate din plăcuţe triunghiulare prinse între ele (M 4 şi M 6), iar celei de-a 
doua coifurile cu calotă conică realizate din fâşii metalice (M 1, M 8 şi M 10).  

Primele sunt apropiate de cele mai timpurii exemplare de coifuri aparţinând tipului 
Schpangenhelm, răspândit în epoca migraţiei popoarelor şi evul mediu timpuriu, iar cele din 
varianta a doua sunt apropiate de coiful reprezentat pe graffit-ul de la Dura-Europos care a stat la 
baza ipotezei lui M. I. Rostovcev şi A. M. Hazanov. Nu putem exclude ca unele fragmente metalice 
descoperite în diferite morminte sarmatice jefuite să fie resturi de la astfel de coifuri. În aceeaşi grupă 
tipologică se încadrează şi coiful din fier din mormântul alanic din prima jumătate a secolului IV p. Chr. 
de la Kišpek (Fig. 118/8). Acesta este realizat din mai multe fâşii din fier care pornesc radial de la trei 
inele concentrice din partea superioară a calotei. În partea de jos fâşiile sunt prinse cu nituri, iar în 
vârful calotei astfel formate este fixat de un disc. Aşadar coiful este format din trei părţi prinse între 
ele. Partea frontală este ornamentată cu carneol încastrat în celule din argint aurit şi o plăcuţă 
ornamentată de formă dreptunghiulară de la care porneşte o mică apărătoare de nas. Acest coif este 
şi mai apropiat de exemplarele tipului Schpangenhelm din perioada medievală timpurie deşi, după 
cum am menţionat, provine dintr-un mormânt alanic târziu. 
 O ultimă grupă este reprezentată de 11 coifuri fragmentare al căror tip este greu de stabilit. 
Despre două dintre ele (Jaroslavskaja şi Starotitarovskaja) se cunoaşte doar că au fost din fier. Din 
cinci morminte (T 28 M 1 de la Ladožskaja; T 3 M 1, T 6 M 1, T 12 M 1 de la Tbilisskaja şi T 41 M 1 
de la Krivoj Liman) provin doar fragmente de coifuri. Starea fragmentară a acestora nu permite, din 
păcate, nici încadrarea lor tipologică şi nici stabilirea faptului dacă ele au fost piese de import sau 
produse sarmatice.  
 În această grupă intră şi coiful din T 44 M 1 de la Kazanskaja. Acesta are calota conică, 
apărătoare de nas lungă, şi este considerat, cu probabilitate, ca fiind de provenienţă estică (orientală). 
Un coif similar fără apărătoare de nas dar cu vârful ascuţit terminat într-o bilă este publicat în 
lucrarea lui G. Waurick. El este prezentat ca fiind din localitatea Ladožskaja. Din păcate autorul 
menţionat nu precizează din ce tumul provine coiful, deşi pe raza acestei localităţi au fost cercetaţi de 
către N. I. Veselovskij opt tumuli. Această stare a lucrurilor nu permite, din păcate, să se stabilească 
tumulul din care provine coiful publicat de către G. Waurick. 
 Cert este că nu este exclus ca exemplarele fragmentare din fier din tumulii de la „Zolotoe 
kladbišče” (Fig 118/9) să reprezinte resturi ale coifurilor de tipul celor de la Kazanskaja şi 
Ladožskaja. Dacă lucrurile au stat aşa, atunci pentru secolul I – începutul secolului III p. Chr. avem 
un tip de coif de fier ce are calota conică şi marginea îndoită. După forma pe care o au aceste coifuri 
ele ar putea fi de provenienţă estică (Asia Centrală, Parţia). 

* 
 

51  Râu din partea europeană a Rusiei, cel mai mare afluent al fluviului Volga, situat în stânga acestuia. 
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În urma analizei coifurilor din mediul sarmatic se poate spune că în secolele II–I a. Chr. 
sarmaţii foloseau coifuri de import, „sud greceşti” (pseudoattice), tip Pilos, Montefortino şi alte tipuri 
celto-italice. În perioada sarmatică mijlocie şi târzie tradiţia utilizării coifurilor de import a 
continuat, dar au apărut şi forme proprii – „tip schelet”, la care se adaugă cele conice. Caracteristicile 
tipologice ale acestora indică faptul că la formarea lor un rol important l-au avut componentele din 
est (Asia Centrală). 
  Cert esre că în comparaţie cu alte categorii de armament, descoperirile de coifuri nu sunt 
numeroase în mediul sarmatic. Ca şi în cazul armurilor, coifurile apar împreună cu obiecte de lux, 
adică în morminte bogate. Faptul că marea majoritate a acestor morminte au fost jefuite confirmă 
odată în plus această afirmaţie. Aşadar, coifurile au constituit cu precădere o componentă 
caracteristică a echipamentului militar al elitei războinice şi al aristocraţiei sarmate din care erau 
formate contingentele de cavalerie grea. O situaţie similară poate fi urmărită şi la sciţi în perioada 
secolelor VII–IV a. Chr. 
 
 Armuri 

Una din armele de apărare individuală folosită de sarmaţi pe parcursul secolelor a fost armura. 
Armurile metalice din întregul teritoriu locuit de sarmaţi sunt din solzi, combinate din solzi 

şi zale, lamelare (plăcuţe dreptunghiulare), zale şi cuirase. Sunt cazuri când, din cauză că armurile nu 
s-au păstrat până astăzi, construcţia acestora nu este cunoscută, iar descrierea lor nu permite 
încadrarea unui anume tip.  

La ora actuală pe întregul teritoriu locuit de sarmaţi sunt cunoscute circa 66 de descoperiri 
de armuri ori fragmente ale acestora.  

În mediul sarmatic analizat armuri fragmentare din solzi au fost găsite în mormintele 
distruse de la Bulahovka, Cvetna şi T 1 M 1 de la Dolina. Acestora li se adaugă fragmentele de solzi şi 
zale din bronz din cadrul descoperirii izolate de la Melitopol’ şi fragmentele unei cămăşi de zale din 
fier din M 29 al necropolei de la Černorečensk. 

Mormântul distrus de la Bulahovka se datează pe baza bogatului inventar (cupe din argint, 
falere, cazan din bronz), în prima jumătate a secolului I a. Chr., iar descoperirea din mantaua 
tumulului „Tokmakmogila” de lângă Melitopol’ la sfrârşitul secolului II – prima jumătate a secolului 
I a. Chr. Solzii armurii de la Bulahovka sunt realizaţi din fier şi sunt de două mărimi. Primii au 
marginea superioară dreaptă, iar cea inferioară rotunjită, iar ceilalţi sunt de dimensiuni mari şi au 
forma unor plăcuţe. Aceştia din urmă, cel mai probabil, se aflau dispuşi în acea parte a armurii care 
proteja pieptul. Solzii din bronz de la Melitopol’ au fost descoperiţi împreună cu mai multe zale din 
bronz şi un coif de tipul Montefortino B. 

În ceea ce priveşte fragmentele de armuri de la Cvetna şi Dolina acestea provin din 
morminte ce se datează în secolul I p. Chr. Din păcate acestea au fost pierdute iar alte informaţii 
despre ele nu avem. 

 
Armuri din solzi (Schuppenpanzer) 

 Acest tip de armură a fost utilizat de către sarmaţi într-o măsură mult mai mică decât sciţii. 
Acestea nu au avut o largă răspândire nici la sauromaţi. În comparaţie cu cei scitici, solzii armurilor 
sarmatice sunt mai puţin numeroşi şi de o diversitate mai mare a formelor şi mărimilor. Solzii 
acestor armuri erau de formă dreptunghiulară şi aveau, de regulă, partea inferioară uşor rotunjită. 
Dimensiunile lor variau de la 2–2,2 × 1,5 cm până la 6 × 5 cm, dar se întâlnesc şi solzi mult mai mari 
ale căror dimensiuni sunt de 8 х 12 cm (T 55 M 14 de la Kalinovka) (Fig. 119/1–5). În partea 
superioară aceştia erau prevăzuţi, de regulă, cu orificii de prindere al căror număr variază la fel ca şi 
poziţia lor. 
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Fig. 119. Fragmente de la armuri din solzi: 1–5. Kalinovka T 55 M 14; 6–7. Verhne-Pogromnoe T 7 M 6;                 
8. Gruševka T 18; 9. Kavylovka; 10–11. Tonkošurovka; 12. Voronežskaja T 18; 13. Kostromskaja T 1; 14. Ul’skij aul; 
15. Kazanskaja T 33. 

 

Cei mai vechi solzi din fier ce provin de la o armură sauromatică, care se datează pe baza 
vârfurilor de săgeţi din bronz în secolul V a. Chr., provin de la Kavylovka (Fig. 119/9), în apropiere 
de Atkarska. Tot în secolul V a. Chr. se datează zece solzi din bronz descoperiţi de P. S. Rykov la 
Tonkošurovka (Fig. 119/10–11). În perioada sauromatică se datează şi armura din T 1 M 1 din 
necropola de la Nikol’skoe. Solzii din acest mormânt sunt de două feluri: mici, de dimensiunile de 
2 × 1,7 cm, având o formă dreptunghiulară cu colţurile rotunjite şi de dimensiuni mari, de 4,5 × 
1,5 cm. Din perioada sarmatică timpurie provin fragmentele unei armuri din fier care au fost 
descoperite într-un mormânt de secol IV a. Chr. de către V. P. Šilov. Solzi din bronz, de formă 
dreptunghiulară, au fost descoperiţi în umplutura mormântului jefuit de la Usatovo. În schimb, în     
T 7 M 6 de la Verhne-Pogromnoe (Fig. 119/6–7) au fost descoperite fragmentele unei armuri datate, 
ca şi întregul mormânt, în secolele III–II a. Chr.  
 Din morminte sarmatice timpurii sunt armurile din solzi descoperite la Kostromskaja, 
Ul’skij aul (Fig. 119/14), tumulii de la Semibratino sau T 33 de la Kazanskaja (Fig. 119/15).  
 Tot de la astfel de armuri provin solzii din morminte de la Voronežskaja (T 18) (Fig. 119/12), 
Kostromskaja (T 1) (Fig. 119/13) sau cei din bronz din T 18 de la Gruševka (Fig. 119/8) descoperiţi 
depuşi în interiorul unui coif „sud-grecesc”. Solzii de la Voronežskaja şi Kostromskaja sunt de tipul cu 
nervură mediană şi patru găuri de prindere în partea superioară, iar cei din bronz de la Gruševka sunt 
de formă dreptunghiulară alungită şi prevăzuţi cu două orificii de prindere în colţurile din partea 
superioară şi altele două în partea inferioară. În partea centrală aceştia au o nervură mediană. Din 
morminte, din perioada sarmatică timpurie, sunt şi solzii de armură de la Bykovo şi Krivaja Luka. 

Solzii de armură de la Voronežskaja şi Kostromskaja sunt foarte apropiaţi de solzii din bronz 
de la armurile combinate din mormintele mai târzii de la Zubovskij hutor, Vozdviženskaja şi T 2 M 1 
de la Nikol’sk care au, la fel, nervură mediană pe mijloc şi două perechi de găuri de prindere în 
partea superioară. Doar prin prezenţa nervurii mediane se aseamănă cu solzii de mai sus şi cei de la 
Gruševka. Trebuie menţionat însă că forma solzilor de armură de la Zubovskij hutor, Vozdviženskaja 
şi Nikol’sk, cât şi sistemul lor de prindere este caracteristic armurilor romane.  

Mult diferiţi de aceştia sunt cei peste 200 de solzii din fier din T 55 M 14 de la Kalinovka. 
care se datează în secolul I p. Chr. Aceştia sunt de formă dreptunghiulară şi de mari dimensiuni (8 × 
12 cm), au colţurile rotunjite şi prevăzute cu două, trei perechi de orificii de prindere. În secolul      
I p. Chr. se datează, aşa cum am menţionat mai sus, fragmentele de armuri de la Cvetna şi Dolina. 

Cert este că aceste descoperiri, deşi puţine la număr, ne dau o imagine despre armura din 
solzi a sarmaţilor. Ca şi armurile sciţilor şi meoţilor ele erau alcătuite dintr-un număr mare de solzi 
ce erau prinşi de căptuşeala din piele sau stofă. Ei erau dispuşi în rânduri orizontale, acoperindu-se 
parţial unul pe altul. 
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 Solzii erau prinşi între ei doar pe orizontală, ceea ce făcea ca armura să fie mult mai elastică şi 
mobilă. În locurile în care însă era necesară o prindere mai rigidă era nevoie de orificii suplimentare. 
 În ceea ce priveşte construcţia exactă a armurilor sarmatice din solzi metalici aceasta nu este 
cunoscută însă, foarte probabil, că nu era cu mult diferită decât a celor scitice. 
  

 
 

Fig. 120. 1. Stela lui Trifon din Tanais (după M. I. Rostovcev 1913); 2. Reprezentarea de pe Arcul de triumf al lui 
Galerius de la Tesalonic (după H. P. Laubschner 1975). 

 

Puţinele reprezentări ale sarmaţilor în armuri din solzi sunt fie redate destul de schematic 
(Columna lui Traian) (Fig. 125), fie sunt pe monumente din perioade mai târzii (stela lui Trifon din 
Tanais (Fig. 120/1), arcul de triumf al lui Galerius52 (Fig. 120/2)) decât armurile analizate. Mai mult 
decât atât monumentele pe care sunt redate aceste armuri se datează în perioade în care sarmaţii nu 
mai utilizau armurile din solzi. Foarte probabil că tendinţa generală a artiştilor romani de redare 
arhaică a armamentului pe reprezentări s-a răsfrânt şi asupra acestor monumente. Cu toate acestea 
atât relieful lui Trifon cât şi reprezentarea de pe arcul de triumf a lui Galerius trebuie utilizate ca 
izvoare atunci când se discută despre armurile sarmaţilor.  

Pe stela lui Trifon este reprezentat un călăreţ echipat într-o armură din solzi de mărimi 
destul de mari. Armura are o lungime ce ajunge până la mijlocul coapselor şi are mâneci scurte. Pe 
cap călăreţul poartă un coif cu calota semisferică, iar în mâini ţine o lance. Relieful se datează pe la 
mijlocul secolului al II p. Chr. Aproape identică cu armura de pe relieful lui Trifon este armura 
reprezentată pe arcul de triumf a lui Galerius, chiar dacă aceasta este mai târzie cu circa o sută de ani. 
Această asemănare izbitoare obligă însă şi la o utilizare prudentă a acestor reliefuri ca izvoare pentru 
modul de realizare a armurii sarmatice. Foarte probabil că şi în aceste cazuri avem de-a face cu o 
imagine a barbarului încetăţenită la artiştii romani şi devenită tradiţională.  
 Aşadar, se poate concluziona că armurile din solzi şi-au făcut apariţia în lumea sarmatică de 
timpuriu, iar marea lor majoritate sunt din perioada sarmatică timpurie şi mijlocie. Printre cele mai 
timpurii sunt exemplarele de la Gruševka şi Verhne-Pogromnoe. Mormântul de la Gruševka avea în 
componenţa sa un coif „sud grecesc”, vârfuri de săgeţi din fier cu manşon şi piese de harnaşament din 
bronz. Ceva mai târzii sunt exemplarele de la Bykovo, Krivaja Luka etc. pe care cercetătorii le datează 
în perioada sarmatică timpurie. În prima jumătate a secolului I a. Chr. se datează complexul de la 
Bulahovka, iar la sfrârşitul secolului II – prima jumătate a secolului I a. Chr. descoperirea de la 
Melitopol’. În secolul I p. Chr. se datează complexele cu armuri fragmentare de la Cvetna, Dolina sau 
din necropola de la Kalinovka. În complexe mai târzii astfel de armuri nu se mai cunosc la ora actuală. 

 
52  Caius Galerius Valerius Maximianus, împărat roman în perioada 305–311 p. Chr. 
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 În concluzie, se poate spune că, deşi descoperirile de armuri aparţinând acestui tip nu sunt 
numeroase în lumea sarmatică, se poate totuşi vorbi cu certitudine despre utilizarea lor de către 
sarmaţi în perioada menţionată. În sprijinul acestei afirmaţii vine şi faptul că teritoriul de răspândire 
a acestor armuri cuprinde aproape toată lumea sarmatică, cât şi relatarea lui Tacitus (Istorii, I, 79, 3), 
care atunci când descrie incursiunea sarmaţilor-roxolani în Moesia din iarna anului 69 p. Chr., 
menţionează armura făcută din lame de fier. 
 
 Armuri combinate (Kombinierte Panzer) 

Pe lângă tipul de armură de mai sus sarmaţii încep să utilizeze de la sfârşitul perioadei 
timpurii şi armurile combinate din solzi şi zale sau solzi şi plăcuţe de diferite dimensiuni. Solzii 
acestor armuri sunt de câteva tipuri şi sunt realizaţi din fier şi bronz. 
  

 
 

Fig. 121. Fragmente de la armuri combinate: 1. Nikol’sk T 2 M 1; 2. Zubovskij hutor T 1; 3. Lysaja Gora T 2;           
4. Vozdviženskaja T 1; 5, 7, 13. Kazanskaja T 2 M 1; 6, 11. Ladožskaja T 26 M 1; 8. Kazanskaja T 2, T 17, T 20;  
9. Kazanskaja T 9 M 1; 10. Kazanskaja T 10 M 1; 12. Tbilisskaja T 3 M 1. 

 

Descoperiri de armuri combinate avem în mai multe morminte tumulare sarmatice de la 
Kazanskaja, Tbilisskaja, Ust’-Labinsk, Ladožskaja, Nekrasovskaja, Vozdviženskaja, Zubovskij hutor 
şi Lysaja Gora, dar şi în multe altele53. 
 În mormintele de la Vozdviženskaja (T 1) (Fig. 121/4), Zubovskij hutor (T 1), necropolele de 
la Vysočino şi Nikol’sk (T 2 M 1) (Fig. 121/1) au fost descoperiţi solzi din bronz şi fier ce au partea 
inferioară rotunjită şi nervură mediană pe mijloc. În colţurile din partea superioară solzii sunt 
prevăzuţi cu câte două orificii de prindere. De alt tip sunt solzii din bronz de la Lyaja Gora (T 2) (Fig. 
121/3). Aceştia au partea inferioară triunghiulară, pe care sunt dispuse trei proeminenţe semisferice, 
şi sunt prevăzute cu două perechi de orificii în colţurile superioare. Dimensiunile solzilor sunt de       
2,5 × 1,5 cm. 

 
53 N. I. Veselovskij a lansat, în legătură cu aceste armuri, ipoteza potrivit căreia solzii apărau părţile cele mai expuse ale 

corpului. Această idee a fost preluată şi dezvoltată, ulterior, de către A. M. Hazanov, care susţinea că aceste armuri 
erau compuse din două părţi separate, cămaşa din zale şi platoşa din solzi. Ultima, în opinia aceluiaşi autor, se 
îmbrăca peste prima şi apăra doar pieptul şi umerii. Acelaşi autor nu excludea ca solzii şi zalele să fie combinate astfel 
încât să formeze o singură armură aşa încât o parte a acesteia să fie din zale, iar cealaltă din solzi. 
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Analogii apropiate pentru astfel de solzi avem printre armurile fragmentare descoperite în 
castrele romane de pe teritoriul Marii Britanii, Europa continentală şi Orientul Apropiat. Pe baza 
solzilor descoperiţi în nivelurile romane de la Masada54, E. V. Černenko consideră solzii de la 
Vozdviženskaja şi Zubovskij hutor ca fiind de provenienţă romană. Acest punct de vedere este 
sprijinit şi de reprezentarea unui soldat/ofiţer roman echipat într-o armură din astfel de solzi de pe 
friza Columnei lui Traian. 

Un alt tip de armură combinată din solzi şi zale a fost descoperit în mormintele sarmatice de 
la „Zolotoe kladbišče” (T 2, T 8, T 17, T 19, T 20, T 40 de la Kazanskaja, T 26, T 28 de la Ladožskaja, 
T 3, T 51 de la Tbilisskaja, T 4 de la Nekrasovskaja). În componenţa acestuia sunt plăcuţe dreptun-
ghiulare de mari dimensiuni (cca. 18 × 7 cm), înguste şi arcuite cu bordură verticală, solzi de mici 
dimensiuni (1 × 0,7 cm) cu partea inferioară triunghiulară şi cu o proeminenţă semisferică. Plăcuţele 
înguste şi arcuite cu bordură verticală au o lăţime de 4 cm şi o lungime de 18 cm. Pe margini acestea 
au orificii de prindere aşezate la o distanţă de 1–1,5 cm una de alta. Una din plăcuţele din T 2 de la 
Kazanskaja este placată cu aur (Fig. 121/5, 11–13). E. Lenc scria că pe una din părţile acestor plăcuţe 
se mai păstrau fragmente de piele de la căptuşeala care cuprindea inclusiv marginile îndoite. La ora 
actuală aceasta este singura informaţie cu referire la existenţa şi tipul de căptuşeală. 

 Destul de complexe, dar interesante, 
sunt problemele legate de modul de realizate 
şi înfăţişarea exterioară a armurilor combi-
nate. Din păcate, în clarificarea acestor pro-
bleme impedimentul cel mai mare îl repre-
zintă faptul că toate armurile de acest tip 
provin din morminte jefuite şi distruse. Mai 
mult decât atât, nici reprezentările de astfel 
de armuri pe materialul iconografic nu este 
numeros. De altfel, singurile încercări de 
reconstituire a acestui tip de armură aparţin 
lui E. Lenc şi A. M. Hazanov. 
 Foarte apropiate între ele sunt 

armurile fragmentare din tumulii de la Zubovskij hutor, Vozdviženskaja şi Lysaja Gora (Zubovskij 
hutor: armură de zale din fier şi solzi de mici dimensiuni; Vozdviženskaja: armură de zale din fier 
ornamentată cu solzi din fier şi bronz). În ambele cazuri solzii erau prinşi de împletitura din zale. Un 
exemplu în acest sens sunt armurile cu acelaşi sistem constructiv din mediul roman (Newstead, 
Augsburg, Auddorp). În primele două cazuri solzii sunt dispuşi deasupra împletiturii din zale, 
fiecare fiind prins de patru verigi. De regulă, partea întărită cu solzi acoperea cu precădere pieptul 
ostaşului – cea mai vulnerabilă parte a corpului în luptă (Cf. Fig. 121a). 
 Interesante sunt şi mormintele cu armuri din necropola „Zolotoe kladbišče” (tumulii 2, 17, 
19, 20, 40 de la Kazanskaja, 26, 28 de la Ladožskaja şi 3, 15 de la Tbilisskaja). În toate acestea au fost 
găsite mai multe feluri de plăcuţe (solzi de mici dimensiuni cu partea inferioară triunghiulară şi cu o 
proeminenţă semisferică; dreptunghiulare de mari dimensiuni cu şase nituri peste marginea 
superioară; plăcuţe înguste şi arcuite cu bordură verticală; împletitură de zale).  

 
54  Masada a fost o fortăreaţă cu o poziţie strategică însemnată, situată în pustiul Regatului Iuda, pe malul vestic al Mării 

Moarte. A fost edificată în secolul I a. Chr. şi extinsă în timpul domniei regelui iudeu Irod cel Mare (74–4 a. Chr.) 
care a domnit în anii 37–4 a. Chr. După cucerirea Ierusalimului de către împăratul roman Titus Flavius Vespasianus 
în anul 70 p. Chr., Masada a fost ultimul refugiu al rezistenţei antiromane a iudeilor. Cei circa 1.000 de iudei din 
Masada au preferat să se sinucidă, după un îndelungat asediu (între anii 70–73 p. Chr.), pentru a nu cădea în mâinile 
învingătorilor romani. Rezistenţa faţă de forţe militare cu mult superioare şi moartea asediaţilor constituie un simbol 
al eroismului iudaic. 

 
Fig. 121a. Armuri sarmatice (reconstituiri pe baza descoperirilor din 
regiunea Kuban) (după A. M. Hazanov 1971). 
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Pe baza descoperirilor unul din autorii acestei cărţi a realizat reconstituirea unor astfel de armuri 
(Pl. 2–3).  
 Astfel, avem trei elemente ale unei armuri cusute pe căptuşeală: solzi de mici dimensiuni; 
plăcuţe dreptunghiulare de mari dimensiuni şi plăcuţe înguste şi arcuite. Partea superioară a 
trunchiului corpului şi pieptul erau apărate de solzi, iar partea inferioară până la brâu de plăcuţele 
dreptunghiulare prinse de aceeaşi căptuşeală. Probabil că plăcuţele laterale erau mai scurte decât cele 
centrale. De altfel, E. Lenc menţiona descoperirea de plăcuţe întregi de trei dimensiuni: 9,5, 12 şi 
16 cm. Armurilor combinate le aparţin, foarte probabil, cele mai multe dintre descoperirile de solzi 
din fier, în unele cazuri aurite, de formă dreptunghiulară. Ceea ce variază este conturul părţii 
inferioare care este fie triunghiular (T 2 de la Kazanskaja, T 12, T 15, T 16 de la Tbilisskaja) fie 
rotunjit ori drept (T 1 de la Kazanskaja, T 1, T 3, T 10 de la Tbilisskaja, T 26 de la Ladožskaja) (Fig. 
121/5–10). Orificiile de prindere ale solzilor sunt amplasate, de regulă, în perechi verticale în partea 
superioară sau de mijloc a acestora. 

În final, trebuie menţionat că armurile enumerate mai sus au analogii directe în mediul 
militar roman din Europa de Vest şi Centrală, unde se datează în a doua jumătate a secolului I p. 
Chr. – secolul II p. Chr. Cu toate acestea armurile din mediul sarmatic nu pot fi considerate cu 
certitudine ca fiind romane în condiţiile în care cea mai mare parte a cadrelor militare ce formau 
cavaleria romană echipată în armură era constituită din soldaţi aduşi din provinciile estice ale 
Imperiului sau statele clientelare şi aliate Romei. În acest sens nu trebuie omis nici faptul că încă de 
la începutul secolului I p. Chr. anumite triburi sarmatice au fost aliate cu Roma într-o serie de 
conflicte militare. 

 
 Armuri lamelare (Lamellenpanzer) 
 Armurile de acest tip sunt cunoscute şi ele în mediul sarmatic. Utilizarea lor de către sarmaţi 
este confirmată de către descoperirile de plăcuţe cu orificii dreptunghiulare amplasate pe orizontală 
în capătul scurt al acestora şi care sunt un atribut definitoriu. Astfel de armuri lamelare au fost 
descoperite în tumulii 1 şi 8 de la Kazanskaja şi 1, 3, 10 şi 15 de la Tbilisskaja (Fig. 122). Foarte 
probabil că de la o armură lamelară sunt şi plăcuţele din T 9 de la Kazanskaja. Acestea sunt de mari 
dimensiuni, marginea inferioară rotunjită iar orificiile de prindere sunt grupate în perechi verticale în 
diferite locuri ale plăcuţelor. Judecând după cum arată şi cum sunt dispuse orificiile de prindere pe 
plăcuţe ele erau prinse de căptuşeală cu partea dreaptă în jos şi nu în sus.   
 

 
 

Fig. 122. Fragmente de armuri lamelare: 1. Tbilisskaja T 1 M 1; 2. Kazanskaja T 1 M 1; 3. Tbilisskaja T 15. 
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Pl. 2. Reconstituirea armurii sarmatice din secolul I a. Chr. efectuată pe baza descoperirilor de la Ahtanizovskaja şi tumulul de 
la Zubovskij (după A. V. Simonenko 2001). 
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Pl. 3. Reconstituirea armurii sarmatice combinate din secolul I p. Chr. efectuată pe baza descoperirilor din mormintele de la 
Zolotoe kladbišče şi Rošova Dragana (după A. V. Simonenko 2001). 
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Armura din T 9 de la Kazanskaja are vădite trăsături estice, iar singura analogie pentru 
aceasta este armura din T 33 al necropolei Akčij-Karasu (cultura Kenkol). Astfel de plăcuţe de 
armură nu ne sunt cunoscute nici în mediul sarmatic şi nici în restul teritoriului european din acea 
perioadă. Ca analogii pentru armura de la Kazanskaja pot fi folosite plăcuţele din os din tumulul Kg–2 
al necropolei culturii Kang-Ku de la Orlat (Uzbekistan). Mormântul din tumulul Kg–2 de la Orlat, 
judecând după armamentul din cadrul mobilierului funerar, este cam din aceeaşi perioadă cu 
armurile din mormintele sarmatice din cadrul necropolei de la „Zolotoe kladbišče”, menţionate mai 
sus. Pe plăcuţa de la Orlat sunt reprezentaţi călăreţi echipaţi în armuri lamelare (Fig. 126) şi coifuri 
similare acelora de la „Zolotoe kladbišče”. 

Foarte rar întâlnite pe teritoriul Europei, armurile lamelare au avut o largă răspândire în 
Orientul Apropiat, Asia Centrală, iar în China, Japonia şi Coreea au fost utilizate până în secolul 
XIX. H. Robinson consideră că descoperirile de lamele de la astfel de armuri în castrele romane din 
centrul şi vestul Europei indică dislocarea în cadrul acestora a unor detaşamente de auxiliari din est, 
în rândul cărora puteau fi şi sarmaţi. La sarmaţi acest tip de armură a apărut, foarte probabil, ca 
rezultat al contactelor cu triburile nomade înrudite din Asia Centrală. 
 O armură de acest tip, uşor diferită, provine din T 15 de la Tbilisskaja. Aceasta este din 
plăcuţe dreptunghiulare alungite cu unul din capete rotunjit şi uşor îndoit. Cele de dimensiuni mai 
mari sunt îndoite ceva mai tare având forma literei „S” în profil. Numărul orificiilor de prindere este 
destul de mare, ele fiind dispuse în perechi de-a lungul laturilor lungi în partea de mijloc şi de jos. Pe 
laturile scurte plăcuţele au fie câte un orificiu (în centru) fie câte două. Unele plăcuţe au câte un 
orificiu dreptunghiular, lung de 0,5 cm, amplasat în mijlocul capătului rotunjit. În cadrul acestui 
complex au mai fost găsite fragmente de la o armură din zale şi solzi de mici dimensiuni cu partea 
inferioară triunghiulară şi prevăzuţi cu cinci orificii de prindere, care provin de la o altă armură. 
Potrivit informaţiilor lui A. M. Ždanovskij plăcuţele de mari dimensiuni se aflau în groapa de intrare 
a mormântului, iar solzii de mici dimensiuni şi fragmentele de la armura din zale în camera 
funerară, ceea ce este o dovadă în plus că avem de-a face cu două armuri diferite. Din păcate analogii 
exacte pentru această armură lamelară nu sunt cunoscute, dar tipologic şi morfologic plăcuţele 
acesteia sunt apropiate de cele ale armurilor türcice timpurii din necropolele din Mongolia şi 
regiunea de dincolo de lacul Baikal. 
 

Armuri din zale 
 Fragmente de împletitură din zale au fost găsite de-a lungul timpului în cea mai mare parte a 
mormintelor sarmatice în care au fost descoperite armuri. O excepţie în acest sens o reprezintă 
complexele sarmatice timpurii care aveau în componenţa lor armuri din solzi. Fragmentele de 
împletitură de zale accesibile pentru cercetare sunt realizate din verigi cu diametrul de 1 cm. Prin 
fiecare verigă trec altele patru. Cele mai mari fragmente de armuri din zale provin din tumulii 1, 44 şi 
51 de la Kazanskaja. Fragmentul din T 1 mai păstra pe partea interioară urme de ţesătură. 
 Marea majoritatea a armurilor din zale din mediul sarmatic sunt realizate din fier dar sunt şi 
cazuri când acestea sunt bimetalice. Astfel în T 1 de la Tbilisskaja au fost descoperite fragmentele de 
la o armură din zale realizată din fier şi bronz. O armură din zale confecţionată din verigi din fier şi 
bronz provine şi din T 2 de la Mihajlovskaja. Fâşiile late ale împletiturii din fier ale acestei armuri de 
zale erau succedate de fâşii înguste (în două verigi) din bronz. Interesant este faptul că fiecare verigă 
din bronz se unea cu altele cinci şi nu patru aşa cum este de regulă. 

Astăzi cea mai mare parte a specialiştilor consideră că armurile din zale şi-au făcut apariţia în 
secolul III a. Chr. şi sunt de provenienţă celtică (gallică).  

Cele mai timpurii reprezentări de armuri din zale avem printre trofeele galaţilor de pe 
relieful din secolul II a. Chr. de la Pergamon. În aceeaşi perioadă se datează şi picturile murale cu 
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reprezentarea mercenarilor galaţi echipaţi în cămăşi de zale de la Sidon55. Varro relatează că cei care 
au inventat armura din zale sunt celţii/gallii, de la care, potrivit opiniei lui H. Robinson, au preluat-o 
romanii. Această relatare a lui Varro este confirmată de reprezentările armurilor din zale de pe 
reliefurile romane din secolul I a. Chr. (friza tiumfală a lui Paulus Emilius din Delphoi, aşa zisul altar 
a lui Domitianus Ahenobarbus, statuia unui gall din muzeul Granet, Au-en-Provence etc.). Trebuie 
menţionat că în teritoriile mult mai estice nu sunt nici descoperiri arheologice de armuri din zale şi 
nici materiale iconografice cu reprezentarea acestora mai timpurii de secolul I a. Chr.  
  În ceea ce priveşte apariţia armurilor din zale în spaţiul nord-pontic aceasta este discutabilă. 
N. I. Sokol’skij, E. V. Černenko şi A. M. Hazanov consideră că cea mai veche armură din zale 
provine dintr-un mormânt din secolul IV–III a. Chr. din tumulul Vasjurina gora. Acest punct de 
vedere se bazează pe faptul că în cadrul acelui tumul nu sunt morminte mai târzii. Însă, printre 
materialele publicate din acest tumul de către M. I. Rostovcev sunt şi piese ce se datează mai târziu 
decât secolele IV–III a. Chr. Printre acestea se află inclusiv piese de harnaşament caracteristice 
perioadei sarmatice târzii. Foarte probabil, aşa cum menţiona acelaşi autor, mormântul sarmatic a 
fost distrus în timpul jefuirii iar piesele ce au mai rămas din el s-au amestecat cu cele mai timpurii în 
groapa de jefuire. În orice caz, este evident că argumentul de bază al datării în secolele IV–III a. Chr. 
al armurii din zale de la Vasjurina gora – lipsa materialelor arheologice mai târzii – este 
neconcludent, tocmai datorită faptului că ele există. Foarte probabil că armura din zale provine din 
cadrul acestei înmormântări sarmatice secundare ale tumulului Vasjurina gora. 

Fragmente de armuri din zale apar în mormintele sarmatice din regiunea Kuban încă din 
secolul I a. Chr., dar fragmente de împletitură din zale avem descoperite în mormintele sarmatice 
ceva mai timpurii. A. M. Hazanov menţionează existenţa unor fragmente de armuri din zale, în 
bazinul Kuban, în morminte mai timpurii de secolul I a. Chr., însă precizează că nu există o dovadă 
că materialul din aceste morminte nu a fost amestecat cu cel din altele mai târzii. 
 Cert este că pe baza descoperirilor arheologice se poate spune că în secolul I a. Chr. sarmaţii 
utilizau armurile din zale. Foarte probabil că ei au făcut cunoştinţă cu acest tip de armură în timpul 
confruntărilor militare cu statele din Asia Mică (anii 183–179 a. Chr.) la care au participat de partea 
lui Pharnaces I56. Aşadar, pe baza informaţiilor pe care le avem astăzi la dispoziţie se poate spune că 
pentru sarmaţi armura din zale a fost una de import. 
 

Cuirase 
Singura armură de acest tip din mediul sarmatic provine din T 1 de la Prohorovka (spaţiul de 

la est de Volga). Aceasta este din fier şi este formată din două părţi (piept şi spate), ce ajungeau până 
la brâu. Din păcate, imediat după ce a fost descoperită, cuirasa a fost spartă din neatenţie fiind 
reconstituită doar recent de către V. Ju. Zuev. Pe baza bogatului inventar mormântul a fost datat în 
secolele IV–III a. Chr., doar în secolul III a. Chr., în secolele III–II a. Chr., doar în secolul II a. Chr. 
sau la hotarul dintre secole II–I a. Chr. Această armură are o analogie exactă ce a fost descoperită în 
1995 în T 4 al necropolei Berdjanka 5 (regiunea Orenburg) datat la hotarul secolelor II–I a. Chr. 

Trebuie spus că astfel de armuri au avut o utilizare largă în lumea antică în secolele VI–
IV a. Chr., fiind foarte populară în Grecia arhaică, clasică şi elenistică timpurie. În lumea romană 
cele mai timpurii cuirase sunt din secolul III a. Chr., deşi în sculptura şi pe reliefurile romane cuira-
sele sunt reprezentate şi în primele secole p. Chr. G. Robinson consideră că această reminiscenţă era 
un omagiu adus tradiţiilor artei elenistice. În armata romană cuirasa a rămas o armură de paradă a 
ofiţerilor, iar pentru lumea sarmatică aceasta este o armură arhaică. În ceea ce priveşte piesa de la 
Prohorovka aceasta este, fără îndoială, una de import. 

 

 
55  Oraş-stat antic în Fenicia (Saïda, Liban), întemeiat la sfârşitul mileniului III a. Chr. pe litoralul mediteranean. 
56  Rege al Pontului între anii 185-170 a. Chr. 
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 Armuri din piele  
 Numărul mic al descoperirilor de armuri metalice în mediul sarmatic, cât şi relatarea lui 
Tacitus (Istorii, I, 79, 3) care menţionează că acestea erau purtate, alături de cele din fier, de şefii şi 
toţi nobilii lor, ne face să credem că o mare parte dintre sarmaţi au folosit armuri confecţionate din 
materiale ieftine, cum ar fi osul şi pielea. Acest fapt este relatat şi de către izvoarele antice. Astfel, 
Strabon (Geografia, VII, 3, 17) menţionează că sarmaţii roxolani folosesc coifuri şi platoşe, 
confecţionate din piele de bou netăbăcită. Pausanias (Descrierea Greciei, I, 21, 8) menţionează 
armura sarmaţilor ca fiind făcută din plăcuţe, tăiate din copitele cailor, care sunt aşezate în forma 
solzilor de şarpe. Pe de altă parte, Tacitus (Istorii, I, 79, 3) relatează că armurile roxolanilor sunt 
confecţionate şi din curele (piele) foarte tare. Ammianus Marcellinus (Istorie romană, XVII, 12, 1–
2), la rândul său, aminteşte de platoşele sarmaţilor făcute din pânză de in, în care sunt fixate, ca nişte 
pene de pasăre, lame subţiri şi lustruite, confecţionate din coarne de vită. Astfel de armuri din solzi 
de os, identici cu cei metalici, au fost folosite şi de către sciţi. Armuri din solzi de os sunt cunoscute 
încă din mileniul II a. Chr. şi sunt utilizate până în Evul mediu târziu. 
 Pe lângă acestea sarmaţii au putut utiliza şi armurile confecţionate din solzi de piele, care îi 
imitau pe cei metalici. Astfel de solzi au fost descoperiţi la Dura-Europos, dar sunt cunoscuţi şi în 
China şi alte regiuni din Asia Centrală. 
 Trebuie remarcat şi faptul că armuri din piele au folosit şi alte popoare, printre acestea 
numărându-se parţii (Plutarh, Vieţi paralele, Crassus, 25, 7) şi romanii. Armuri din piele au utilizat 
intens şi sciţii. O astfel de armură a fost descoperită în mausoleul de la Neapolis, care din punct de 
vedere cronologic (hotarul dintre secolele II–I a. Chr.), corespunde cu cele sarmatice descrise de 
Strabon. Armurile din curele şi piele au fost utilizate, potrivit relatării lui Moise din Horezm, şi de 
către alanii medievali. Cert este că aceste armuri din piele erau foarte eficiente când se lupta cu o 
cavalerie uşoară.  
 O dovadă a faptului că armura de bază a ostaşilor sarmaţi de rând a fost cea din piele o 
constituie accesibilitatea acestora cât şi faptul că cele metalice au fost descoperite în cea mai mare 
parte a lor în mormintele bogate. În 70% din mormintele în care au fost descoperite armuri metalice 
acestea aveau în componenţa mobilierului funerar obiecte de podabă şi vestimentaţie din metale 
preţioase, vase de import din argint şi bronz, recipiente de sticlă etc. Cu alte cuvinte armurile din fier 
erau accesibile doar păturii avute a societăţii sarmate (elita războinică, aristocraţia). Această consta-
tare este confirmată de către Tacitus (Istorii, I, 79, 3) care atunci când descrie incursiunie roxolanilor 
în Moesia din iarna anului 69 p. Chr. ne spune că această armură o poartă şefii şi nobilii lor. 
 În concluzie, se poate spune că armurile din solzi utilizate de către sarmaţi sunt de o mai 
mare diversitate, adeseori originale, faţă de cele ale sciţilor şi sauromaţilor. Mai mult decât atât, ase-
mănarea unora dintre armurile sarmatice din solzi cu cele din lumea romană indică fie că ele sunt de 
import fie că le imită pe cele romane. În ceea ce priveşte armurile lamelare acestea, probabil, provin 
din Asia Centrală ori Parţia57 şi indică teritoriul iniţial de migraţie a triburilor sarmatice spre vest. 
  

Scuturi 
Una din armele defensive utilizate frecvent de popoarele lumii antice a fost scutul purtat în 

luptă, de regulă, pe mâna stângă. Acesta era menit să apere corpul de loviturile diferitelor arme 
ofensive, cum ar fi lancea, suliţa, săgeata şi, nu în ultimul rând, spada şi pumnalul. Nu au constituit o 

 
57  Imperiul Part (247 a. Chr. – 224 p. Chr.) a fost condus de dinastia Arsacizilor, iar la apogeul existenţei sale controla 

teritoriile actuale din Armenia, Mesopotamia (în prezent ţine parţial de Irak, parţial de Siria de est şi parţial de 
Turcia), Iran şi Afganistan. Fondarea imperiului a avut loc odată cu prăbuşirea Regatului Seleucid, iar Imperiul Part a 
fost un rival redutabil al Imperiului Roman. 
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excepţie în acest sens nici sarmaţii, chiar dacă în mormintele acestora ele nu se prea întâlnesc pe 
parcursul timpului. 
 Foarte probabil că una din formele principale ale scutului folosit de sarmaţi să fi fost cea 
rotundă. Pe lângă acesta sarmaţii au folosit, mai mult ca sigur, şi scutul oval, care proteja o parte 
mult mai mare a corpului. 
 Deşi scuturile folosite de sarmaţi nu au prea ajuns până la noi indică, foarte probabil, ca şi în 
cazul altor popoare, posibilitatea ca ele să fi fost confecţionate în întregime din lemn peste care era 
întinsă o piele groasă. De exemplu, în mediul scitic din secolele IV–III a. Chr. sunt cunoscute două 
scuturi din lemn care au fost descoperite în tumulul de la Ladyžiči şi T 24 din necropola de la Kut. 
Scutul de la Kut era de formă ovală cu partea superioară ceva mai lată şi mai păstra pe partea 
exterioară urme de vopsea de culoare roşie. De cele mai multe ori aceste scuturi erau acoperite cu 
piele groasă.  

Pe parcursul istoriei lor sarmaţii au folosit şi scuturi împletite din nuiele sau din coajă de 
copac aşa cum s-au utilizat pe un imens teritoriu al Eurasiei. În acest sens relevantă este relatarea lui 
Strabon (VII, 3, 17) care menţionează, atunci când descrie armamentul roxolanilor din timpul 
războiului cu Diophantes, că aceştia poartă scuturi împletite din nuiele. 

O descoperire interesantă în acest sens provine dintr-un mormânt secundar de la sfârşitul 
secolului II – secolul I a. Chr. din cătunul Holodnyj. Pe corpul defunctului a fost descoperită o 
bucată de piele cu dimensiunile de 0,4 × 0,4 m, iar sub aceasta fragmente de lemn. Nici sub schelet, 
nici în alte locuri ale gropii mormântului nu au mai fost găsite alte resturi de piele şi lemn. Acest fapt 
indică că pe pieptul defunctului a fost depus un scut din piele cu baza din lemn de tipul celora 
descrise de Strabon. 
 

Fig. 123. Scuturi (1) şi 
umbo-uri de scut:  
1. Velikoploskoe;  
2. Kurči;  
3. Sadovyj;  
4. Vysočino T 28. 

 
 

Alături de scuturile menţionate mai sus sarmaţii au folosit, la fel ca şi sciţii, scuturi placate cu 
metal. O dovadă în acest sens este scutul fragmentar din tezaurul de la Velikoploskoe (Fig. 123/1). 
Din acesta se păstrează fragmente de bronz de mari dimensiuni, puternic deformate şi corodate, ce 
acopereau partea exterioară a scutului, care a avut dimensiunile de 60 × 42 cm, iar înălţimea de 9 cm. 
Pe partea interioară a marginii s-a păstrat, parţial, o fâşie lată de 1 cm care prindea pielea şi 
căptuşeala cu ajutorul unor nituri cu o lungime de 0,25 cm. În schimb, pe partea exterioară a 
marginii scutului niturile au forma unor proeminenţe rotunde, uşor bombate, ce se află la o distanţă 
de 1,3–1,5 cm una de alta. Scutul de la Velikoploskoe este apropiat de cele ovale ale macedonienilor 
şi tracilor. Un scut foarte asemănător cu cel de la Velikoploskoe a fost descoperit în anul 1834 de 
către A. B. Ašik într-un tumul din secolele IV–III a. Chr. de lângă Panticapaeum, iar altele cu o 
construcţie asemănătoare provin din mediul scitic.  
 În ceea ce priveşte scuturile cu umbo metalic ele sunt documentate în mediul sarmatic doar 
de câteva exemplare. 
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 În mediul sarmatic de pe întinsul spaţiu locuit de aceştia umbo-uri de scut provin din 
bogatul mormânt tumular de la Sadovyj (Fig. 123/3), mormântul tumular nr. 28 de la Vysočino (Fig. 
123/4), ambele situate în bazinul Donului de Jos, cărora li se adaugă cel de la Kurči (sudul spaţiului 
pruto-nistrean) (Fig. 123/2). Primele două umbo-uri provin din morminte care se datează, pe baza 
bogatelor inventare, cândva în a doua jumătate a secolului I p. Chr., iar cel de la Kurči (T 17 M 1) 
este din a doua jumătate a secolului III p. Chr. (Kurči). În toate aceste cazuri scuturile au constituit 
importuri în mediul sarmatic. 
 Exmplarele de la Sadovyj şi Vysočino sunt o prezenţă frecventă în mediul germanic din 
Europa Centrală şi aparţin tipului 4c (Sadovyj) şi tipului 5 (Vysočino) din clasificarea lui M. Jahn. 
Acestea se datează în faza B1 (primul deceniu – 70 p. Chr.) a sistemului cronologic pentru epoca 
romană. Prezenţa acestor scuturi germanice în estul îndepărtat al Europei este pusă de către               
M. B. Ščukin pe seama incursiunilor sarmatice din a doua jumătate a secolului I p. Chr. la graniţele 
Imperiului Roman. 
 Umbo-ul de la Kurči aparţine tipului K2 în clasificarea tipologică a lui N. Zieling care 
consideră că acestea şi-au făcut apariţia în faza C2 ceea ce în date absolute corespunde celei de-a 
doua jumătăţi a secolului III p. Chr. (anii 260–290). Scuturi cu astfel de umbo-uri au fost răspândite 
la goţi ceea ce indică faptul că exemplarul de la Kurči a ajuns la sarmaţi, probabil, ca trofeu. 

* 

 Autorii antici nu au o părere unitară cu privire la folosirea scutului de către sarmaţi. Tacitus 
(Istorii, I, 79, 4), vorbind de roxolani, menţionează că ei nu obişnuiesc să se apere cu scutul. Această 
afirmaţie a lui Tacitus este infirmată, după cum am mai menţionat, de către Strabon (VII, 3, 17) care 
menţionează că roxolanii poartă scuturi împletite din nuiele. Dio Cassius (Istoria romană, LXXII, 7), 
atunci când descrie lupta dintre romani şi iazigi pe gheaţa Dunării, arată că romanii prindeau frâiele, 
scutul sau lancea iazigilor şi îi trăgeau jos de pe cal. Utilizarea scuturilor de către alani este 
menţionată de către Arrianus (Ordinea de luptă împotriva alanilor, 17). Scutul ca armă defensivă 
utilizată de sarmaţi este menţionat şi în lucrarea istoricului roman Ammianus Marcellinus (Istorie 
romană, XVII, 12, 10). Trebuie menţionat însă că relatarea lui Tacitus este destul de vagă în ceea ce 
priveşte utilizarea scutului. La prezentarea etnică el consideră ca element distinctiv faptul că sarmaţii 
luptă fără scut. Descrierea sa corespunde, într-un fel, reprezentărilor de pe Columna lui Traian şi cea 
a lui Marcus Aurelius unde sarmaţii apar reprezentaţi fără scuturi. Dar Tacitus, când descrie 
incursiunile roxolanilor în Moesia din anul 69 p. Chr., se referă la catafractarii sarmaţi-roxolani care 
nu foloseau scuturi. Mai mult decât atât, nu trebuie omis şi faptul că grosul contingentelor militare 
sarmate era format din cavaleria uşoară şi pedestrime care a utilizat într-o măsură mai mare sau mai 
mică scutul. 
 Nu se pot trage concluzii privind utilizarea scuturilor de către sarmaţi nici pe baza 
reprezentărilor de pe Columna lui Traian unde sarmaţii redaţi sunt în totalitate catafractari. 
 Cert este că, deşi sursele arheologice, literare şi iconografice nu sunt foarte numeroase, 
credem, totuşi, pe baza puţinelor informaţii existente, că sarmaţii, deşi într-o măsură mult mai mică 
decât alte populaţii, au utilizat de-a lungul timpului scutul. 

* 

 Aşadar, în urma analizei armamentului defensiv şi a echipamentului militar se poate 
conchide că sarmaţii l-au utilizat pe acesta într-o măsură mult mai mică decât pe cel ofensiv. Mai 
mult decât atât se poate afirma că acesta, potrivit informaţiilor avute la dispoziţie, a fost, cu 
precădere, în dotarea aristocraţiei şi elitei războinice, care forma cavaleria grea, detaşamentele de 
elită. Nu în ultimul rând se poate spune că mare parte a armamentului defensiv şi a echipamentului 
militar este de import, iar cel de factură sarmatică nu este foarte numeros. 
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VII.3. CONSIDERAŢII PRIVIND ARMAMENTUL SARMAŢILOR 

 Ca şi în cazul altor categorii de artefacte şi studiul armamentului se bazează cu precădere pe 
materialul arheologic. Asocierea în cadrul mormintelor a diferitelor categorii de arme şi predomina-
rea numerică a anumitor tipuri, cât şi alte observaţii creează o imagine destul de amplă asupra 
armamentului şi locului acestuia în cadrul contingentelor militare ale sarmaţilor. Este evident, aşa 
cum rezultă şi din paginile de mai sus, că cea mai mare parte a armamentului provine din morminte. 
Cu toate acestea sunt şi cazuri când unele arme fac parte din cadrul unor tezaure, depozite sau sunt 
descoperiri izolate.  
 Un rol important în completarea analizei armamentului sarmaţilor o au izvoarele literare şi 
epigrafice, dar şi reprezentările iconografice de pe o serie de monumente (Columna lui Traian, 
Columna lui Marcus Aurelius, arcul de triumf al lui Galerius, relieful lui Trifon din Tanais, camerele 
funerare din cavourile de la Panticapaeum). Acestora li se adaugă şi reprezentările de pe unele 
artefacte precum cele de pe vasul din bogatul mormânt sarmatic de secol I p. Chr. de la Kosika 
(interfluviul Don-Volga). Destul de utile pentru analiza armamentului sunt comparaţiile cu arma-
mentul din alte teritorii şi medii culturale, cât şi utilizarea anumitor principii şi legi general valabile 
pentru dezvoltarea armamentului societăţilor antice. 

* 

Perioada sarmatică timpurie 

 Pentru perioada sarmatică timpurie numărul complexelor în care s-au găsit arme nu este 
foarte mare. Această situaţie este una normală în condiţiile în care nici numărul vestigiilor sarmatice 
timpurii din spaţiul nord-pontic nu este foarte numeros. La ora actuală sunt cunoscute 85 de 
descoperiri sarmatice (morminte, tezaure, depozite, descoperiri izolate) ce se datează în secolele            
II–I a. Chr. Dintre acestea doar circa o treime conţineau arme. 
 Mormintele în care au fost găsite arme sunt fără excepţie bărbăteşti. Judecând după arma-
mentul descoperit se poate constata că principalele arme utilizate de sarmaţii timpurii din nordul 
Mării Negre erau spadele scurte, arcurile şi într-o măsură ceva mai mică lăncile. În două morminte 
(Alexandrovsk T 12 M 3; Kvašino) au fost descoperite, împreună, vârfuri de săgeţi şi de lănci, iar în 
altele două vârfuri de lănci împreună cu spade (Kalančak T 10; Sadovo T 4 M 17). Doar într-un sin-
gur mormânt au fost descoperite vârfuri de săgeţi împreună cu o spadă (Vinogradnoe T 31 M 1). 
 Se poate remarca că în mediul sarmatic nu există tradiţia depunerii unei anume game de 
armament în morminte. Cu toate acestea se poate constata faptul că cel mai frecvent în morminte 
sunt descoperite spade. În ceea ce priveste săgeţile acestea au fost descoperite doar în opt complexe 
sarmatice timpurii din spaţiul nord-pontic. În majoritatea cazurilor ele sunt reprezentate de câte 1–2 
vârfuri de săgeţi. În tezaurul de la Velikoploskoe erau nouă exemplare iar în T 31 M 1 de la 
Vinogradnoe zece. Nu sunt numerose nici complexele în care au fost gasite lănci. Pentru perioada 
sarmatică timpurie la ora actuală sunt documentate vârfuri de lance în zece complexe (morminte, 
tezaure, depozite). Numărul mic al descoperirilor de lănci indică faptul că această armă, foarte 
probabil, nu a jucat un rol important în cadrul armatei sarmate din perioada secolelor II–I a. Chr. 
 Aceleaşi categorii de arme se întâlnesc în perioada timpurie şi în restul teritoriului locuit de 
sarmaţi. Totuşi trebuie meţionat că acolo descoperirile de spade şi săgeţi în cadrul aceluiaşi complex 
sunt mult mai frecvente. Ceea ce se poate remarca însă pentru perioada sarmatică timpurie din 
întregul spaţiu locuit de sarmaţi este creşterea numărului spadelor în comparaţie cu perioada 
sauromatică. Nu constituie o excepţie în acest sens nici teritoriul din nordul Mării Negre. 
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  În perioada secolelor II–I a. Chr. grosul armatei sarmate era format cu precădere din călăreţi 
înarmaţi cu spade şi arcuri, dar au fost utilizate şi lăncile. De altfel, trebuie menţionat că în perioada 
sarmatică timpurie creşte simţitor, faţă de perioada sauromatică, numărul spadelor, acestea devenind 
una din armele de bază. 

În ceea ce priveşte armamentul defensiv din perioada timpurie acesta este practic inexistent 
în cadrul mormintelor, dar provine dintr-o serie de complexe (tezaure) sau descoperiri izolate. În 
urma analizei coifurilor se poate spune că în secolele II–I a. Chr. sarmaţii din spaţiul nord-pontic 
foloseau coifuri de import, „sud greceşti” (pseudoattice), tip Pilos, Montefortino şi alte tipuri celto-
italice la fel ca şi în restul teritoriilor locuite de sarmaţi. Un import este şi scutul din tezaurul de la 
Velikoploskoe. Armurile sunt reprezentate de solzii din mormântul distrus de la Bulahovka şi 
fragmentele de solzi şi zale din bronz din cadrul descoperirii izolate de la Melitopol’, care mai avea în 
componenţa sa şi un coif de tipul Montefortino B. Numărul armurilor este mic şi în restul spaţiului 
locuit de sarmaţi în secolele II–I p. Chr.58. Această situaţie indică faptul că armamentul defensiv a 
fost doar în dotarea elitei războinice şi aristocraţiei sarmate. 

Pe baza materialului publicat se poate spune că per total numărul complexelor din secolele 
II–I a. Chr. ce au în componenţa lor arme este destul de mare atât în spaţiul de la est de Don şi Volga 
cât şi în cel nord-pontic de la vest de Don, unde acestea sunt prezente în circa o treime din totalul 
complexelor timpurii. 

Perioada sarmatică mijlocie 

Acestei perioade îi aparţin cele mai multe dintre descoperirile sarmatice din spaţiul nord-
pontic analizat (cca. 900), iar numărul mormintelor în care s-au găsit arme este în jur de 130.  

Ca şi în perioada precedentă mormintele în care au fost găsite arme sunt bărbăteşti, iar 
principalul tip de armă a rămas spada scurtă. Acestea au fost descoperite în trei sferturi din 
complexele cu arme din această perioadă. Spadele sunt urmate de vârfurile de săgeţi descoperite în o 
treime din numărul acestor morminte. La fel ca şi în perioada timpurie este foarte mic şi numărul 
lăncilor şi suliţelor. Acestea au fost descoperite în circa 10% din mormintele cu arme.  

În ceea ce priveşte armamentul defensiv, constatăm că este reprezentat în această perioadă 
doar de solzii de armuri din mormintele de secol I p. Chr. de la Cvetna şi Dolina (T 1 M 1).  
 De regulă, în morminte sunt descoperite fie spade fie vârfuri de săgeţi. În 15 cazuri au fost 
descoperite împreună spade (pumnale) împreună cu vârfuri de săgeţi, iar în două cazuri au fost 
descoperite împreună săgeţi şi lănci. Tot doar în două cazuri au fost descoperite impreună lănci cu 
spade. Cu toate acestea credem că starea de fapt a lucrurilor nu reflectă în deplină măsură tipurile de 
arme din dotarea soldatului sarmat, ci este determinată, foarte probabil, de caracteristicile ritualului 
funerar. Trebuie totuşi menţionat că în mormintele aristocratice (Porogi, Vesnjanoe etc.) sunt 
descoperite mai multe categorii de arme (spade, pumnale, vârfuri de săgeţi, uneori arcuri), fapt ce 
poate arăta că în mormintele sarmaţilor de rând era depusă, probabil, doar o anume armă, fie spadă, 
fie săgeţi. Existenţa în unele morminte a două sau trei tipuri de arme indică, probail, statutul social 
mai ridicat al defunctului în timpul vieţii. 
 Oricum este evident, după cum indică unele reprezentari (ex. vasul din mormântul de la 
Kosika) şi relatări ale autorilor antici, că armele de bază din dotarea sarmaţilor, în special al 
călăreţilor, erau spadele şi arcurile. În sprijinul acestei afirmaţii vine atât faptul că la toţi nomazii 
arcul a constituit arma principală, cât şi descoperirea în cadrul complexelor samatice din întregul 
spaţiu locuit de aceştia a spadelor şi pumnalelor împreună cu vârfuri de săgeţi.  
 Doar cu arcuri erau înarmaţi, foarte probabil, sarmaţii din pătura mai săracă a societăţii 
sarmate care formau contingentele de cavalerie uşoară. 

 
58  Numărul complexelor timpurii în care au fost descoperite armuri este de şase, ceea ce reprezintă mai mult de 9% din 

totalul descoperirilor de armuri din mediul sarmatic. 
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În ceea ce priveste spadele şi pumnalele din cadrul complexelor sarmatice din perioada 
mijlocie trebuie spus că numărul acestora nu este mai mic decât în perioada timpurie.  

Ca şi în perioada anterioară nu sunt numerose descoperirile de lănci. O situaţie similară 
avem şi în restul teritoriilor locuite de sarmaţi în perioada mijlocie. O excepţie o reprezintă regiunea 
Kuban unde însă acestea au fost descoperite cu precădere în cadrul unor morminte aparţinând 
călăreţilor greu înarmaţi. Această situaţie indică o dată în plus că lancea a fost arma de baza a 
contingentelor de cavalerie grea. 
 În perioada mijlocie, după cum am aratat mai sus, în lumea sarmatică încep să fie utilizate 
mult mai mult armurile. Cu toate acestea ele sunt rar întâlnite în regiunea nord-pontică analizată, cât 
şi în teritoriile estice locuite de sarmaţi. Marea majoritate a armurilor descoperite provin din 
mormintele necropolei „Zolotoe kladbišče” (regiunea Kuban). Armuri din această perioadă au fost 
însă descoperite şi în câteva morminte din regiunea Volgăi, Donului şi nordul Mării Negre. 
 Faptul că în cadrul mormintelor sunt descoperite armuri, chiar dacă în câteva, constituie o 
dovadă a faptului că acestea erau depuse în morminte. Armuri din fier, cel mai probabil, aveau doar 
reprezentanţii păturii avute a societăţii sarmate (elita războinică, aristocraţia), fapt dovedit de 
bogăţia mormintelor în care au fost descoperite acestea, chiar dacă au fost jefuite. Această constatare 
este confirmată de către Tacitus (Istorii, I, 79, 3) care atunci când descrie incursiunie roxolanilor în 
Moesia din iarna anului 69 p. Chr. ne spune că această armură, făcută din lame de fier, o poartă şefii 
şi nobilii lor. Alături de armurile metalice sarmaţii au utilzat, potrivit aceluiaşi autor (Istorii, I, 79, 3), 
şi armurile confecţionate din curele (piele) foarte tari. Relatarea lui Tacitus o confirmă pe cea a lui 
Strabon (Geografia, VII, 3, 17) care menţionează utilizarea armurilor din piele de către sarmaţii 
roxolani şi Pausanias (Descrierea Greciei, I, 21, 8) care vorbeşte de armurile sarmaţilor făcute din 
plăcuţe, tăiate din copitele cailor. Cert este că aceste relatări confirmă odată în plus că o mare parte 
dintre sarmaţi au folosit armuri confecţionate din materiale ieftine, cum ar fi osul şi pielea. 
 În final, pe baza descoperirilor arheologice, se poate spune că principalele arme din dotarea 
sarmaţilor din această perioadă au fost spadele şi arcurile, iar grosul armatei sarmatice era format din 
călăreţi înarmaţi cu spade, pumnale şi arcuri. 

Perioada sarmatică târzie 

 Faţă de perioada sarmatică mijlocie, în cea târzie (a doua jumătate a sec. II – sec. IV p. Chr.) 
numărul complexelor sarmatice este mult mai mic. La ora actuală sunt cunoscute în jur de 300 de 
morminte din care doar circa 40 aveau în componenţa lor armament.  

Principalele arme rămân spadele şi pumnalele, descoperite în două treimi din mormintele cu 
arme. Predominante sunt spadele lungi care ating până la 1 m lungime. Vârfurile de săgeţi au fost 
descoperite doar în circa 6–7% din totalul mormintelor cu arme, iar vârfuri de lănci doar într-un 
singur caz59. Această situaţie nu reflectă însă realitatea, ci este determinată, foarte probabil, de 
caracteristicile ritualului funerar. De altfel este greu de crezut că pentru această perioadă avem de-a 
face cu o diminuare a rolului arcului în lumea sarmatică, mai ales ca aceasta a fost arma de bază a 
tuturor nomazilor, inclusiv a sarmaţilor. 

Armamentul defensiv este rar întâlnit, iar atunci când a fost descoperit făcea parte din cadrul 
mobilierului funerar al mormintelor aristocratice. Armurile descoperite provin exclusiv din 
necropola „Zolotoe kladbišče”.  

Pe baza materialului publicat se poate spune că numărul complexelor târzii ce au în 
componenta lor arme este destul de mic atât în spaţiul de la est de Don şi Volga cât şi în cel nord-
pontic analizat. 

Nu în ultimul rând, trebuie menţionat că în perioada târzie nucleul armatei sarmatice era 
format din călăreţi înarmaţi cu spade lungi, pumnale şi arcuri. Numărul mic al descoperirilor de 

 
59  O situaţie similară avem pentru această perioadă şi în Sarmaţia Asiatică. 
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lănci şi provenienţa acestora cu precădere în cadrul unor morminte cu armament defensiv indică o 
dată în plus că lancea a constituit arma de bază a contingentelor de cavalerie grea. 

VII.4. ORGANIZAREA MILITARĂ 

 De la bun început trebuie menţionat că s-au păstrat extrem de puţine relatări ale autorilor 
antici care să facă lumină asupra organizării şi structurii militare a armatei sarmaţilor. În linii mari 
însă se poate spune că organizarea şi componenţa armatei acestora a depins de structura socială a 
societăţii şi a dezvoltării acesteia. 

La momentul apariţiei în regiunea nord-pontică sarmaţii aveau deja o organizare militară iar 
corespunzător cu aceasta stabilite principalele principii ale strategiei şi tacticii lor militare. Cu toate 
acestea este evident că în perioada cuprinsă între secolul II a. Chr. – secolul IV p. Chr. au intervenit 
unele schimbări şi îmbunătăţiri, datorate atât evoluţiei armamentului şi artei militare cât şi ca 
rezultat al contactelor cu alte popoare şi civilizaţii. 

Este absolut evident că la data apariţiei în nordul Mării Negre sarmaţii se aflau în stadiul 
„democraţiei militare”, iar din punct de vedere militar erau un „popor-armată” în cadrul căruia cea 
mai mare parte a bărbaţilor erau concomitent şi soldaţi. Uneori însă la operaţiunile militare 
participau şi femei. O dovadă în acest sens sunt descoperirile arheologice, chiar şi dacă puţine, şi 
relatările unor autori antici (Hipocrate60, Despre aer, ape şi locuri, 17; Pomponius Mela61, De 
Chorographia, I, 114; III, 4, 34–35). 

Nu în ultimul rând trebuie menţionat că detaşamentele militare erau formate şi completate 
din membrii fiecărui trib sarmatic în parte, iar conducătorul militar al acestora era cel mai adesea 
căpetenia tribului. 
 Grosul armatei sarmatice îl forma cavaleria uşor înarmată. Izvoarele literare menţionează 
însă pentru sarmaţi existenţa pedestraşilor, dar care, probabil, ţinând cont de faptul că aceste 
contingente nu sunt caracteristice nomazilor, nu au jucat un rol important în lumea sarmatică. De 
altfel, Tacitus (Istorii I, 79, 2–3) ne spune că sarmaţii sunt laşi într-o luptă pedestră, dar când atacă în 
escadroane de cavalerie, cu greu le-ar putea rezista o armată aranjată în linie de bătaie. Contingentele 
de pedestraşi aveau, cel mai probabil, un rol ajutător şi erau utilizate mai cu seamă când erau 
asediate fortificaţiile populaţiilor sedentare sau oraşle greceşti din zona pontică. Ca arme ofensive ei 
foloseau, foarte probabil, arcul, spada scurtă, pumnalul şi lancea, iar pentru apărare scutul împletit 
din nuiele a cărui utilizare este menţionată de Strabon (Geografia, VII, 3, 17) atunci când descrie 
armamentul roxolanilor din timpul războiului acestora cu Diophantes (generalul lui Mithridates VI 
Eupator). 
 Cavaleria sarmaţilor a fost una preponderent uşoară formată cu precădere din arcaşi călări la 
fel ca şi la celelalte popoare nomade din antichitate şi evul mediu timpuriu. Preponderenţa acesteia 
este datorată modului de viaţă nomad, care necesita mobilitate şi libertate de mişcare, cât şi de 
principiile de bază ale strategiei şi tacticii militare. Armele din dotarea călăreţilor uşor înarmaţi erau 
arcurile, spadele şi pumnalele. Unii călăreţi uşor înarmaţi au utilizat ca arme ofensive lancea şi suliţa. 
Deşi acestea sunt rar întâlnite în mormintele sarmatice autorii antici menţionează adeseori utilizarea 
lor de către sarmaţi. 

 
60  Medic grec (cca. 460 –  cca. 370 a. Chr.) născut în insula Cos. A fost întemeietorul cercetării ştiinţifice în domeniul 

medicinii la greci şi considerat cel mai vestit medic al anticităţii. Sub numele său s-a păstrat o culegere de 72 scrieri. 
61  Geograf roman, originar din Tingentera (sudul Spaniei), care a trăit în prima jumătate a secolului I p. Chr. A scris De 

Chorographia, cea mai veche operă geografică latină păstrată. Lucrarea prezintă sub forma unui periplu, lumea cunoscută 
la acea vreme. 
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Sucesul cavaleriei uşoare se datora mobilităţii şi rapidităţii acesteia atât pe câmpul de luptă 
cât şi în timpul incursiunilor inopinate şi rapide din teritoriile locuite de alte popoare de unde se 
retrăgea, graţie mobilităţii, cu aceeaşi rapiditate. Tactica folosită frecvent era atacul rapid şi scurt, 
urmat de o retragere amăgitoare, menită să atragă inamicul în cursă, ca să fie împresurat. 

* 

 Începând cu perioada sarmatică mijlocie în cadrul armatei sarmate şi-au facut apariţia şi 
contingentele de cavalerie grea. 
 Punctul de vedere privind existenţa contingentelor de catafractari la sarmaţi ca o trăsătură 
distinctivă a artei lor militare a fost formulat de către V. D. Blavatskij şi dezvoltat ulterior în lucrările 
lui Ju. M. Desjatčikov şi A. M. Hazanov. 
 Apariţia acestei cavalerii greu înarmate în lumea antică, în opinia lui A. M. Hazanov, are trei 
cauze majore. 1. Diferitele popoare care pe parcursul secolelor s-au ciocnit cu grecii şi romanii trebuiau 
să introducă noi arme care să facă faţă falangei macedonene şi legiunii romane. Fără o astfel de reformă 
aceştia riscau să devină o pradă uşoară a cuceritorilor. Astfel, în condiţiile concrete din est, cu tradiţio-
nala pondere a cavaleriei faţă de infanterie, o astfel de armă putea fi creată doar printr-o reformă a 
cavaleriei. 2. Însăşi evoluţia artei militare la populaţiile din stepele Eurasiei şi din Iran a dus la creşterea 
importanţei cavaleriei greu înarmate, care a fost premergătoare mult mai târziilor catafractari. Astfel, 
evoluţia fiind în direcţia creşterii importanţei luptelor de aproape şi adaptarea la această tactică de 
luptă a armamentului ofensiv şi defensiv, cât şi a echipamentului militar.  3. Strânsele relaţii culturale şi 
etnice între populaţiile din Europa de Est, Asia Centrală, Kazahstan şi Siberia de Sud, pe de o parte, şi a 
Asiei Centrale şi Iranului, pe de altă parte, s-au manifestat vizibil în domeniul militar. Orice noutate în 
domeniul armamentului cât şi a modului de a duce lupta se răspândea pe un teritoriu vast. 
 Cavaleria grea a existat la mai multe popoare, printre acestea numărându-se perşii62 
(Ammianus Marcellinus, Istorie romană, XVI, 12, 7; XXIV, 6, 8; XXV, 1, 12–13), parţii (Plutarh, 
Vieţi paralele, Crassus, 21, 5; 25, 6), sasanizii, seleucizii63 (Polybios, Istorii, XXXI, 3, 8–9; Titus Livius, 
De la fundarea Romei, XXXV, 48, XXXVII, 40), sarmaţii (Tacitus, Istorii, I, 79, 3), armenii şi mezii64 
(Plutarh, Vieţi paralele, Lucullus, 26; Crassus, 19; Strabon, Geografia, XI, 14, 9; Sallustius, 
Historiarum Reliquiae, IV, 57–59), albanii65 (Strabon, Geografia, XI, 4, 4–5, XI, 14, 9), romani 
(Vegetius, Epitoma Rei Militaris, I, 20)66 şi bosporanii. 

 
62  Popor iranian ce îşi are originea în triburile indo-europene de păstori, pătrunse la sfârşitul mileniului II a. Chr. în 

Podişul Iranian, stabilite apoi în Persida, regiune situată la nord-est de Golful Persic. Până în anul 550 a. Chr. Perşii 
au fost dominaţi politic de către mezi. Cyrus II (559-529 a. Chr.) transformă Persia, în numai trei decenii, dintr-o 
putere locală în cel mai vast şi puternic imperiu al Orientului. Prin înfrângerea lui Astiage (cca. 550 a. Chr.), Media 
devine provincie a statului persan. Persia include în hotarele sale Asia Mică până la Marea Egee, cu toate coloniile 
greceşti ale Ioniei. În anii 545-539 a. Chr. sunt ocupate vaste regiuni din Asia Centrală. Cyrus ocupă în 539 a. Chr. 
Babilonul, anexând apoi toate posesiunile Caldeei din Siria, Fenicia, Israelul, până la graniţele Egiptului. 

63  Regatul Seleucid a fost unul din statele elenistice succesoare ale imperiului creat de Alexandru cel Mare. În perioada 
de maximă expansiune teritorială, Regatul Seleucid se întindea de la Munţii Hinducuş la Marea Egee, de la Caucaz la 
Golful Persic. Fondatorul statului seleucid a fost Seleucos I Nicator (358–281 a. Chr.), general macedonean, unul din 
diadohi, a fost suveran al Regatului Seleucid în anii 305–281 a. Chr. 

64  Populaţie indo-europeană venită în vestul Podişului Iranian (numit apoi Media) pe la sfârşitul mileniului II a. Chr. 
Statul întemeiat de ei va domina timp de peste 150 de ani în această regiune. Mezii vor fi cuceriţi pe la 550 a. Chr. de 
vecinii perşi, dar îşi vor păstra în structura Imperiului Persan poziţii privilegiate. Mezii dispar în ultimele secole a. 
Chr. ca populaţie distinctă în cadrul Imperiului Part. Fondatorul Regatului Seleucid a fost generalul lui Alexandru cel 
Mare Seleucos. Data de 1 octombrie 312 a. Chr. este considerată data fondării erei seleucide. 

65  Locuitori ai regiunii istorice Albania, situată între culmile răsăritene ale Munţilor Caucaz, litoralul apusean al Mării 
Caspice şi nord-estul Armeniei antice, pe cursul inferior al fluviului Kyros (= Kura); astăzi partea de nord-est a 
Azerbaidjanului. 

66  Apariţia catafractarilor în armata romană s-a produs abia în prima jumătate a secolului II p. Chr, când sunt atestaţi în 
timpul împăratului Hadrian. Pentru lupta cu catafractarii romanii vor elabora măsuri tactice speciale. 



|   Călăreţii stepelor 

 

314 

 Dacă existenţa trupelor de catafractari la romani este atestată doar din vremea împăratului 
Hadrian, atunci în Bospor, care se afla în contact direct cu diferite populaţii ce aveau detaşamente de 
catafractari, aceste noi contingente trebuie să fi fost introduse cu cel puţin un secol înainte. Apariţia 
catafractarilor în Bospor se poate lega de un grup etnic concret, care avea strânse legături cu 
civilizaţiile Asiei Mijlocii şi locuia în a doua jumătate a secolului I a. Chr. – prima jumătate a 
secolului I p. Chr. în apropierea hotarelor bosporane. În cazul de faţă rolul acesta, foarte probabil, 
l-au jucat sarmaţii care au fost cheia de legătură între Bospor, Asia Mijlocie şi lumea partă67. 
 Primele date sigure despre existenţa în Bospor a catafractarilor le avem din prima jumătate a 
secolului I p. Chr.68. Cea mai timpurie reprezentare a unui catafractar în arta Bosporului este conside-
rată stela funerară dedicată lui Athenaios (Fig. 110/1), datată în prima jumătate a secolului I p. Chr. În 
registrul superior avem doi călăreţi care merg spre dreapta. Călăreţul din partea stângă a registrului stă 
pe un cal acoperit cu armură confecţionată din plăcuţe metalice dreptunghiulare de dimensiuni destul 
de mari. Acestea formează cinci rânduri şi se suprapun parţial. Călăreţul este echipat într-o armură cu 
mâneci scurte, reprezentată stilizat69, la care se adaugă apărătoarea de la gât70 şi coiful conic ce-l are pe 
cap. Arma ofensivă, pe care o ţine în mâna dreaptă călăreţul greu înarmat, este lancea lungă. 
 Problemei legate de apariţia catafractarilor i-a fost dedicată o vastă bibliografie, dar o părere 
unică în ceea ce priveşte apariţia acestora şi spaţiul lor nu există71. Nu există o claritate şi în ceea ce 
priveşte termenul de catafractari nemaivorbind de unele particularităţi specifice ale acestora.            
A. M. Hazanov considera că prin termenul de catafractari trebuie să înţelegem o cavalerie greu 
înarmată, bine organizată şi care atacă duşmanul într-o ordine militară precisă: în rânduri bine 
închegate şi cu un scop tactic precis. Tot catafractarilor, potrivit aceluiaşi autor, le este specifică 
constituirea în unităţi bine organizate care acţionau compact, asigurându-şi astfel succesul în luptă. 
Aceştia constituiau o forţă de şoc prin efectul psihologic pe care îl creau în urma apariţiei în masă 
compactă în faţa inamicului. Termenul de catafractari nu poate fi extins asupra oricărei cavalerii 
greu înarmate, cum ar fi cea assiriană sau asupra celei scitice. Nu se poate pune un semn de egalitate 
între catafractari şi cavaleria grea din Evul mediu. Deşi armamentul acestora este asemănător cu al 

 
67  V. B. Vinogradov şi V. A. Petrenko consideră rolul Bosporului şi a armatei sale în formarea cavaleriei catafractare ca 

fiind mult mai mare şi important decât simpla preluare de la sarmaţi. Ei argumentează afirmaţiile lor pe baza exem-
plului potrivit căruia bosporanii, care au participat la lupta lui Mithridates VI Eupator cu Roma, trebuiau să aibă o 
armată corespunzătoare cerinţelor timpului. Al doilea argument este legat de înaltul nivel de producţie a armamen-
tului din Bospor din perioada primelor secole p. Chr. fără de care nu se putea produce echipamentul necesar. Aceiaşi 
autori afirmă că apariţia şi dezvoltarea catafractarilor la bosporani a avut loc în paralel cu lumea sarmatică. 

68  Bazându-se pe unele informaţii din textele autorilor antici Ju. M. Desjatčikov a presupus existenţa contingentelor de 
catafractari în armata bosporană încă de la mijlocul secolului I a. Chr. 

69  Într-o armură identică la care se adaugă coiful conic este echipat călăreţul de pe stela lui Iulius Pathius, ce se datează 
în a doua jumătate a secolului I p. Chr. – începutul secolului II p. Chr. 

70  Acest detaliu al echipamentului catafractarului este foarte bine reprezentat pe o sculptură de la Halčajan. Apărătoare la 
gat are şi catafractarul reprezentat pe friza de la Halčajan, ce se datează la hotarul dintre secolele I a. Chr. – I p. Chr. 
Un cerc metalic, cu diametrul de 162 cm şi înălţimea de 7 cm care era utilizat pentru apărarea gâtului catafractarului, 
a fost descoperit pe lângă alt echipament în M 2 din tumulul „Rošova-Dragana” din necropola tumulară de la Čatalka 
(Bulgaria). 

71  Cercetătorii răspund la această întrebare diferit. B. Laufer afirmă că aceştia au apărut pentru prima dată în Iranul 
ahemenid la începutul secolului V a. Chr. M. I. Rostovcev, care s-a ocupat de problema catafractarilor, până la urmă a 
abandonat rezolvarea problemei apariţiei acestora. W. W. Tarn afirmă că în forma lor finală aceştia pot fi urmăriţi în 
Iran nu mai departe de secolul I a. Chr., dar preciza că aceştia îşi au provenienţa în cavaleria populaţiilor nomade şi 
seminomade din Asia Mijlocie. Tot acelaşi autor susţine că la sarmaţi catafractarii s-au dezvoltat independent de cei 
parţi. După părerea lui S. P. Tolstov prototipul acestora a apărut pentru prima dată în Horezm în secolul VI a. Chr., 
de unde dezvoltarea cavaleriei greu înarmate va urma două direcţii de răspândire: spre China, în est, şi spre lumea 
partică şi sarmatică în vest. Pe continentul european catafractarii vor pătrunde, potrivit opiniei unor cercetători, prin 
două filiere: prin intermediul parţilor în sud-est şi a sarmaţilor în nord-est. Părerea lui S. P. Tolstov a fost susţinută 
de B. Rubin, J. Eadie, cât şi de  M. Junkelmann. O părere total diferită are G. A. Pugačenkova care afirmă că formarea 
catafractarilor a avut loc nu în mediul de stepă ci în sistemul armatelor organizate a statelor ce s-au format pe 
teritoriul Bactriei şi Parţiei. 
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catafractarilor, scopul lor în luptă este diferit. Dacă în epoca medievală soarta luptelor era decisă în 
confruntările individuale, spre deosebire de aceştia catafractarii acţionau cu succes doar în detaşamente 
bine organizate. În ceea ce priveşte termenul de cataphractar – cataphractarius, ce provine din limba 
greacă şi se traduce prin „acoperit cu armură”, se pare că a fost utilizat mai întâi pentru denumirea 
cavaleriei grele din Asia.  

Pentru prima dată termenul a fost folosit în Egiptul elenistic la începutul secolului III a. Chr. 
desemnând armura soldaţilor cavaleriei grele. Însă termenul extins asupra întregii cavalerii 
îmbrăcate în armură a fost utilizat pentru prima dată de Titus Livius72 (De la fundarea Romei, 
XXXVII, 40) când descrie bătălia de la Magnesia (Grecia) din 190 a. Chr. dintre romani şi seleucizii 
lui Antiochos III73. În izvoarele ce relatează evenimentele din secolul I a. Chr. şi primele secole p. Chr., 
termenul de catafractari s-a încetăţenit şi răspândit asupra cavaleriei greu înarmate cu care romanii 
s-au ciocnit pentru prima dată în est şi cu care au fost nevoiţi să se lupte de-a lungul câtorva secole. 
Acest termen a fost folosit până la sfârşitul Imperiului Roman. La acesta s-a adăugat la finele 
secolului III p. Chr. – începutul secolului IV p. Chr. un nou termen folosit pentru cavaleria greu 
înarmată, cel de clibanarius ce are probabil origine iraniană. În traducere acest termen înseamnă 
„cuptor” şi se datorează faptului că aceşti călăreţi au o armură mai complexă decât cea a 
catafractarilor, corpul lor fiind apărat de o armură masivă ce determina o căldură mare în interior74. 

Descrierea unui asemenea călăreţ o avem făcută de către Heliodorus75 (Aethiopica, IX, 15) şi 
Nazarius76 (Panegyricus, XII, IV, 22, 4), confirmată şi de către reprezentarea de pe graffit-ul de la 
Dura-Europos (Siria) (Fig. 26/1). Aceste detaşamente de cavalerie grea sunt amintite cu precădere în 
confruntările din prima jumătate a secolului IV p. Chr.77. Pentru prima dată clibanarii sunt atestaţi 
în anul 272 p. Chr., când cavaleria uşoară de mauretani78 şi dalmatini79 a împăratului Aurelian80 îi 
zdrobeşte pe clibanarii palmireni ai lui Zabidas, generalul Zenobiei81. 

Potrivit opiniei unor cercetători (V. D. Blavatskij, Ju. M. Desjatčikov, A. M. Hazanov etc.), 
pentru catafractari sunt specifice mai multe particularităţi esenţiale82, care îi deosebesc de cavaleria 

 
72 Titus Livius (59 a. Chr. – 17 p. Chr.) a fost istoric roman, autor al unei monumentale istorii a Romei, Ab urbe condita 

(De la fondarea Romei), în 142 de cărţi, tratează istoria romană, de la întemeierea Romei (conform legendei în anul 
753 a. Chr.), până la moartea generalului Drusus în campania din Germania (9 a. Chr.). Din ea s-au păstrat numai 35 
de cărţi, cărţile 1–10 (cuprinzând perioada 753–293 a. Chr.) şi 21–45 (218–167 a. Chr.), circa un sfert din numărul 
iniţial, restul fiind cunoscut din rezumatul cărţilor 46–142 (periochae) alcătuit în secolul IV p. Chr. Primele cărţi au 
fost publicate începând cu anul 26 a. Chr., ultimele probabil după 14 p. Chr. 

73  Suveran al Regatului Seleucid în anii 223-187 a. Chr. 
74  M. I. Rostovcev considera că în lumea romană termenul de catafractari a fost folosit în special pentru detaşamentele 

de călăreţi greu înarmaţi recrutaţi din Orient, pe când termenul de clibanari a fost folosit cu precădere pentru 
cavaleria grea romană şi sasanidă. 

75  Autor grec din secolele III–IV p. Chr. care s-a născut şi a trăit la Emesa (Siria). A scris Aethiopica (Etiopicele, 12 
cărţi), roman de dragoste antic cu o largă circulaţie până în secolul XVII.  

76  Retorician şi panegiric latin din secolul IV p. Chr. 
77  În bătălia din anul 312 p. Chr. de la Torino, împăratul Constantin foloseşte o tactică de luptă prin care reuşeşte 

încercuirea contingentelor de clibanari a lui Maxentius. Clibanarii sunt folosiţi de împăratul Constatius (împărat 
roman în anii 337–361 p. Chr.) în bătălia de la Mursa din anul 351 p. Chr., ca mai târziu să-i întâlnim în triumful lui 
din anul 357 p. Chr. (Ammianus Marcellinus, Istorie romană, XVI, 10, 8). Bătălia de la Argentorate din anul 357 p. Chr., 
când clibanarii se retrag în dezordine (Ammianus Marcellinus, Istorie romană, XVI, 12, 37–38), marchează sfârşitul 
acestora şi cu ei a întregii cavalerii grele romane.  

78  Populaţie din regiunea istorică Mauretania situată în nord-vestul Africii, pe actualul teritoriu al Marocului şi Algeriei. 
În anul 40 p. Chr. Mauretania a fost transformată în provincie romană, iar în anul 429 p. Chr. a fost inclusă în 
Regatul Vandal. 

79  Populaţie din regiunea istorică Dalmaţia situată pe coasta estică a Mării Adriatice, în Croaţia de astăzi. La finele 
secolului I a. Chr. această regiune a fost transformată în provincie romană. 

80  Lucius Domitius Aurelianus împărat roman în anii 270–275 p. Chr. 
81  Regina Palmirei în anii 267–273 p. Chr. 
82 Ţinem să precizăm că izvoarele scrise antice nu menţionează aceste particularităţi ale catafractarilor, ci doar fac 

referiri, în diferite contexte, la cavaleria grea. 
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uşoară sau de cea ce avea călăreţii echipaţi în armură. Prima particularitate a catafractarilor este 
considerată armura ce era compusă dintr-o platoşă confecţionată din solzi sau plăcuţe metalice, iar 
în unele cazuri combinată. Armurile, de obicei acopereau corpul catafractarului doar până la 
genunchi, picioarele rămânând neapărate, fapt ce a făcut să fie luat în consideraţie de tacticienii 
militari care le recomandau să taie cu sabia prăjinile suliţelor lungi ale catafractarilor şi să lovească 
fluierele, coapsele şi gambele duşmanilor, singurele părţi ale corpului pe care le aveau descoperite 
(Plutarh, Vieţi paralele, Lucullus, 28). Treptat, apar şi sunt folosite armurile care protejau şi 
picioarele catafractarilor83. În ceea ce priveşte capul, acesta era apărat de un coif conic, care uneori 
putea avea şi o mască metalică. La acesta se adăuga apărătoarea de gât, întâlnită rareori în cadrul 
unor descoperiri arheologice şi redate pe unele reprezentări. 

A doua particularitate a catafractarilor, cât şi a clibanarilor, este considerată arma lor 
ofensivă lancea lungă, numită de Arrianus contus (Arrianus, Arta Tacticii, 4, 3; 4, 7–9; Ordinea de 
luptă împotriva alanilor, 16–17, 21, 31), care era de mari dimensiuni (Valerius Flaccus, 
Argonauticele, VI, 162)84. Heliodorus (Aethiopica, IX, 15) ne-a lăsat o interesantă descriere despre 
cum se mânuia o astfel de lance, care în urma impactului putea străpunge dintr-o lovitură doi 
inamici. Dovadă că lancea lungă a fost arma de bază a catafractarilor rezultă şi din relatarea lui 
Plutarh (Vieţi paralele, Lucullus, 28) care menţionează că Lucullus85 recomanda soldaţilor săi să 
lovească cu săbiile prăjinile suliţelor, pentru că singura forţă a soldaţilor îmbrăcaţi în zale era prăjina 
suliţei, de vreme ce ei nu se puteau folosi nici de ei, nici de altă armă, din pricina greutăţii şi 
înţepenelii armurii. Pe lângă această armă ofensivă catafractarii mai aveau în dotare, foarte probabil, 
spadă şi pumnal care serveau ca armament ajutător. În orice caz este absolut evident că lancea lungă 
a fost arma de bază a catafractarilor. O dovadă în acest sens este şi faptul că în mediul sarmatic 
acestea au fost descoperite cu precădere în cadrul unor morminte cu armament defensiv, realitate ce 
indică o dată în plus că lancea a constituit arma de bază a contingentelor de cavalerie grea86. Că 
lăncile acestora erau foarte lungi şi erau mânuite cu ambele mâini o spune chiar Tacitus (Istorii, I, 79, 
3) atunci când descrie invazia sarmaţilor în provincia Moesia din iarna anului 69 p. Chr. 

A treia caracteristică a catafractarilor, în opinia cercetătorilor, consta în faptul că armură 
aveau nu numai călăreţii, ci adeseori şi caii lor. Această afirmaţie este susţinută de numeroasele 
reprezentări ale catafractarilor din diferite medii culturale. Printre acestea se numără reliefurile de la 
Halčajan (Uzbekistan) (Fig. 25), Tang-i Sarvak (Iran) (Fig. 124/1), Firuzabad87 (Iran) (Fig. 124/2), 
stela funerară dedicată lui Athenaios de la Panticapaeum (Fig. 110/1), graffit-ul de la Dura-Europos 

 
83  În M 2 din tumulul „Rošova-Dragana” din necropola tumulară de la Čatalka (Bulgaria) au fost descoperiţi pantaloni 

metalici confecţionaţi din plăcuţe metalice aşezate vertical şi prinse între ele cu nituri. Până acum în descoperirile 
arheologice nu au fost găsiţi, excepţie făcând fragmentele părţii de jos a unor astfel de pantaloni din colecţiile 
muzeului Ermitaj. 

84 V. D. Blavatskij şi A. M. Hazanov considerau că lancea catafractarilor sarmaţi avea o lungime de până la 4,5 m. Acest 
punct de vedere îşi are originea în lucrarea lui M. I. Rostovcev, care se baza pe reprezentările de pe frescele şi 
reliefurile de la Panticapaeum. În urma experimentelor efectuate cu armamentul roman, M. Junkelmann a ajuns la 
concluzia că o lance cu o lungime mai mare de 4,5 m devine nemanevrabilă. Potrivit lui E. V. Černenko, lăncile 
cavaleriei scitice aveau o lungime de 3,1–3,2 m. O lungime de până la 4 m aveau lăncile husarilor polonezi şi de 3,1–
3,4 m cele ale cazacilor de pe Don şi din regiunea Kuban. Pe baza descoperirilor arheologice s-a constatat că lăncile 
obişnuite ale sarmaţilor aveau o lungime ce nu depăsea 2,5 m. Probabil, lăncile catafractarilor sarmaţi aveau o 
lungime de până la 3,5 m, dar această subpoziţie este una strict teoretică. 

85  Lucius Licinius Lucullus (117–56 a. Chr.), om politic şi general roman. A luat parte la războaiele mitridatice. 
86  Există părerea potrivit cărora catafractarii ar fi folosit ca armă ofensivă şi arcul, iar în cazul parţilor că aceştia ar fi 

folosit mai ales arcul. Deşi avem reprezentări, cum ar fi cele de pe Columna lui Traian, unde catafractarii sarmaţi-
roxolani au ca arme ofensive arcuri şi nu lancea, este greu de crezut că acestea redau realitatea şi că arcul a fost o 
armă de bază a acestora. Pentru tragerea cu arcul este nevoie de o mânuire cu pricepere, cât şi o elasticitate a 
mişcărilor arcaşului. De altfel este greu să ne imaginăm un călăreţ trăgând cu arcul echipat din cap până în picioare în 
armură metalică pe un cal acoperit şi el cu armură, chiar dacă sunt reprezentări care ilustreaza acest lucru.  

87  Relieful de la Tang-i Sarvak se datează în prima jumătate a secolului III p. Chr., iar cel de la Firuzabad după anul 
226 p. Chr. 



Armamentul şi arta militară   | 

 

317 

(Fig. 26/1), reprezentarea de pe plăcuţa de la Orlat (Asia Centrală) (Fig. 126) şi nu în ultimul rând 
Columna lui Traian (Fig. 125)88. 

 

Fig. 124. 1. Relieful de la 
Tang-i Sarvak (după T. S. 
Kawami 1987);  
2. Reprezentarea de pe 
relieful de la Firuzabad 
(după H. von Gall 1990). 

 
 

Primul izvor literar care menţionează utilizarea armurii de protecţie la cai este Herodot 
(Istorii, I, 215). Potrivit acestuia caii masageţilor89 au pieptul apărat cu platoşe de aramă. 

La rândul său, Xenofon90 (Anabasis, I, 8, 6–7) ne relatează că în timpul bătăliei de la Cunaxa 
(lângă vechiul Babilon), din anul 401 a. Chr., Cirus cel Tânăr91 avea în cadrul armatei sale 600 de 
călăreţi echipaţi cu platoşe şi pulpare, purtând pe cap coifuri de metal, iar caii acestora aveau capul şi 
pieptul acoperite cu platoşe. 

 

Fig. 125. 

Reprezentarea 
catafractarilor sarmaţi-
roxolani de pe Co-
lumna lui Traian (după 
C. Cichorius 1896). 

 
 

88  Elemente de protecţie a cailor de luptă sunt cunoscute în Mesopotamia. Acestea erau realizate din piele şi întărite cu 
plăcuţe metalice. O armură de protecţie similară, probabil, era folosită şi în teritoriile actuale din nordul Siriei. O 
dovadă în acest sens este un relief din perioada hitită târzie care se datează în prima jumătatea a secolului VIII a. Chr. 
Pe acesta este reprezentat un car de luptă al cărui cal este acoperit cu armură din plăcuţe metalice. Armuri de 
protecţie, dar ceva mai uşoare, aveau şi caii contingentelor de cavalerie grea din secolele IX-VII a. Chr. din Asiria. 

89  Masageţii (gr. Massagetai, lat. Massagetae) sunt o populaţie de origine iraniană din regiunea dintre Marea Caspică şi 
Marea Aral. Unii autori antici îi considerau o ramură asiatică a sciţilor, alţii o populaţie distinctă înrudită cu sciţii şi 
sacii. În anul 529 a. Chr. în lupta cu masageţii a murit însăşi regele persan Cirus II cel Mare, iar regele Darius I a 
înglobat (519–518 a. Chr.) o parte a teritoriilor locuite de masageţii în cea de-a 10-a satrapie a Imperiului Ahemenid. 
Alexandru cel Mare a dus lupte grele cu masageţii (numiţi daii), care sprijineau rezistenţa nobilului persan Spitamene 
(330–328 a. Chr.). 

90  Scriitor, istoric şi militar grec (cca. 430–354 a. Chr.) discipol al lui Socrates. A luat parte la expediţia lui Cirus cel 
Tânăr împotriva fratelui său Artaxerxe, iar după lupta de la Cunaxa şi moartea lui Cirus a condus trupele greceşti la 
întoarcerea lor spre Pontul Exinus. Xenofon descrie toate aceste întâmplări în cunoscuta sa lucrare Anabasis. 

91  Principe persan, fiu al lui Darius II şi al prinţesei Parysatis. Devine în anul 408 a. Chr. vicerege al Asiei Mici 
(satrapiile Lidia, Frigia Mare şi Cappadocia). 
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Echipaţi în armuri erau şi caii călăreţilor persani a lui Darius III care au luptat în bătălia de la 
Issos92 (333 a. Chr) şi Gaugamela93 (331 a. Chr.), împotriva lui Alexandru Macedon94 (Curtius Rufus, 
Historia Alexandri Magni Macedonis, III, 11, 15; IV, 9, 3; IV, 13, 1).  

În stepele eurasiei primii care au început să utilizeze elemente de protecţie a cailor, deşi 
limitat, au fost sciţii. O dovadă în acest sens este şi relatarea lui Arrianus (Anabasis Alexandri, III, 13, 
4) care menţionează, atunci când descrie bătălia de la Gaugamela, că sciţii şi caii lor aveau un 
echipament care îi proteja mai bine.  

Pentru perioada care ne interesează izvoarele 
relatează utilizarea armurilor de cal şi de către seleucizi. 
Polybios (Istorii, XXXI, 3, 8–9) menţionează că în armata 
lui Antioh IV Epiphanes95 erau şi contingente de 
cavalerie grea în care şi călăreţii şi caii acestora erau 
echipaţi cu armuri.  

Armuri aveau şi caii catafractarilor armeni din 
armata lui Tigranes II96 atunci când s-au luptat cu roma-
nii conduşi de generalul Lucullus în bătălia de la 
Tigranocerta97 din anul 69 a. Chr. (Sallustius98, 
Historiarum Reliquiae, IV, 57–59). 

Potrivit lui Strabon (Geografia, XI, 14, 9) o astfel 
de cavalerie în armură s-au străduit să ţină nu numai 
mezii şi armenii, ci şi albanii. O utilizare largă au avut 
armurile de cal la parţi. Astfel, la Dura-Europos au fost 
descoperite trei armuri de cal realizate din solzi de bronz 
(Fig. 127). Armuri aveau şi caii catafractarilor şi 
clibanarilor din armata romană, dar şi cei ai 
catafractarilor din Bospor. De altfel, de pe teritoriul 
acestui regat provin două descoperiri de armură pentru 
cai. Prima este dintr-un mormânt din Krasnodar iar a 
doua a fost descoperită la Kepoi (Kepy, peninsula 
Taman).  

În mediul sarmatic armuri pentru cai au fost 
descoperite în mormintele de la Jaroslavskaja şi 
Kalinovka99. Ambele însă nu s-au păstrat, cea de-a doua 
s-ar putea chiar să nici nu fi fost de la o armură de cal. 
Foarte probabil însă, numeroasele plăcuţe lamelare din 
groapa de intrare a tumulului 15 de la Tbilisskaja provin 

 
92  Oraş în Cicilia situat la hotarul cu Siria, la Golful Iskenderun (Turcia).  
93  Astăzi Tel Gomel în nordul Irakului. 
94  Bătălia a fost o mare victorie pentru statul macedonean şi a dus la prăbuşirea Imperiului Persan. 
95  Suveran al Regatului Seleucid în anii 175–163 a. Chr. 
96  Rege al Armeniei în anii 95–55 a. Chr.  
97  Oraş în sudul Armeniei, la sud de lacul Van (în vecinătatea actualei localităţi Sürt, Turcia), construit ca nouă 

reşedinţă regală în timpul domniei lui Tigranes II. 
98  Primul mare istoric latin ce a trăit între anii 87–34 a. Chr. A scris Conjuraţia lui Catilina (De coniuratione Catilinae), 

Războiul cu Iugurta (De bello Iugurthino) şi o istorie contemporană în cinci cărţi Fragmente din istorii (Historiarum 
Reliquiae), cuprinzând evenimentele dintre anii 78–64 a. Chr., din care s-au păstrat doar o serie de fragmente. 

99  Nici unul din izvoarele literare antice nu menţionează existenţa armurii la caii catafractarilor sarmaţi.  

 
Fig. 126. Reprezentarea catafractarilor de pe plăcuţa 
de la Orlat (după A. V. Simonenko 2001). 
 

 
Fig. 127. Armură de cal de la Dura-Europos (după           
A. V. Simonenko 2001). 
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de la o armură de cal. Din păcate însă aceasta nu a fost restaurată, iar numărul exact al plăcuţelor nu 
este cunoscut100. 
 În ceea ce priveşte armurile cailor catafractarilor sarmaţi de pe Columna lui Traian (Fig. 125) 
trebuie menţionat că acestea sunt redate exagerat şi stilizat101, iar realizarea şi în special utilizarea lor 
este imposibilă. Făcând o paranteză trebuie spus că armura cailor, atât în antichitate cât şi epoca 
medievală, acoperea doar anumite părţi ale corpului, picioarele şi burta rămânând neprotejate. 

O dovadă în acest sens sunt 
atât reprezentările sculpturale (reliefu-
rile de la Halčajan (Fig. 25), Tang-i 
Sarvak (Fig. 124/1), Taq-i Bustan, 
Naqsh-i Rustam102 (Iran) (Fig. 128), 
Firuzabad (Fig. 124/2) stela lui 
Athenaios de la Panticapaeum (Fig. 
110/1) sau graffit-ul de la Dura-
Europos (Fig. 26/1)), cât şi armurile de 
cai descoperite la Dura-Europos (Fig. 
127), care din punct de vedere 
constructiv nu se deosebesc de cele din 
evul mediu. Ceea ce se poate spune, pe 
baza reprezentărilor de pe Columna 
lui Traian, este că şi catafractarii sar-
maţii aveau cai îmbrăcaţi în armură. 
Nu este exclus ca în multe cazuri cai 
catafractarilor sarmaţi să fi avut 
armuri metalice care acopereau doar 
pieptul sau doar armuri din piele. În 
sfârşit nu putem să nu admitem faptul 
că armura metalică de cal nu a fost 
folosită masiv de către sarmaţi. 
 Nu în ultimul rând trebuie menţionat dimensiunile mari ale cailor catafractarilor. Aceştia 
aveau calităţile fizice necesare, în primul rând putere şi rezistenţă, la care se adaugă talia lor înaltă şi 
constituţia masivă. Caii în discuţie erau capabili să poarte un călăreţ greu înarmat, la care se adăuga 
şi armura cu care era echipat calul. M. Junkelmann a demonstrat pe baza armurii de cal de la Dura-
Europos (Fig. 127), că aceasta împreună cu apărătoarea de cap a calului cântăreau 45 kg. Dacă 
adăugăm la aceasta călăreţul cu armura sa, greutatea creştea cu cel puţin 120 kg. În acest sens este 
relevant pasajul redat de Ammianus Marcellinus (Istorie romană, XVI, 12, 38) care atunci când 
descrie bătălia de la Argentorate (Strasbourg) din 357 p. Chr., relatează că un călăreţ greu înarmat a 
alunecat pe gâtul calului prăbuşindu-se sub greutatea armurii. 
 O ultimă caracteristică a catafractarilor este considerată constituirea lor în unităţi bine 
organizate, care acţionau unitar în luptă. Astfel, buna organizare le-a dat posibilitatea să-şi folosească 

 
100  Trebuie menţionat că există şi reprezentări de călăreţi echipaţi în armuri ai căror cai nu aveau acoperit corpul cu 

armură sau aveau protejat cu armură doar pieptul. Această situaţie a determinat unii cercetători (Ju. M. Desjatčikov) 
să afirme că aveau armură doar caii catafractarilor din primele rânduri. Nu este exclus însă ca unii cai să fi fost 
protejaţi cu armura din piele, ceea ce ar explica şi lipsa acestora (în afară de câteva cazuri) din cadrul descoperirilor 
arheologice. Nu în ultimul rând trebuie menţionat că armurile cailor la fel ca şi cele ale catafractarilor aveau o 
valoare mare, astfel nefiind puse în morminte, şi erau transmise, probabil, de la o generaţie la alta. 

101  La fel de ireal sunt reprezentate armurile cailor şi călăreţilor de pe frescele cavoului descoperit în anul 1841 la 
Panticapaeum, lucru menţionat, de altfel, de către M. I. Rostovcev în lucrarea sa din anul 1914. 

102  Pe relieful de la Naqsh-i Rustam sunt reprezentate scene din bătălia regelui sasanid Hormizd II (302–309 p. Chr.). 

 
Fig. 128. Reprezentarea de pe relieful de la Naqsh-i Rustam (după H. von 
Gall 1990). 
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superioritatea armamentului şi echipamentului lor reducând la minimum neajunsurile acestuia. Cu 
toate acestea trebuie menţionat că unii autori antici menţionează măsurile care se luau pentru 
neutralizarea acestora103. Pentru lupta împotriva contingentelor de catafractari au fost elaborate chiar 
şi o serie de măsuri tactice (Arrianus, Arta Tacticii, 4, 7; 11, 1–2; Ordinea de luptă împotriva alanilor, 
16–17). 
 O trăsătură tactică a catafractarilor sarmaţi este considerată de către cercetători atacul rapid 
în detaşamente aşezate în formă de ic/unghi. O confirmare în acest sens este relatarea lui Arrianus 
(Arta Tacticii, 16, 6) care menţionează că aşezarea şi atacul în formă de ic/unghi este folosită mai cu 
seamă de cavaleria scitică (alani n. n.). Acest mod de a ataca duşmanul nu a fost singurul. Bunăoară 
Plutarh (Vieţi paralele, Crassus, 25, 4) ne relatează că în bătălia de la Carrhae104 din anul 53 a. Chr. 
catafractarii parţi sprijiniţi de cavaleria uşoară au atacat trupele romane în grup compact şi aşezaţi în 
linie, arătând ca o falangă călare. Aranjaţi în formă de ic/unghi catafractarii sarmaţi atacau în galop, 
lovindu-se de rândurile duşmanului şi despicându-le astfel în două. Şarja catafractarilor era ajutată 
de cavaleria uşoară, care îi urma, apărând, totodată flancurile. 
 O elocventă dovadă că sarmaţii aveau ca forţă principală cavaleria uşoară sprijinită de 
catafractari, rezultă indirect şi din relatările lui Arrianus care recomandă ca rândurile legiunilor 
romane să fie aranjate în adâncime când are loc vreo bătălie cu alanii (Arta Tacticii, 11, 1–2; Ordinea 
de luptă împotriva alanilor, 15–18)105. De altfel, atunci când a iniţiat această campanie, Arrianus a 
luat în consideraţie inamicul cu care trebuie să se confrunte, tehnica şi tactica de luptă a acestora, 
armamentul din dotarea lor precum şi condiţiile de teren. 
 Nu în ultimul rând ţinem să menţionăm că noutatea nu a constat doar în armamentul, 
echipamentul106 sau felul în care erau aşezaţi sau atacau catafractarii, ci şi în modul de a lupta – 
atacul în viteză cu lancea lungă în fuga calului. În urma impactului lancea putea străpunge dintr-o 
lovitură doi inamici. De altfel, această din urmă particularitate îi şi deosebea cu adevărat pe 
catafractari de mult mai timpurii călăreţi echipaţi în armură. Foarte probabil că lovitura fatală a 
lancei catafractarilor a devenit posibilă graţie noului tip de şa, care nu permitea aruncarea 
catafractarului de pe cal în urma reculului datorat impactului cu ţinta107. 

În ceea ce priveşte numărul catafractarilor trebuie spus, aşa cum bine s-a menţionat                     
(A. M. Hazanov), că acesta nu a fost niciodată foarte mare la sarmaţi108. Această afirmaţie este sprijinită 
şi de relatarea lui Tacitus (Istorii, I, 79, 3) care, atunci când descrie incursiuniea roxolanilor în Moesia 
din iarna anului 69 p. Chr., ne spune că armură poartă doar şefii şi nobilii lor. Această precizare ne 
indică că doar o mică parte din cei 9000 de călăreţi erau catafractari. O dovadă că numărul 
catafractarilor la sarmaţi nu a fost foarte mare este sprijinit şi de faptul că majoritatea armurilor provin 
din morminte bogate care aveau în componenţa mobilierului funerar obiecte de lux. Cu alte cuvinte, 
armurile din fier erau accesibile doar păturii avute a societăţii sarmate (elita războinică, aristocraţia). 

Plutarh (Vieţi paralele, Lucullus, 26) relatează că numărul catafractarilor armeni din armata 
lui Tigranes II, din timpul bătăliei cu romanii de la Tigranocerta, era de 17000. Acelaşi autor 

 
103  Plutarh, Vieţi paralele, Crassus, 25, 8; Lucullus, 28; Ammianus Marcellinus, Istorie romană, XVI, 12, 22; Vegetius, 

Epitoma Rei Militaris, III, 23; Heliodorus, Aethiopica, IX, 15. 
104  Bătălia din apropierea oraşului Carrhae (astăzi Harran, Turcia) a reprezentat victoria decisivă a comandantului part 

Surenas asupra generalului roman Marcus Licinius Crassus. 
105  Formaţia în care îşi dispune Arrianus legiunea este, faţă de obişnuitul triplex acies, una foarte adâncă, dispusă pe opt 

rânduri în adâncime. 
106 Cavalerie echipată în armură a existat de timpuriu la diferite popoare. 
107 Perioada apariţiei noului tip de şa nu a fost stabilită cu exactitate, dar pentru graniţa dintre secolele I a. Chr. – I p. Chr. 

sunt cunoscute, potrivit lui E. V. Stepanova, reprezentări ale acestora. În stepele Europei de Est noul tip de şa a fost 
adus de către alani. 

108  Numărul cartafractarilor nu a fost foarte mare nici la celelalte popoare care au avut astfel de contingente de cavalerie 
grea.  
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menţionează că Artavazdes II109, fiul lui Tigranes, avea în armata sa 10000 de catafractari (Plutarh, 
Vieţi paralele, Crassus, 19), iar Surenas110 avea o armată personală în care erau o mie de călărteţi 
catafracţi (Plutarh, Vieţi paralele, Crassus, 21). Cert este că nu putem da crezare acestor cifre, dar este 
evident că în secolul I a. Chr. contingentele de catafractari au început să joace un rol important. În 
secolul I a. Chr. raportul acestora în armata partă era mai mic de 1 : 10. În secolele următoare 
numărul catafractarilor a crescut în cadrul armatelor ce aveau astfel de contingente de cavalerie grea. 
Cu toatea acestea numărul lor a fost mult mai mic în comparaţie cu numărul călăreţilor uşor 
înarmaţi. Nu în ultimul rând trebuie menţionat că aceste contingente de cavalerie grea erau utilizate 
în momentele decisive ale bătăliilor. 

În ceea ce priveşte apariţia catafractarilor la sarmaţi opiniile cercetătorilor sunt uşor diferite. 
După unii (K. F. Smirnov, V. D. Blavatskij) ei au apărut la sarmaţii din zona Volgăi, la sfârşitul 
secolului II a. Chr., iar după alţii (V. D. Šilov) la hotarul dintre secolele I a. Chr. şi I p. Chr. sau chiar 
în secolul I a. Chr. În secolele I a. Chr. – I p. Chr. plasează apariţia catafractarilor la sarmaţi                    
A. M. Hazanov, iar unul dintre autorii acestei cărţi (A. V. Simonenko) după războaiele mitridatice. 

Cert este că, în secolul I p. Chr. catafractarii sarmaţi sunt atestaţi în izvoarele antice. Cu toate 
acestea trebuie spus că autorii antici scriu despre catafractari doar în legătură cu evenimentele 
ulterioare apariţiei lor. 

Topografia descoperirilor arheologice indică faptul că astfel de contingente de cavalerie grea 
au avut alanii şi siracii. De altfel, după cum indică recentele descoperiri arheologice, o astfel de 
cavalerie a existat şi la meoţi, vecinii sarmaţiilor siraci. Reprezentările de pe Columna lui Traian şi 
relatarea lui Tacitus atestă existenţa catafractarilor la sarmaţii roxolani, dar descoperirile arheologice 
nu au confirmat încă acest lucru111. Mai mult decât atât se poate constata, pe baza descoperirilor de 
armuri, răspândirea inegală a contingentelor de cavalerie grea în cadrul armatelor diferitelor triburi 
sarmatice. Aşadar, pe baza informaţiilor existente, nu există nici un temei să afirmăm că toate 
triburile sarmatice au avut contingente de catafractari. 

 

 
Fig. 129. Catafractari sarmaţi (reconstituiri) (1. După A. E. Negin 1998; 2. După A. M. Hazanov 1971). 

 

În legătură cu catafractarii sarmaţi, ţinem să mai menţionăm (fără a contesta particularităţile 
specifice catafractarilor propuse de cercetători, dar luând în consideraţie nivelul de dezvoltare socială 

 
109  Rege al Armeniei (55–34 a. Chr.) din dinastia Artaşizilor. Luptă de partea romanilor conduşi de M. Licinius Crassus 

în războiul contra parţilor regelui Orodes II (rege part în anii 57–37 a. Chr.).  
110  General part al regelui Orodes II care a înfrânt armata romană condusă de M. Licinius Crassus în bătălia de la 

Carrhae (53 a. Chr.).  
111 Foarte probabil că din anumite motive necunoscute nouă roxolanii nu îşi depuneau în morminte armurile. 
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şi modul de viaţă nomad) probabilitatea ca la sarmaţi să nu fi existat contingentele de catafractari în 
forma şi cu toate atributele specifice unei bune organizări militare, precum în armatele organizate ale 
parţilor, romanilor sau altor popoare ce au deţinut o astfel de cavalerie grea. 

Nu în ultimul rând trebuie menţionat că apariţia catafractarilor a contribuit la transformarea 
artei războiului, iar modalitatea de luptă a acestora a determinat modificări importante în tactica 
cavaleriei. Apariţia catafractarilor este, dacă ar fi să facem o comparaţie, similară cu apariţia 
maşinilor de război blindate şi motorizate, ca forţe de şoc şi de asalt. Ca şi în cazul acestora folosirea 
catafractarilor s-a generalizat, iar armatele unor popoare antice şi-au creat astfel de contingente de 
cavalerie grea. În multe cazuri, sub presiunea acestei cavalerii, populaţiile sedentare şi nu numai, şi-au 
adaptat armamentul, tehnica şi tactica de luptă la noile condiţii. Mai mult decât atât, ele şi-au 
constituit forţe armate adecvate, au produs mijloace de apărare şi au instituit reguli tactice specifice 
de luptă contra acestora112. 

*  

O trăsătură importantă a organizării militare a sarmaţilor este considerată de către                    
A. M. Hazanov participarea femeilor la operaţiunile militare. Acest punct de vedere se bazează pe 
relatările autorilor antici şi existenţa armamentului în mormintele de femei. Hipocrate (Despre aer, 
ape şi locuri, 17) relatează că: „femeile lor (sarmaţilor n. n.) călăresc şi, călare, trag cu arcul şi 
aruncă suliţa. Se luptă cu duşmanii cât timp sunt fecioare. Nu se mărită până n-a omorât fiecare 
trei duşmani şi nu au legături cu bărbatul înainte de a face sacrificiile rânduite de lege. Dacă îşi ia 
bărbat, femeia încetează a mai călări – câtă vreme o nevoie nu sileşte întreg neamul să pornească 
la luptă”113. La rândul său Pomponius Mela (De Chorographia, I, 114) menţionează că femeile 
sarmaţilor participă în confruntările militare călare şi că nu se luptă cu armament din fier ci aruncă 
cu arcanele asupra duşmanului pe care îi omoară prin strângere. Acelaşi autor ne relatează că: „Sunt 
războinici, liberi, neînfrânaţi şi până într-atât de sălbatici şi cruzi, încât şi femeile merg la război 
împreună cu bărbaţii; şi ca să fie mai îndemânatice, îndată ce nasc, li se arde sânul drept. De 
aceea pieptul lor devine ca la bărbaţi, iar mâna nu e stânjenită, când o întind ca să lovească. Da-
toria tinerelor fete este să tragă cu arcul, să călărească şi să vâneze. Când ajung mari se îndeletni-
cesc să străpungă duşmanul, lucru atât de important încât faptul de a nu fi ucis pe nimeni este 
socotit o necinste; iar ca pedeapsă fata nu se mai mărită” (De Chorographia, III, 4, 34–35). 
 Cu toate acestea trebuie menţionat că numărul mormintelor de femei în care au fost găsite 
arme nu este foarte mare. De regulă, armele descoperite sunt reprezentate de vârfuri de săgeţi şi foarte 
rar de spade sau pumnale. Potrivit lui K. F. Smirnov în perioada sauromatică (sec. VI–IV a. Chr.) nu 
mai puţin de 20% dintre mormintele de femei conţineau arme şi piese de harnaşament. Informaţii 
certe avem pentru regiunea de lângă Urali unde pentru perioada sauromatică mormintele de femei 
cu armament reprezintă 8,3%. În perioada sarmatică timpurie în acelaşi spaţiu procentul este de doar 
2,4, iar în perioada sarmatică mijlocie mormintele de femei cu armament lipsesc. De altfel şi în restul 
teritoriului locuit de sarmaţi mormintele de femei cu armament sunt rar întâlnite. Nu reprezintă o 
excepţie în acest nici spaţiul nord-pontic analizat. 
 Trebuie menţionat că morminte de femei ce aveau printre mobilierul funerar armament sunt 
întâlnite şi la sciţi. Potrivit lui E. P. Bunjatjan acestea reprezintă 29% din numărul mormintelor 

 
112  Trebuie menţionat că strategia şi tactica militară a influenţat adeseori evoluţia armamentului. De asemenea, apariţia 

unor arme calitativ superioare a modificat modul de luptă şi implicit tactica şi strategia militară. La fel de cert este şi 
faptul că apariţia unui echipament defensiv mai eficient şi performant a determinat perfecţionarea armelor ofensive, 
dar şi invers apariţia unor arme ofensive mai performante şi eficiente au contribuit la îmbunătăţirea armamentului 
defensiv. Oricum este evident că raportul dintre armele ofensive şi cele defensive a fost, foarte probabil, cel mai activ 
factor în evoluţia ambelor categorii, în general fiind sesizabil, un oarecare avans al elementului ofensiv. 

113  Isigon din Nicea relatează că femeile sauromaţilor nu se pot mărita până nu omoară un duşman (Apista, XXIX; L).  
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scitice de femei din secolul IV a. Chr. ceea ce reprezintă un procent mult mai ridicat decât la 
sauromaţii din aceeaşi perioadă. Morminte de femei ce aveau armament în inventar sunt întâlnite, 
potrivit cercetătorilor (S. A. Pletneva), şi la nomazii din evul mediu timpuriu. 
 Cert este că mormintele de femei cu armament nu sunt o trăsătură specifică sarmaţilor ci una 
caracteristică, foarte probabil, tuturor nomazilor. De altfel modul specific de viaţă al acestora, 
mutarea frecventă a turmelor de animale dintr-un loc în altul de către bărbaţi, participarea acestora 
la desele incursiuni şi războaie, impunea ca femeile să poată mânui armele, iar în caz de nevoie să se 
poată apăra pe ele şi familiile lor. 
 Nu este exclus ca la sarmaţi, la fel ca şi la nomazii din Asia Centrală, să fi existat grupe de 
instruire în cadrul cărora fetele erau învăţate printre altele să călărească şi să mânuiască armele. În 
acest sens sunt relevante relatările de mai sus ale lui Hipocrate şi Pomponius Mela. Este absolut 
evident că aceste informaţii nu sunt altceva decât preluări parţiale din legenda despre amazoane, dar 
care însă atestă existenţa la nomazi şi a unei diferenţe între poziţia femeilor nemăritate şi a celor 
măritate faţă de militărie. Probabil că participarea femeilor la confruntările militare, inclusiv la 
sarmaţi, a avut un caracter ocazional şi s-a practicat doar în situaţii extreme – în lipsa bărbaţilor şi în 
momentele respingerii atacurilor duşmanilor mult mai numeroşi. 
 Cert este că pe baza relatării lui Pomponius Mela şi a informaţiilor arheologice se poate 
afirma că luptătoarele sarmate utilizau cu precădere arcul şi arcanul. 

* 

Tactica şi maniera de lupta a sarmaţilor a fost condiţionată de componenţa şi structura 
armatei, în cadrul căreia, la fel ca şi la alţi nomazi, rolul predominant l-a avut cavaleria uşoară, în care 
stă, potrivit lui Tacitus (Istorii, III, 5, 1), toată puterea lor. Această cavalerie era formată cu precădere 
din arcaşi călări. Datorită modului excepţional de a călări sarmaţii puteau ţinti din goana calului în 
direcţia opusă fugii cu o precizie uimitoare (tehnică de altfel răspândită la mai toate triburile războinice 
ale stepei)114. Tactica acestei cavalerii uşoare consta în a acoperi adversarul cu o ploaie de săgeţi, în a-l 
încercui cu mulţimea detaşamentelor călări, apărând sau dispărând într-un galop nestăvilit, hărţuindu-i 
rândurile, ameninţându-i comunicaţiile, fiind în acelaşi timp prezenţi şi de neinterceptat. Această 
cavalerie incredibil de mobilă de arcaşi infailibili a fost arma ce i-a conferit o superioritate. Săgeata 
arcaşului călare, care apare pe neaşteptate, trage şi dispare, a fost pentru antichitate şi evul mediu 
timpuriu un fel de tir indirect, aproape tot atât de eficace şi demoralizant ca şi tirul artileriei.  

Unul din aspectele de bază ale modului de luptă al sarmaţilor l-au constituit incursiunile 
armate. Scopul principal al acestora a fost nu atât anihilarea fizică a duşmanililor, cât acapararea de 
bunuri şi demonstrarea forţei militare care avea ca scop ulterior stabilirea de relaţii tributare. 

Incursiunile armate în scop de jaf, stipendiile şi subsidiile primite pentru a nu întreprinde 
incursiuni (de ex. din partea Imperiului Roman), asigurarea protecţiei unor oraşe greceşti, cât şi 
controlul şi asigurarea securităţii comerciale (însoţirea şi paza caravanelor comerciale etc.) au 
constituit modalităţi de obţinere a anumitor produse şi bunuri necesare sarmaţilor. 
 În mentalitatea şi ideologia nomazilor incursiunile militare ce aveau ca scop jaful erau văzute 
ca o faptă onorabilă şi de prestigiu. Acestea contribuiau la perfecţionarea anumitor aspecte ale artei 
militare şi reprezentau pentru cei tineri o modalitate de a învăţa tehnici şi tactici militare. 

Cruzimea incursiunilor armate inopinate, care aveau ca scop jaful rezultă foarte clar din 
opera lui Lucian115 (Toxaris sau prietenia, 39) care ne relatează că: „…Sauromaţii năvălesc asupra 

 
114  Sarmaţii erau antrenaţi de copii pentru a deveni călăreţi şi arcaşi excelenţi. 
115  Scriitor şi sofist grec (125–190 p. Chr.) născut la Samosata (Siria) care a străbătut întreaga lume romană, din Asia 

Mică până în Gallia. A trăit o perioadă la Roma şi Atena, iar mai spre bătrâneţe a obţinut un post administrativ în 
Egipt, unde se pare că a şi murit spre sfârşitul domniei împăratului Commodus. Opera sa destul de vastă şi originală 
(cca. 80 de lucrări), are o mare valoare documentară şi literară. 



|   Călăreţii stepelor 

 

324 

pământurilor noastre (sciţilor n. n.) în număr de zece mii de călăreţi şi treizeci de mii de 
pedestraşi… Noi nu prevăzusem această năvală, aşa că duşmanii răstoarnă totul în calea lor, 
omoară pe cea mai mare parte din cei ce se împotriveau, sau îi duc vii în robie, afară de aceia care 
fuseseră destul de sprinteni ca să treacă înot de cealaltă parte a râului unde se găsea jumătate din 
armata noastră şi parte din care. …duşmanii duc cu ei prada, mână pe robi înaintea lor, jefuiesc 
corturile, pun mâna mai pe toate carele împreună cu vizitii lor, şi ne batjocoresc sub ochii noştri 
întreţinutele şi nevestele”116. 

Vorbind despre sarmaţii alani Ammianus Marcellinus relateză că sunt „…iuţi, mânuind cu 
uşurinţă armele…. le plac pericolele şi războaiele. La ei e socotit fericit cel ce şi-a dat sufletul în 
luptă… pe cei ce au murit de moarte bună îi dispreţuiesc cu cuvinte jignitoare, ca pe nişte slabi şi 
laşi. Nu e o cinste mai mare pentru ei decât aceea de a ucide oameni. Se glorifică cu pielea de pe 
capetele celor ucişi, pe care o leagă la cai ca podoabă de război” (Istorie romană, XXXI, 2, 21–22). 

Modul de organizare al incursiunilor armate varia de la caz la caz. Cele de amploare mică 
erau organizate de o persoană particulară (căpetenie) şi erau formate din grupuri de voluntari, iar 
cele de mare amploare erau organizate de un anume trib sau de câteva triburi. Organizarea unei 
incursiuni de către o persoană particulară la sciţi este relatată de către Lucian (Toxaris sau prietenia, 
48): „Când un om a fost nedreptăţit de cineva şi voieşte să se răzbune, dar îşi dă seama că singur 
nu se poate lupta cu duşmanul său, sacrifică un bou, îi taie carnea în bucăţi şi o găteşte. Apoi 
întinde pielea pe pământ şi se aşază deasupra ei, ţinându-şi mâinile la spate… Omul aşază 
bucăţile de carne lângă dânsul, iar rudele lui şi orice străin, după cum le e voia, se apropie de el şi, 
luând fiecare o parte din acea carne, pun piciorul drept pe piele şi făgăduiesc, care cum poate, să 
facă rost – fără a pretinde nici mâncare, nici soldă – unul de cinci călăreţi, altul de zece, altul de 
mai mulţi, sau de atâţia hopliţi ori pedestraşi câţi e-n stare să aducă, iar cel mai sărac făgăduieşte 
că are să vină doar el. Uneori se adună pe pielea de bou o mare mulţime de oameni. Oştirea ce se 
alcătuieşte în acest chip ţine cu multă statornicire piept duşmanului şi, întrucât e legată prin 
jurământ, nu poate fi biruită. Căci a pune piciorul pe piele înseamnă o juruire”. Foarte probail că 
astfel îşi adunau armată pentru incursiunile de jaf şi unele căpetenii sarmate117. 
 Statutul juridic al participanţilor la aceste incursiuni de jaf organizate de anumite persoane 
particulare se baza pe nişte norme ferme de drept comun, despre acest lucru relatându-ne Lucian 
(Toxaris sau prietenia, 49). Ca răspuns la acuzaţiile bosporanilor legate de incursiunile de jaf trimisul 
sciţilor răspunde regelui bosporan: „…în privinţa tâlharilor de care vă plângeţi că vă jefuiesc ţara, 
sciţii te încunoştiinţează că aceşti tâlhari n-au fost trimişi din îndemnul obştii, ci că fiecare 
dintrânşii fură doar pentru sine. Când îi vei prinde pe vreunul, vei hotărî tu însuţi dacă să-l 
pedepseşti sau nu”. 
 Una din primele menţiuni ale incursiunilor sarmaţilor cu scopul perceperii de tribut avem în 
decretul olbian în cinstea lui Protogenes (IOSPE I2, 32). Saii, în frunte cu regele Saitapharnes, care au 
venit nu o dată la Olbia pentru a li se plăti tribut sunt consideraţi ca fiind „sarmaţii regali” amintiţi 
de Strabon şi Appian. Din rândurile inscripţiei rezultă foarte clar că nu este vorba de o incursiune 
episodică ci de acţiuni regulate. 

 
116  Caracterizările precum „cruzii iazigi” (Ovidiu, Ponticele, I, 2, 79), „cruzii sarmaţi” (Ovidiu, Tristele, V, 3, 8), 

„sălbaticii sarmaţi” (Iuvenal, Satire, XV, 139-140) sau războinici, liberi, neînfrânaţi, sălbatici şi cruzi (Pomponius Mela, 
De Chorographia, III, 34) este imaginea întâlnită cel mai adesea în izvoarele literare. O apreciere destul de exagerată îi 
aparţine lui Florus (Bellum Sarmaticum, II, 29, 20), care ne relatează că: „Sunt atât de barbari, încât nici nu înţeleg ce 
este aceea pace”. Caracterizarea lor primară este sălbăticia, de altfel astfel îi vedeau romanii în general pe nordici, 
sălbatici, cruzi, mereu în căutare de pradă.  

117  În cadrul detaşamentelor organizate în scopuri de jaf în jurul unei sau altei căpetenii, pe lângă rudenii, puteau 
participa şi originari din alte ginţi şi chiar triburi. 
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 Despre rolul incursiunilor armate ca mod de a duce un război rezultă şi din relatarea lui 
Ammianus Marcellinus (Istorie romană, XVII, 12, 2) care ne spune că sarmaţii sunt deprinşi mai 
mult să prade decât să lupte organizat. Că incursiunile aveau ca şi scop şi jaful o aflăm şi de la Tacitus 
(Istorii I, 79, 1) care ne spune, atunci când descrie incursiunea roxolanilor din iarna anului 69 p. Chr. 
în Moesia, că: „…din cauza sălbăticiei şi a succesului, ei erau preocupaţi mai mult de pradă decât 
de luptă”. 
 Începând cu sfârşitul secolului I a. Chr. sarmaţii sunt menţionaţi tot mai des în legătură cu 
incursiunile armate efectuate în posesiunile romane. 
 În anul 16 a. Chr. consulul L. Tarius Rufus a respins şi alungat în stânga Dunării pe sarmaţii 
care trecuseră acest fluviu şi atacaseră posesiunile romane (Cassius Dio, Istoria romană, LIV, 20, 3). 
În perioada revoltei din Pannonia şi Dalmaţia, A. Caecina Severus, comandantul armatei romane din 
Moesia, care lupta în anul 6 p. Chr. împotriva ilirilor şi pannonilor, „s-a reîntors în Moesia, unde 
năvăliseră dacii şi sarmaţii” (Cassius Dio, Istoria romană, LV, 30, 4). În primii ani ai secolului I p. Chr., 
a avut loc şi o campanie militară romană condusă de Cn. Cornelius Lentulus118 împotriva sarmaţilor 
la Dunăre (Florus, Bellum Sarmaticum, II, 29, 20). Despre incursiunile şi pericolul permanent din 
partea sarmaţilor la începutul secolului I p. Chr. relatează şi Ovidiu119. 
 Incursiunile şi atacurile sarmaţilor în posesiunile romane au continuat pe parcursul secolului 
I p. Chr. Suetonius (Vieţile Cezarilor, Tiberius, 41) relatează că atunci când Tiberius120 a abandonat 
problemele statului, Moesia a fost devastată de către daci şi sarmaţi. Cam în aceeaşi perioadă sarmaţii 
de la est de Don au fost implicaţi în lupta pentru tronul armean (Tacitus, Anale, VI, 31–36).  
 Către mijlocul secolului I p. Chr. sarmaţii siraci şi aorşi au fost implicaţi în conflictul pentru 
tronul Bosporului, între fraţii Mithridates şi Cotys (Tacitus, Anale, XII, 15–21). În acest conflict 
siracii l-au sprijinit pe Mithridates, iar aorşii pe Cotys. 
 Pătrunderea şi aşezarea de noi triburi sarmatice în nord-vestul Mării Negre şi pericolul 
permanent din partea acestora pentru lumea romană rezultă limpede şi din inscripţia tiburtină în 
care se face o trecere în revistă a activităţii lui Tiberius Plautius Silvanus Aelianus în calitatea sa de 
legat al provinciei Moesia între anii 57/60 – 67 p. Chr. 
 În iarna anilor 67/68 p. Chr. sarmaţii roxolani trec Dunărea şi măcelăresc două cohorte 
romane (Tacitus, Istorii I, 79), iar în iarna următoare, profitând de războiul civil de la Roma, după 
moartea lui Nero121, călăreţii roxolani (printre care şi catafractari n. n.), în număr de 9000, jefuiesc 
Moesia. De asemenea, în iarna anilor 69–70 p. Chr., a avut loc un nou atac sarmatic asupra Moesiei, 
fiind ucis însuşi guvernatorul provinciei, Caius Fonteius Agrippa. În locul acestuia este trimis 
Rubrius Gallus, care a reuşit cu mari eforturi să pună capăt războiului şi să restabilească ordinea 
(Josephus Flavius, Războiul iudaic, VII, 4, 3). 
 În anul 89 p. Chr. sarmaţii iazigi au devastat împreună cu suebii Pannonia (Cassius Dio, 
Istoria romană, LXVII, 5, 2), iar în anul 92 p. Chr. iazigii au atacat provincia Moesia Superior şi au 
masacrat legiunea a XXI Rapax. Datorită intervenţiei rapide a lui Domiţian122 situaţia s-a ameliorat, 
iar iazigii au fost înfrânţi (Suetonius, Vieţile Cezarilor, Domitianus, 6, 1). 
 Incursiunile şi atacurile sarmaţilor s-au îndreptat însă nu numai asupra posesiunilor romane 
dar şi asupra oraşelor greceşti. O dovadă în acest sens avem în opera lui Dion Chrysostomos123 care 

 
118  Cnaeus Cornelius Lentulus general roman, consul în anul 14 a. Chr. 
119  Ovidiu, Tristele, I, 5, 62, I, 8, 40, II, 198, III, 3, 6, III, 3, 63, III, 10, 5, III, 10, 34, IV, 1, 94, IV, 8, 15-16, IV, 10, 109–110, V, 1, 

13, V, 7, 13, V, 7, 56, V, 12, 58; Ponticele, I, 2, 45, I, 2, 58, I, 2, 77, I, 2, 112, I, 3, 59-60, I, 5, 49-50, II, 7, 72; Ibis, 637. 
120  Tiberius Iulius Caesar Augustus, împărat roman în anii 14–37 p. Chr. 
121  Nero Claudius Caesar (37–68 p. Chr.) a fost al cincilea împărat roman (54–68 p. Chr.) al dinastiei iulio-claudiene. 
122  Titus Flavius Domitianus (51–96 p. Chr.) a fost împărat roman al dinastiei Flaviilor din 81 p. Chr. până în 96 p. Chr. 
123  Orator, scriitor şi filosof grec, născut într-o familie bogată din Prusa (Bithinia). A încercat să sprijine cu cuvântul şi 

cu scrisul, cultura grecească şi o mai largă autonomie politică a patriei sale în legăturile ei cu stăpânirea romană. În 
anul 87 p. Chr. a fost surghiunit de împăratul Domiţian în ţinuturile getice. A străbătut Asia Mică, Egiptul, Grecia, 
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ne relatează că Olbia era supusă în permanenţă atacurilor sarmaţilor (Dionis Chrysostomi, 
Orationes, XXXVI, 7–8). Pentru a evita atacurile şi situaţiile tensionate olbienii trimiteau adeseori 
solii la sarmaţi pentru a preîntâmpina atacurile asupra oraşului din partea acestora, dovadă în acest 
sens fiind informaţiile din izvoarele epigrafice (IOSPE I2, nr. 39, 51, 54). 
  Puterea şi succesul trupelor sarmate se explică prin disciplina severă, prin enorma mobilitate 
a trupelor, natura robustă a cailor şi a războinicilor, armele din dotare şi nu în ultimul rând prin tac-
tica inteligentă de luptă a comandanţilor sarmaţi. Fiecare călăreţ avea doi sau trei cai, care îi dădeau 
posibilitatea schimbării cailor obosiţi, oştenii oprindu-se pe un traseu numai pentru somn şi hrană.  
 În legenda despre regina sarmată Amaga, din care avem informaţii de la Polyainos124 
(Stratagemata VIII, 56), se spune că aceasta, atunci când a întreprins o incursiune împotriva sciţilor, 
a dat fiecărui călăreţ câte trei cai. Referindu-se la sarmaţi, Ammianus Marcellinus (Istorie romană, 
XVII, 12, 3) relatează că aceştia „parcurg distanţe foarte mari, fie când urmăresc pe alţii, fie când 
fug ei de alţii, pe cai iuţi şi antrenaţi, servindu-se de câte un cal, uneori şi de câte doi, pentru că, 
mutându-se de pe unul pe celălalt, să le menajeze forţele, şi să le dea timp să-şi refacă pe rând 
puterea”. Acelaşi autor ne relatează că cei mai mulţi dintre caii sarmaţilor sunt castraţi125, pentru ca 
să nu se agite la vederea iepelor, iar în luptă să meargă liniştiţi şi să nu trădeze prin nechezat pe 
călăreţ (Ammianus Marcellinus, Istorie romană, XVII, 12, 2). Cert este că, utilizarea a doi sau chiar 
trei cai permitea sarmaţilor să parcurgă mult mai rapid distanţe considerabile. 

Nu sunt numeroase pentru sarmaţi nici izvoarele literare antice care fac referire la tactica lor 
de luptă. Tacitus (Anale, VI, 35), descriind bătălia dintre regele hiberilor, Pharasmanes, şi a aliaţilor 
săi sarmaţi cu armata lui Orodes, fiul regelui part Artabanus III (12–38 p. Chr.), din anul 35 p. Chr., 
relatează: „se îndeamnă unii pe alţii să nu permită o luptă cu săgeţile; trebuie, ziceau ei, să se 
grăbească la atac şi la lupta corp la corp”. Importanţa luptei de aproape la sarmaţi este dovedită şi 
de numărul mare al spadelor şi pumnalelor din mormintele acestora. 

Atunci când menţionează diferitele moduri de luptă Tacitus (Anale, VI, 35) ne relatează că 
sarmaţii renunţă la arc, care bate la mică distanţă, şi pornesc la atac cu săbiile şi lăncile, iar despre 
parţi că sunt obişnuiţi să şarjeze sau să fugă cu aceeaşi măestrie, îşi distanţează escadroanele şi caută 
lărgime spre a lovi mai bine. 
 O relatare interesantă referitoare la unele procedee tactice folosite de sarmaţi avem în opera 
lui Ammianus Marcellinus. Referindu-se la evenimentele din Pannonia din anii 373–374 p. Chr. în 
care au fost implicaţi sarmaţii acesta ne relatează că: „Pe când înaintau cu repeziciune şi duşmănie, 
au fost trimise împotriva lor două legiuni, Pannonica şi Moesiaca, unităţi de şoc, puternice, care, 
dacă ar fi fost unite, fără îndoială că ar fi obţinut victoria. Dar se grăbeau să atace în mod 
separat, fiindcă se iviseră între ele neînţelegeri, fiecare din cele două legiuni dorind să aibă 
onoarea şi demnitatea întâietăţii de comandă… Cu bune mijloace de informare, sarmaţii au aflat 
de aceste neînţelegeri şi, fără să mai aştepte vreun ordin superior de luptă, au năvălit asupra 
legiunii Moesiaca pricinuindu-i grele pierderi, căci soldaţii acesteia, luaţi prin surprindere, au 
pus prea târziu mâna pe arme. Încurajaţi şi mai mult de succes, au atacat legiunea Pannonica, pe 

 

Peninsula Balcanică, Dacia, a vizitat cetăţile greceşti din Pontul Stâng, ajungând până la Olbia. În anul 96 p. Chr. a 
fost reabilitat de Nerva. În anul 97 p. Chr. s-a întors la Roma unde a fost în relaţii foarte bune cu Traian. Din creaţia 
sa ne-au parvenit 78 de discursuri pline de spirit şi farmec, constituie un viu şi preţios document cultural-istoric al 
lumii greceşti din partea de est a Imperiului Roman de la sfarşitul secolului I p. Chr. Dion a scris şi o istorie a geţilor, 
pe care i-a cunoscut direct, astăzi pierdută. Din aceasta s-au informat Casiodor şi Iordanes. 

124  Avocat grec, originar din Macedonia, ce a trăit la Roma în secolul II p. Chr. A alcătuit lucrarea întitulată 
Stratagemata, pe care o dedică în 162 p. Chr. împăraţilor Marcus Aurelius şi Lucius Verus. Opera cuprinde aproape 
900 de stratageme din viaţa militară a popoarelor antice, adunate din lucrările diferitor autori antici. 

125  Acest obicei al sarmaţilor de a-şi castra caii, pentru a-i mai îmblânzi, este menţionat şi de către Strabon (Geografia, 
VII, 4, 8). 
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care au despicat-o în două, şi ar fi nimicit-o, dacă o parte din ostaşi nu şi-ar fi găsit repede 
scăparea de moarte prin fugă” (Ammianus Marcellinus, Istorie romană, XXIX, 6, 13–14). 
 Din acest pasaj putem remarca folosirea de către sarmaţi a atacului inopinat, important din 
punct de vedere tactic. Aceste atacuri aveau un grad ridicat de reuşită pentru cei care il efectuau. În 
cazul de faţă rezultatul atacului inopinat asupra trupelor romane reiese limpede din relatarea lui 
Ammianus Marcellinus. Din această relatare mai rezultă şi faptul că lupta a fost cu precădere corp la 
corp şi nu una prin săgetare de la distanţă. 
 Un alt element tactic utilizat de sarmaţi şi redat în acelaşi pasaj este despicarea în două a 
rândurilor trupelor inamice126, în cazul dat a legiunii Pannonica. Ammianus Marcellinus nu 
menţionează ce contingente au făcut acest lucru, dar este evident că ruperea rândurilor unei legiuni 
romane era în puterea doar contingentelor de catafractari. 
 Nu în ultimul rând trebuie menţionat că sarmaţii foloseau manevra de învăluire a flancurilor 
inamice şi atacul acestora. O confirmare în acest sens sunt măsurile luate de către Arrianus (Ordinea 
de luptă împotriva alanilor, 30–31) pentru contracararea unui astfel de atac din partea alanilor. 
 Pe câmpul de luptă detaşamentele sarmatice aveau însemne. Arrianus (Arta Tacticii, 35, 2, 3–
5) ne relatează că: „insignele scitice (alanilor n. n.) le alcătuiesc nişte balauri de mărime 
proporţională cu aceea a prăjinelor de care sunt legaţi. Se fac din bucăţi de pânză de felurite 
culori, cusute laolaltă. Balaurii aceştia au capul şi întregul trup – până la coadă – ca al şerpilor. 
Vicleşugurile acestea au fost născocite pentru ca balaurii să apară cât mai înspăimântători. Când 
caii stau pe loc, nu poţi vedea nimic mai mult decât bucăţi de pânză de felurite culori, care atârnă 
în jos. Când însă caii pornesc, aceşti balauri se umflă din pricina aerului, semănând grozav cu 
fiarele şi şuerând din pricina mişcării puternice, deoarece aerul îi străbate cu putere. Aceste 
insigne nu numai că fac plăcere ochilor şi uimesc, dar folosesc chiar pentru a putea fi deosebiţi 
cei ce dau năvală şi pentru ca rândurile [călăreţilor] să nu se încurce”127. 
 Aşadar, se poate conchide că armamentul şi arta militară a sarmaţilor se situa la un nivel 
ridicat pentru acea perioadă, iar armata acestora folosea procedee specifice nomazilor: incursiunile 
rapide şi inopinate, modul organizat de a acţiona, interdependenţa dintre cavaleria uşoară şi cea 
grea. De asemenea, sarmaţii erau în stare să-şi ţină sub o permanentă ameninţare vecinii dar să şi 
lupte cu o armată experimentată şi bine organizată. O dovadă a aprecierii modului de luptă al 
sarmaţilor este recrutarea acestora în armata romană. De altfel, Notitia Dignitatum128 (Oc., XLII, 45–
70) enumeră mai multe trupe auxiliare romane formate din sarmaţi, în special în provinciile Italia, 
Gallia, Belgica. 
 Nu în ultimul rând trebuie spus că efectivele armatei sarmate în diferite etape ale istoriei 
acestora, inclusiv pentru perioada de locuire în stepele nord-pontice, sunt greu de stabilit. Chiar dacă 
unele izvoare literare antice ne dau uneori astfel de date, ele, aşa cum bine consideră majoritatea 
cercetătorilor, sunt exagerate. Lucian (Toxaris sau prietenia, 39) relatează că în una din incursiunile 
sauromaţilor asupra Sciţiei aceştia erau în număr de 10000 de călăreţi şi 30000 de pedestraşi. Strabon 
(Geografia, VII, 3, 17) menţionează participarea a 50000 de roxolani, care îl aveau în frunte pe 

 
126  De altfel, guvernatorul Cappadociei Flavius Arrianus, care a relatat conflictul cu populaţia sarmatică a alanilor din 

anul 135 p. Chr., recomandă ca rândurile legiunilor romane să fie aranjate în adâncime când are loc vreo bătălie cu 
aceştia (Arrianus, Arta Tacticii, 11, 1-2; Ordinea de luptă împotriva alanilor, 15-18). 

127  Acest tip de stindard a fost adoptat şi de armata romană, existând atât surse scrise (Ammianus Marcellinus, Istorie 
romană, XVI, 10, 7) cât şi descoperiri arheologice care confirmă acest fapt. Utilizarea acestor însemne de către daci 
este dovedită de reprezentările de pe Columna lui Traian (scenele XXIV, XXV, XXXVIII, LVIII–LIX, LXIV, LXVI–
LXVII, LXXV–LXXVI, LXXVII–LXXVIII, LXVIII–LXXIX, CXXI–CXXII). 

128  Lucrare ce cuprinde o listă a funcţiilor din Imperiul Roman, aşezate în ordinea rangurilor. Ea mai enumera trupele şi 
funcţionarii subalterni ai fiecărui demnitar, arătând totodată şi insignele de pe respectivele decrete de numire în 
funcţie. Data probabilă a redactării este primul sfert al secolului V p. Chr. 
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Tasios, în războiul cu oraşul Chersonesus de partea sciţilor lui Palacos, fiul lui Skiluros129. Acelaşi 
autor ne relatează că: „Pe vremea când Pharnaces130 stăpânea Bosporul, Abeacos, regele siracilor, 
recruta la oaste 20.000 de călăreţi, iar Spadines, regele aorşilor, chiar 200.000, în acelaşi timp 
aorşii de pe masivi recrutau chiar şi mai mulţi” (Strabon, Geografia, XI, 5, 7–8). Este absolut 
evident că cifra de 200.000 este una foarte exagerată. Mult mai aproape de realitate este Tacitus 
(Istorii I, 79, 1) care atunci când descrie incursiunea roxolanilor din iarna anului 69 p. Chr. în 
provincia Moesia menţionează că ei erau în număr de 9000 de călăreţi. Oricum este absolut evident 
şi greu de crezut că cineva număra agresorii cum este la fel de sigur că aceştia nu îşi anunţau 
numărul. De altfel, este cert, că cifrele privitoare la numărul atacatorilor furnizate de catre sursele 
literare antice sunt adeseori neîntemeiate şi exagerate. 

 
129  Rege scit din secolul II a. Chr. ce-şi avea capitala regatului pe care îl conducea la Neapolis (astăzi Simferopol, 

Crimeea).  
130  Este vorba de Pharnaces II, suveran al Regatului Bosporan (63-47 a. Chr.), fiul regelui Pontului Mithridates VI 

Eupator. 



 

 
 

ISTORIA SARMAŢILOR                                                     
DIN NORDUL MĂRII NEGRE 

După cum este bine cunoscut sarmaţii au reprezentat una din principalele forţe politice şi 
militare din stepele nord-pontice şi cele de la est de Don de-a lungul mai multor secole. Ei au jucat 
un rol important şi în istoria spaţiului nord-pontic pe parcursul secolelor II a. Chr. – secolul IV p. Chr. 
Odată ajunşi în regiunea nord-vest pontică, sarmaţii vor intra în contact şi cu geto-dacii ce locuiau în 
teritoriul de la est de Carpaţi, dar a căror vestigii se întâlnesc şi în aşezările de la est de Nistru. 
Începând cu secolul I p. Chr. sarmaţii au constituit alături de geto-daci, cu care au coabitat pe 
teritoriile est-carpatice şi s-au influenţat reciproc, principala forţă politico-militară din regiune şi o 
barieră în faţa expansiunii romane. Aşezarea sarmaţilor în spaţiul nord şi nord-vest pontic 
corespunde cu extinderea graniţelor romane până la Dunărea de Jos. Această vecinătate a „asigurat” 
lumii romane existenţa la graniţele sale a unui vecin şi duşman redutabil, care şi-a făcut simţită 
prezenţa din plin pe tot parcursul primelor secole. Prezenţa sarmaţilor în spaţiul nord-pontic s-a 
răsfrânt şi asupra situaţiei politice şi economice a oraşelor greceşti, a aşezărilor rurale din preajma 
acestora, dar şi a altor populaţii din regiune (sciţii târzii, purtătorii culturii Zarubineck). 

În abordarea istoriei sarmaţilor din nordul Mării Negre nu ne vom limita doar la teritoriul 
analizat ci vom face referiri şi la istoria sarmaţilor din întregul spaţiu locuit de aceştia. 

Perioada sarmatică timpurie 

 Perioada şi caracterul pătrunderii sarmaţilor în spaţiului nord-pontic de la vest de Don este şi 
astăzi o problemă mult dezbătută în literatura de specialitate. Izvoarele literare, aduse ca dovadă pentru 
o anume dată a pătrunderii sarmaţilor în acest teritoriu, sunt comentate şi interpretate de multe ori 
diferit. Pe de altă parte şi astăzi, atunci când se discută problema expansiunii sarmaţilor spre vest, uneori 
nu se face distincţia între pătrunderea lor în teritoriul nord-pontic şi ocuparea efectivă a acestuia. 
 Începând cu secolul IV a. Chr. în zonele estice ale Pontului Euxin sunt amintite de către 
autorii antici, din ce în ce mai frecvent, populaţii noi denumite: sauromaţi, sirmaţi şi sarmaţi, ultima 
fiind de acum încolo şi cel mai des folosită. 
 Astfel, adeseori ca dovadă a locuirii sarmaţilor în Europa (adică la vest de Don), încă din 
secolul IV a. Chr. sunt luate în consideraţie informaţiile din lucrările lui Eudoxos din Knidos1 şi 
Scylax din Carianda2. Primul, în lucrarea sa Descrierea pământului, pe care a scris-o în jurul anilor 

 
1  Matematician, astronom, geograf şi filosof grec (cca. 408–355 a. Chr.). 
2  Geograf şi navigator grec născut la Carianda din Caria (sud-vestul Asiei Mici). Din însărcinarea lui Darius I (cca. 

550–486 a. Chr.), suveran persan în anii 522–486 a. Chr., întreprinde în anii 519/515 a. Chr. o călătorie în jurul 
peninsulei Arabia, pornind de la Kabul, coborând Indusul, înconjurând apoi coastele Persiei şi Arabiei şi atingând 

VIII 
 

C a p i t o l u l  
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370–365 a. Chr. şi care nu s-a păstrat, spunea că: „în apropiere de Tanais locuiesc sirmaţii”. Însă în 
informaţia lui Eudoxos, păstrată în cartea întâia a lui Ştefan din Bizanţ3, nu se precizează unde 
anume erau aşezaţi sirmaţii, pe malul drept sau pe malul stâng al fluviului Tanais (Don). De la Scylax 
din Carianda aflăm din capitolul Europa a lucrării sale despre sirmaţi ca fiind vecinii apropiaţi ai 
sciţilor care locuiau în nordul lacului Maeotis (Marea Azov) şi la vest de Tanais. Pasajul lui Scylax (68) 
relatează: „După sciţi urmează sirmaţii poporul şi râul Tanais care constituie graniţa dintre Asia şi 
Europa”. În capitolul Asia Scylax (70) relatează că: „De la râul Tanais începe Asia şi prima populaţie 
de la Pont sunt sauromaţii. Poporul sauromaţilor este condus de femei”. Judecând aceste două 
relatări putem crede că Scylax nu recunoştea ca identice cele două populaţii, sigur că aceasta în 
condiţiile în care informaţia nu provenea din izvoare diferite. Se considera (M. I. Rostovcev) că Scylax 
din Carianda a luat informaţia fie de la un autor atenian, fie de la un comerciant care cunoştea bine 
zonele estice ale Pontului Euxin, iar informaţiile celor doi autori reflectă în opinia unora                     
(D. A. Mačinskij) situaţia reală din perioada de până la anul 339 a. Chr., când a murit Atheas4. 
 K. F. Smirnov era de părerea că sirmaţii sunt sauromaţi care au apărut în secolul IV a. Ch pe 
malul Donului şi că sunt purtători ai culturii arheologice sauromatice, iar M. I. Rostovcev vedea în 
sirmaţi pe sarmaţii timpurii, ce erau diferiţi de sauromaţi şi care au constituit un nou val de triburi 
iraniene venite din est.  
 Cercetătorii văd în relatările celor doi autori o dovadă a locuirii sirmaţilor anume pe malul 
drept al Donului. Cu toate acestea, localizarea lor pe malul drept al fluviului menţionat este forţată 
fiindcă Eudoxos spune „în apropierea Tanais-ului”, ceea ce nu permite extinderea locuirii pe 
ambele maluri ale lui. Şi în cazul pasajului din lucrarea lui Scylax din Carianda este greu de văzut o 
dovadă fermă a locuirii sirmaţilor doar pe malul drept al Donului, adică în Europa autorilor antici. 
Cert este că în ambele izvoare este vorba de sirmaţi şi nu de sarmaţi.  
 În ceea ce priveşte apariţia toponimului Sarmaţia, el era pus, de obicei, în legătură cu harta 
lui Marcus Vipsanius Agrippa5, din secolul I a. Chr. Însă acest toponim a apărut ceva mai târziu 
decât denumirea de sirmaţi. 

În urma analizei izvoarelor literare antice se consideră (D. A. Mačinskij) că toponimul 
amintit a apărut la sfârşitul secolului IV a. Chr. 

Pentru „prima” dată cuvântul Sarmaţia a apărut în lucrarea Despre ape (172, 1) a lui 
Teophrast (372–287 a. Chr.)6, când, vorbind de un animal mitic, pomeneşte Sciţia şi Sarmaţia unde 
acesta era întâlnit. Informaţia lui Teophrast a fost copiată de la Aristotel care scrie, însă, că acest 
animal se întâlneşte la sciţi. După multe secole, Ştefan din Bizanţ folosea informaţia lui Aristotel, dar 
utilizează denumirea de Sarmaţia Europeană. Trebuie precizat, însă, că din textul lui Teophrast nu 
reiese dacă este vorba de o singură regiune cu două denumiri, respectiv Sciţia şi Sarmaţia, sau de 
două regiuni diferite. În orice caz se poate spune că dacă denumirea de Sarmaţia nu a fost înlocuită 

 

ceva mai târziu istmul Suez. Din lucrarea sa Călătorie pe mare de-a lungul ţărmurilor locuite ale Europei, Asiei şi 
Libiei, folosită copios de Hecateu şi Herodot, ce descria ţinuturi, populaţii, flora şi fauna ţărmurilor vizitate, s-au 
păstrat doar şapte fragmente. Periplul coastelor Mediteranei transmis sub numele său este în realitate o compilaţie 
târzie de secol IV a. Chr. (Pseudo-Scylax). 

3  Autor grec ce a trăit în secolul VI p. Chr. în Bizanţ şi a alcătuit un lexicon de nume de popoare, întitulat Ethnica. 
Opera acestuia a fost rodul unei munci de compilaţie şi a ajuns până în zilele noastre numai într-un rezumat al lui 
Hermolaos de pe la anul 700. 

4  Căpetenie scitică care potrivit autorilor greci şi latini a fost unul din cei mai mari şi puternici regi ai Sciţiei. A murit 
în urma confruntărilor militare cu armata macedoniană a lui Filip II, care a avut loc în preajma Dunării de Jos. 

5  General şi om politic roman care a trăit în anii 63–12 a. Chr. A fost unul dintre cei mai apropiaţi prieteni şi colabora-
tori a împăratului Augustus. El este resposabil pentru principalele victorii militare ale lui Octavianus Augustus, 
activitatea sa fiind încununată de victoria în bătălia navală de la Actium (31 a. Chr.), împotriva forţelor lui Marcus 
Antonius şi ale Cleopatrei VII a Egiptului. 

6  A fost elevul lui Aristotel şi a făcut cercetări importante în domeniul ştiinţelor naturii. A scris lucrarea între anii 
310–285 a. Chr. 
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cu cea de Sauromaţia de un copist mai târziu, sau chiar introdusă de unul dintre aceştia, atunci este 
vorba, mai degrabă, de două regiuni diferite. Foarte probabil că nu mai târziu de începutul secolului 
III a. Chr. autorilor greci le era cunoscută alături de Sciţia şi o „ţară” locuită de sarmaţi care se afla la 
est de Don.  

Pe lângă lucrarea lui Teophrast toponimul Sarmaţia mai apare menţionat şi în lucrările altor 
autori. 
 Astfel, în Culegere de povestiri uimitoare (CLII (167) a lui Antigonos din Carystos7, autor 
din secolul III a. Chr., aflăm că: „Heraclides din Pont8 scrie despre un lac din Sarmaţia pe care nici 
o pasăre nu-l poate traversa în zbor, iar dacă una se apropie moare din cauza mirosului”. 
Antigonos a preluat această informaţie a lui Heraclides de la Callimahos9. Mai târziu, alţi doi autori 
antici preiau şi redau informaţia amintită. Astfel, Isigon din Niceea (Poveşti nemaipomenite, XIV) 
relatează că: „Heraclides spune că nici o pasăre nu traversează în zbor lacul de pe pământul 
sauromaţilor, iar dacă se apropie piere din cauza mirosului”. Din aceeaşi perioadă, Sotion (Poveşti 
uimitoare despre râuri şi lacuri, 22) relata că „Heraclides din Pont vorbeşte că pe pământurile 
sauromaţilor este un lac în care cad păsările ce zboară în jurul lui”. 
 Pe baza acestora se consideră (D. A. Mačinskij) că de la sfârşitul secolului IV a. Chr. se poate 
vorbi despre existenţa Sarmaţiei. Acelaşi autor atrăgea atenţia că atunci când redau informaţia lui 
Heraclides, Isigon din Niceea şi Sotion înlocuiesc cuvântul „Sarmaţia” cu „pământurile sauro-
maţilor” potrivit tradiţiei scrise ioniene10. 
 Trebuie menţionat că o astfel de abordare nu reprezintă o dovadă certă că în originalul lui 
Heraclides a fost utilizat toponimul Sarmaţia. De altfel, acest toponim putea fi introdus şi de 
Antigonos, deoarece lucrarea lui Heraclides nu s-a păstrat. Mai mult decât atât, nu este exclus ca în 
textul lui Antigonos să fi fost utilizată denumirea de „Sauromaţia” ori „pământul sauromaţilor” pe 
care unul din copiştii mai târzii să îl fi înlocuit cu mult mai cunoscutul şi utilizatul toponim 
Sarmaţia. Foarte probabil este şi faptul ca în textele lui Isigon din Niceea şi Sotion să se fi păstrat 
citatele ce ne interesează exact aşa cum erau în textul original al lucrării lui Heraclides. Cert este că, 
nu se poate afirma cu certitudine că în pasajul care ne interesează Heraclides a scris anume Sarmaţia.  
Pe baza acestor pasaje s-a considerat că locul cu miros urât, amintit iniţial de Heraclides din Pont, 
este Sivaşul a cărui descriere a fost făcută de către Strabon (Geografia, VII, 4, 1): „în aceste părţi se 
află şi istmul care desparte lacul numit Sapra11 de mare, având 40 de stadii (7,40 km – n.n.) lăţime 
şi care creează Chersonesul zis Tauric şi Scitic”. Pe baza acestei identificări se credea                           
(D. A. Mačinskij) că informaţia lui Heraclides permite aşezarea sarmaţilor în secolul IV a. Chr. la 
nord de Perekop, adică în centrul spaţiului locuit de sciţii regali. Aşezarea lor în această zonă, în 
opinia unor autori, a avut loc spre finele secolului IV a. Chr., între anii 330–310 a. Chr. Trebuie 
precizat, însă, că Strabon foloseşte denumirea de „lac” convenţional pentru Sivaş, în acelaşi pasaj 
spunându-i „golf” şi că este o parte a lacului Maeotis. În schimb, la Heraclides nu avem nici o 
sugestie despre legătura acestui lac cu litoralul mării. 

 
7  Autor grec născut la Carystos (Eubeea, insulă în Marea Egee, situată la est de Grecia Centrală), între anii 295–290 a. Chr. 

A trăit o vreme la Atena şi apoi s-a stabilit la curtea regală din Pergam. Din opera lui n-a ajuns până la noi decât o 
Culegere de povestiri uimitoare. 

8  Filosof grec (cca. 390 -310 a. Chr.), elev al lui Platon şi Aristotel. A scris lucrări filosofice, astăzi pierdute, şi s-a remarcat ca 
astronom susţinând sistemul heliocentric. 

9  Poet şi învăţat grec originar din colonia greacă Cirene din actuala Libie (Africa de Nord) ce a trăit în anii 310/305 –
240/235 a. Chr. A scris peste 800 de cărţi. Lucrările redactate de Callimahos sunt din cele mai variate domenii 
(concursurile sportive, explicarea denumirelor, tratate despre păsări, fluvii, fondarea oraşelor elene, istoria artei. Din 
toate aceste opere nu au supraveţuit decât fragmente. În schimb, au ajuns până la noi o parte din creaţiile lui poetice. 

10  Afirmaţia că Isigon şi Sotion au înlocuit denumirea Sarmaţia cu pământurile sauromaţilor îi aparţine în totalitate lui         
D. A. Mačinskij şi nu a fost dovedită de nimeni. 

11  Azi Marea Putredă ce este partea de vest a Mării Azov care, apropiindu-se de golful Perekop, strâmtează istmul de la 
intrarea Crimeei. 
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Foarte probabil, lacul lui Heraclides este la fel de fantastic şi inexistent ca şi lacurile lui 
Herodot din care izvorăsc râurile Sciţiei. De altfel, potrivit datelor paleogeografice, nivelul mării în 
perioada lui Heraclides era mai mic cu cel puţin cinci metri, ceea ce ne face să credem că în forma sa 
actuală Sivaşul să nu fi existat. O confirmare în acest sens sunt tumulii de pe Perecop12 şi Čongar ce 
se află în apă şi care nu puteau fi ridicaţi sub nici o formă în aceste condiţii. Această incertitudine nu 
permite, să considerăm relatarea din lucrarea lui Heraclides ca fiind o mărturie sigură a existenţei 
Sarmaţiei în secolul IV a. Chr. 

Începând din secolul III a. Chr., în locul numelui de sauromaţi şi sirmaţi în izvoarele antice 
apare cel de sarmaţi. Astfel, o primă menţionare a sarmaţilor o avem în Descrierea pământului, o 
Perigesis în 980 de versuri iambice, alcătuită de un autor anonim la finele secolului II – începutul 
secolului I a. Chr. Ea a fost, iniţial, atribuită geografului Scymnos13, ceea ce a şi determinat utilizarea 
ei sub numele de Pseudo-Scymnos. În versurile 874 – 885 autorul relatează: „Pe Tanais, care 
serveşte ca hotar a Asiei, împărţind pământul în două părţi, primii locuiesc sarmaţii, ce ocupă un 
spaţiu întins pe o porţiune de 2000 de stadii. Aceştia sunt urmaţi după spusele lui Demetrios din 
Callatis de triburile meoţilor numiţi şi izmaţi, iar după spusele lui Ephoros ei se numesc 
sauromaţi...”care sunt „…conduşi de femei”. În urma analizei acestui izvor s-a conchis că principala 
sursă de unde s-a inspirat Pseudo-Scymnos a fost Ephoros14, iar informaţia acestuia se referă la 
perioada de la hotarul dintre secolele IV–III a. Chr. Cu toate acestea la descrierea regiunilor pontice 
Pseudo-Scymnos a folosit şi opera lui Demetrios15, care a activat în a doua jumătate a secolului          
III a. Chr., nu oriunde, ci chiar pe litoralul vestic al Pontului Euxin. În coloana 718 a lucrării sale 
Pseudo-Scymnos menţionează că Demetrios a înţeles cel mai bine situaţia din zona Pontului Euxin. 
Din aceste considerente credem că relatarea despre situaţia geografică şi etnică din lucrarea lui 
Pseudo-Scymnos poate fi raportată şi la a doua jumătate a secolului III a. Chr. De altfel, Pseudo-
Scymnos, care obişnuia să precizeze izvorul de unde s-a inspirat, în cazul de faţă nu spune clar dacă 
informaţia din această frază îi aparţine lui Ephoros, în schimb Demetrios este citat pentru teritoriile 
de mai la est. Cert este că informaţia din această Perigesis se referă la teritoriile de la est de Don, 
unde sarmaţii locuiau în secolul III a. Chr. 

Având în vedere relatările lui Eudoxos din Knidos şi Ephoros, a cărui informaţie foarte 
exactă este transmisă de Pseudo-Scymnos, care îi aşează pe sarmaţi la est de Don, cât şi foarte clara 
relatare care parvine din lucrarea lui Scylax din Carianda nu permit să afirmăm că a avut loc o 
aşezare a sarmaţilor la vest de Don încă din secolele IV–III a. Chr. De altfel, prezenţa efectivă a 
sarmaţilor în centrul spaţiului de la vest de Don este de neadmis în condiţiile în care sciţii erau încă o 
forţă de temut în acea perioadă. Mai mult decât atât, pentru secolul IV a. Chr. nu avem date 
privitoare la micşorarea teritoriului Sciţiei sau a aşezării sarmaţilor pe teritoriul acesteia.  

Aşadar, se poate spune că izvoarele scrise din secolele IV–III a. Chr. nu ne dau nici un motiv 
să presupunem o schimbare în aşezarea triburilor din marginea estică a Sciţiei, în comparaţie cu 
perioada anterioară. Mai mult decât atât, apariţia în izvoarele din secolele IV–III a. Chr. a 
denumirilor de sirmaţi, sarmaţi şi a teritoriului cu numele Sarmaţia se referă la regiunea de la est de 
Don, cât şi la bazinul Kuban şi teritoriile din nordul Caucazului. 

 
12  Istm care separă Marea Azov de Marea Neagră şi leagă Crimeea de continent. Lungimea istmului Perecop este de 30 km, 

lăţimea cea mai îngustă de 7 km, iar cea mai lată, situată în partea de sud, de 9,2 km. Istmul Perecop este partea cea 
mai nordică a peninsulei Crimeea. 

13  Scymnos s-a născut în Chios (insulă greacă, aflată în Marea Egee, la 7 km de coasta Turciei) şi a trăit aproximativ între 
anii 250–180 a. Chr. A scris în proză o Periegesis a celor trei continente cunoscute pe atunci, din care s-au păstrat câteva 
fragmente.  

14  Istoric grec născut la Cyme (Asia Mică) care a trăit între anii cca. 400–330 a. Chr. A trăit la Atena şi a scris o operă 
istorică vastă, un fel de istorie generală a vremii, în 30 de cărţi, prezentată într-o formă retorică. Pentru redactarea 
acestei lucrări el a folosit lucrările autorilor mai vechi, îndeosebi pe cea a lui Herodot. Din opera sa s-au păstrat doar 
fragmente. 

15  Geograf grec care a elaborat o lucrare despre Asia şi Europa, cuprinsă în 20 de cărţi. 
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Făcând o paranteză, trebuie spus că datele arheologice pe care le avem astăzi la dispoziţie ne 
permit să afirmăm cu încredere doar că din a doua jumătate a secolului IV a. Chr. sarmaţii au 
început să pătrundă şi să se aşeze în apropierea teritoriilor locuite de sciţi. Acest fapt este confirmat 
de apariţia în zonele de stepă de la est de Don, regiunea Kuban şi teritoriile nord-caucaziene a 
complexelor funerare aparţinând noilor nomazi veniţi din est. Pătrunderea şi apoi aşezarea în aceste 
teritorii a sarmaţilor a destabilizat situaţia politico-militară din regiunea Kuban şi nordul 
Caucazului, ceea ce s-a manifestat prin ridicarea unor sisteme de fortificare în aşezările populaţiei 
autohtone, iar în unele cazuri la încetarea existenţei aşezărilor acestora. 

O situaţie similară s-a creat în a doua jumătate a secolului IV a. Chr. şi la graniţa de est a 
Sciţiei. În acest sens, doveditoare este ridicarea unor sisteme defensive suplimentare în aşezarea 
fortificată de la Elizavetovsk de pe Don. Nu mai puţin relevant este şi faptul că, pentru această 
perioadă, s-a constatat o deplasare spre vest a ariei tumulilor „regali” scitici, care indică limitarea 
teritoriului bine controlat de sciţi16. 

Ţinând seama de întreaga situaţie din regiunea nord-pontică se poate afirma doar că la 
hotarul secolelor IV–III a. Chr. ori, la începutul secolului III a. Chr., sarmaţii au trecut Donul şi au 
invadat o parte (partea estică n. n.) a Sciţiei. Un indicator al acestor evenimente este aşezarea 
fortificată de la Elizavetovsk, a cărei populaţie părăseşte, fără a opune rezistenţă, aşezarea. Tot acum, 
probabil, îşi încetează existenţa şi o serie de aşezări din jurul acesteia. 

Mărturii ale incursiunilor devastatoare efectuate de sarmaţi în stepa şi silvostepa de la vest de 
Don sunt şi aşezările fortificate din silvostepă, care şi-au încetat existenţa în urma unor atacuri 
violente la care au fost supuse la hotarul secolelor IV–III a. Chr. şi începutul secolului III a. Chr. 
Astfel, partea centrală a aşezării fortificate de la Semiluksk s-a transformat într-un adevărat osuar, 
care conţinea nu mai puţin de 70 de schelete umane (45 întregi şi 25 distruse). Îngroparea 
defuncţilor s-a efectuat în gropile locuinţelor părăsite şi gropile gospodăreşti. Marea majoritate a 
înmormântărilor erau colective, iar scheletele erau depuse în diferite poziţii. Mai mult decât atât, 
multe dintre înmormântări au fost făcute în grabă, în multe cazuri defuncţii au fost pur şi simplu 
aruncaţi în groapă. În acest sens, doveditor este faptul că în multe cazuri scheletele erau puse 
încrucişate unul peste altul. În unul din morminte, în corpul defunctului se afla un vârf de săgeată 
din bronz, iar în afara „complexelor funerare” au fost descoperite foarte multe arme şi s-au surprins 
urmele de arsură de la partea din lemn a fortificaţiei. Toate acestea indică că este vorba de un 
masacru, defuncţii fiind îngropaţi, foarte probabil, de învingători. 

O situaţie aproape similară a fost descoperită în aşezarea fortificată de la Kolomaksk. În 
urma cercetărilor arheologice s-a constatat că la hotarul dintre secolele IV–III a. Chr. aceasta a fost 
supusă unei puternice devastări. Aici au fost descoperite scheletele a cel puţin 50 de locuitori ai 
aşezării, care se aflau în poziţii în care i-a surprins moartea, ei nefiind nici măcar îngropaţi. De multe 
ori scheletele celor morţi au fost descoperite în locuinţele distruse prin incendiere, iar în multe dintre 
schelete s-au păstrat vârfurile de săgeţi din fier şi bronz care au curmat viaţa acestor oameni. Recent 
urme de distrugere au fost descoperite şi în alte aşezări fortificate (Knyševsk şi Pekševsk). 

După caracterul distrugerii, toate aceste aşezări fortificate trebuie examinate alături de cele 
din nord-estul Mării Azov, estul şi nord-estul Crimeei şi alte regiuni din nordul Mării Negre, unde, 

 
16  Se consideră (Ju. A. Vinogradov, K. K. Marčenko, E. Ja. Rogov) că presiunea sarmaţilor de la est de Sciţia a 

stimulat procesul de apropiere dintre greci şi sciţi. Ca dovadă în acest sens sunt aduse informaţiile din izvoarele 
scrise care semnalează apropierea şi colaborarea dintre aristocraţia scitică şi oraşele greceşti din nordul Mării 
Negre. În acest sens este relevantă relatarea lui Diodor din Sicilia (XX, 22) despre lupta pentru tronul Bosporului 
din anul 310/309 a. Chr. în care sciţii l-au sprijinit pe Satir, fiul cel mai mare a lui Parysades, moştenitorul legal al 
tronului, iar sarmaţii (siraci) pe Eumelos care s-a ridicat împotriva fraţilor săi. Nu în ultimul rând trebuie 
menţionat că se consideră (Ju. M. Desjatčikov; Ju. A. Vinogradov) că înscăunarea pe tronul Bosporului, cu 
ajutorul sarmaţilor, a lui Eumelos a constituit un moment de cotitură în relaţiile greco-barbare din nordul Mării 
Negre, iar de acum încolo sarmaţii vor fi aliatul principal al Regatului Bosporan. 
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în ultimul timp, au fost descoperite multiple dovezi ale distrugerii mai multor aşezări, dar şi a morţii 
violente a unei părţi a populaţiei lor la hotarul secolelor IV–III a. Chr. şi începutul secolului III a. Chr. 
În sfârşit, trebuie precizat că în ultimul timp în zona Donului de Mijloc au fost descoperite o serie de 
piese care reflectă parţial invaziile devastatoare de la est de Don a unor grupuri de sauromato-
sarmaţi. Practic, în acelaşi timp, în stepele din nordul Mării Negre a încetat ridicarea tumulilor 
scitici. Pentru secolul III – începutul secolului II a. Chr. în zona de stepă şi silvostepă numărul 
complexelor funerare este practic inexistent, iar populaţia s-a redus substanţial şi s-a concentrat în 
zona Donului şi Niprului de Jos, Crimeea şi Dunărea de Jos. 

 

 
Fig. 130. Incursiunile sarmaţilor în spaţiul de la vest de Don efectuate în secolul III a. Chr. 

 

Cu toate acestea, trebuie spus că datele prezentate mai sus nu permit punerea distrugerii 
Sciţiei doar pe seama sarmaţilor17 cum nu poate fi pusă doar pe seama acestora nici situaţia generală 
din regiunea nord-pontică din secolul III a. Chr.18.  

 
17  În urma analizei situaţiei din secolul III a. Chr. din regiunea nord-vest pontică I. V. Brujako a ajuns la concluzia că 

situaţia populaţiei elenistice şi barbare din această regiune nu are nici o legătură cu pericolul sarmatic. Acelaşi autor 
consideră că factorul sarmatic trebuie analizat sub aspect teritorial şi cronologic împreună cu alte cauze posibile care 
au dus la încetarea existenţei Sciţiei. O variantă de compromis este sugerată în lucrarea recentă a lui Ju. A. Vinogradov, 
K. K. Marčenko şi E. Ja. Rogov. Sensul acesteia constă în aceea că în încetarea existenţei Sciţiei au fost implicaţi, în 
acelaşi timp, atât celţii, cât şi sarmaţii. Această variantă de compromis a fost propusă şi susţinută şi de I. V. Brujako, 
care mai consideră că şi factorul economic a contribuit la încetarea existenţei Sciţiei. 

18  Nu toate aşezările rurale ale oraşelor greceşti sau ale sciţilor din silvostepă (în special cele din vestul spaţiului nord-
pontic) şi-au încetat existenţa în urma pericolului şi invaziilor sarmatice. Mai mult decât atât, foarte probabil, 
incursiunea totală în teritoriul nord-pontic de la vest de Don, în forma şi la scara descrisă de Diodor, nu a existat. Nu 
în ultimul rând, factorul sarmatic trebuie examinat luând în calcul atât aspectul teritorial-cronologic, cât şi alte cauze 
posibile ale încetării existenţei Sciţiei şi a unei bune părţi a aşezărilor rurale ale oraşelor greceşti, dar şi criza în care au 
intrat acestea din urmă începând cu anii ‘70–‘60 ai secolului III a. Chr. Spre exemplu, încetarea, în al doilea sfert-
mijlocul secolului III a. Chr., a unei mari părţi a aşezărilor rurale din partea europeană a Regatului Bosporan, nord-
vestul Crimeei şi hora Chersonesului, probabil că, mai degrabă, trebuie pusă pe seama incursiunilor efectuate de sciţi. 
În ceea ce priveşte încetarea existenţei oraşului Nikonion şi a aşezărilor rurale ale Tyras-ului, cât şi a celor barbare din 
zonă, aceasta poate fi pusă, cel mai probabil, pe seama altor populaţii barbare. De altfel, este greu de crezut că 
incursiunile sarmaţilor din prima jumătate a secolului III a. Chr. au atins Nistrul, întrucât lipsesc dovezile 
corespunzătoare. Faţă de situaţia din regiunea Nistrului de Jos cea din zona Bugului este ceva mai complicată. Astfel, 
sfârşitul celei mai mari părţi a aşezărilor rurale ale Olbiei poate fi pus atât pe seama incursiunilor sarmaţilor, care au 
atins această regiune, cât şi pe cea a vecinilor barbari mai apropiaţi. 
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Pe de altă parte, ţinând seama de faptul că pe un spaţiu foarte întins avem de-a face, în acelaşi 
timp, cu fenomene negative similare ne face să credem că, probabil, situaţia dată a fost determinată şi 
de alţi factori, care au avut un rol mai mare sau mai mic. Astfel, pe lângă pericolul duşmanilor din 
afară, ce a constituit cauza importantă a situaţiei din prima jumătate a secolului III a. Chr., printre 
factorii negativi care au constituit verigi succesive în lanţul evenimentelor să se numere criza 
economică şi politică din lumea elenistică, schimbările survenite în interiorul societăţii, dar şi 
utilizarea neraţională a resurselor. 

De altfel, invazia sarmatică, care a avut loc cândva la hotarul secolelor IV–III a. Chr. ori la 
începutul secolului III a. Chr., a fost urmată pe tot parcursul secolului III a. Chr. de multe altele (Fig. 
130), cu o intensitate mai mare sau mai mică. În urma unora dintre aceste incursiuni, probabil, şi-au 
încetat existenţa şi unele dintre centrele economice ale grecilor şi barbarilor din zona Donului şi 
Niprului de Jos, partea europeană a Bosporului, sau din regiunea Bugului de Jos19.  

* 

O dovadă importantă a pătrunderii sarmaţilor în stepele de la vest de Don încă de timpuriu 
avem în Biblioteca istorică a lui Diodor din Sicilia20. Ajunsă până la noi fragmentar, această operă 
păstrează câteva pasaje dedicate sarmaţilor. Astfel, Diodor (Biblioteca istorică, II, 43, 7) relatează că 
sauromaţii, mulţi ani mai târziu după ce au fost aduşi din Media21 şi aşezaţi la est de Tanais, 
„devenind mai puternici au devastat o parte însemnată a Sciţiei şi i-au nimicit pe cei învinşi, 
transformând cea mai mare parte a ţării în pustiu”. 

Cercetătorii moderni apreciază diferit gradul de veridicitate istorică a acestui pasaj. Cea mai 
negativă apreciere susţine caracterul legendar şi mitologic al acestuia şi că în el trebuie văzut un 
episod din istoria Sciţiei arhaice. 
  Chiar dacă evenimentele descrise în această carte se referă la istoria timpurie a Sciţiei se 
poate remarca că din textul lui Diodor nu rezultă că acest eveniment este atribuit Sciţiei arhaice. 
Faptul că el precizează că pustiirea unei părţi a Sciţiei a avut loc mulţi ani după ce sauromaţii au fost 
aduşi din Media are forma unei informaţii inserate, procedeu tipic pentru literatura istorică 
grecească şi caracteristic pentru opera lui Diodor. De altfel, în pasajul în discuţie, care se referă la 
istoria Sciţiei, se evidenţiază prin cuvintele „mulţi ani mai târziu”. După această paranteză Diodor 
revine la evenimentele din istoria Sciţiei timpurii, care au avut loc cu mult timp înaintea acelora din 
pasajul menţionat. Dacă lucrurile nu ar sta aşa, atunci orice cititor imparţial al operei lui Diodor ar 
rămâne nedumerit cum a putut să-şi continue existenţa Sciţia dacă cea mai mare parte a populaţiei ei 
a fost ucisă sau cum într-o ţară pustiită şi distrusă odată s-a instaurat un interregn (Biblioteca 
istorică, II, 44, 1). Chiar şi datele arheologice nu contrazic afirmaţiile lui Diodor ci, mai degrabă, le 
confirmă, în condiţiile în care el scrie nu despre cucerirea şi ocuparea Sciţiei de către sauromaţi, ci 
doar despre devastarea şi pustiirea unei părţi a ei, ceea ce sunt două lucruri total diferite22. 

 
19  Deşi în zona Bugului de Jos urmele distrugerilor au fost fixate în mai multe aşezări nu se poate vorbi de o distrugere 

totală. Nu există foarte multe urme de distrugere nici în aşezările din zona Niprului de Jos care au fost abandonate de 
locuitorii acestora în prima treime a secolului III a. Chr. Nici în aşezarea fortificată de la Kamensk care este 
considerată (este adevărat nu de către toţi), ca fiind centrul politico-administrativ al Sciţiei şi care ar fi trebuit să fie 
supusă în primul rând distrugerii, urmele încetării violente lipsesc. Cel mai probabil, cea mai mare parte a aşezărilor 
au fost părăsite din timp în urma ameninţărilor şi, doar unele dintre ele au încetat brusc, ca urmare a unor atacuri 
distrugătoare la care au fost supuse. 

20  Istoric de origine greacă care a trăit până în anul 21 a. Chr. A scris opera Biblioteca Istorică, în 40 de cărţi (păstrată 
fragmentar), care cuprindea istoria lumii de la origini până la războaiele lui Iulius Caesar din Galia. 

21  Regiune istorică, apoi stat în Podişul Iranului. 
22  Atunci când se discută problema expansiunii sarmaţilor spre vest trebuie făcută diferenţa între pătrunderile şi 

incursiunile efectuate într-un teritoriu învecinat şi ocuparea efectivă a acestuia. 
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 Mai mult decât atât, lui Diodor (Biblioteca istorică, IV, 45, 4) îi era cunoscut şi etnonimul de 
sarmaţi, iar în vremea lui, dar şi mai târziu, folosirea denumirilor de sauromaţi şi sarmaţi se refereau 
la aceeaşi populaţie23. 

Nu este surpinzător nici faptul că în fragmentele păstrate ale operii lui Diodor nu avem 
relatări despre evenimentele din secolele III–II a. Chr., când a luat sfârşit Sciţia, iar pe arena istoriei 
au apărut sarmaţii şi Sarmaţia. Este bine cunoscut, de altfel, că anume pentru epoca elenistică cărţile 
lucrării sale s-au păstrat fragmentar, ceea ce ne face să credem că el a ştiut foarte bine când au avut 
loc evenimentele în discuţie. 

Toate acestea întăresc convingerea că pasajul II, 43, 7 din opera lui Diodor este foarte 
important pentru istoria sarmaţilor timpurii şi poate fi folosit ca un izvor care confirmă incursiunile 
sarmaţilor asupra Sciţiei din secolul III a. Chr. 
 O altă dovadă a incursiunilor sarmaţilor în stepele de la vest de Don, în secolul III a. Chr., este 
decretul olbian în cinstea lui Protogenes (IOSPE I2, 32). Interpretarea acestui decret a iscat, pe parcursul 
anilor, discuţii foarte aprinse, mărul discordiei având un dublu aspect: data plasării acestor populaţii şi 
etnicul lor real. De-a lungul timpului, cercetătorii au datat diferit decretul, opinia cea mai acceptată fiind 
că acesta se datează în anii 30–20 ai secolului III a. Chr., dar nu mai târziu de anul 213 a. Chr. 
 Din prima parte a decretului aflăm că triburile sailor, în frunte cu regele Saitapharnes, au 
venit în apropierea Olbiei şi au cerut un tribut pentru care a contribuit din plin Protogenes. După o 
anumită perioadă, Saitapharnes, în fruntea unui număr mare de sai, a cerut din nou tribut, însă 
olbienii se aflau într-o situaţie financiară dificilă, iar neplata tributului putea să aibă urmări grave 
pentru oraş. Astfel, şi de data aceasta, Protogenes a salvat oraşul de la urmările grave care puteau 
surveni în urma neplăţii tributului. La o nouă cerere de plată a tributului, Protogenes nu numai că a 
contribuit cu suma necesară, dar a luat parte şi la solia trimisă de olbieni la Saitapharnes. Deşi 
Protogenes şi olbienii s-au străduit şi au plătit tributul cerut, acesta i s-a părut lui Saitapharnes 
nesatisfăcător, el înfuriindu-se şi pornind o campanie împotriva oraşului. Rezultatele acestei 
campanii nu ne sunt cunoscute, însă, ţinând seama de situaţia financiară grea a oraşului, acesta nu a 
scăpat ieftin. 
 Situaţia descrisă în prima parte a decretului se agravează după un timp nu prea îndelungat, 
când se răspândeşte zvonul potrivit căruia galaţii şi scirii au alcătuit o alianţă, adunând forţe armate 
mari, şi se pregătesc în iarna următoare să pornească spre Olbia. De această agresiune s-au speriat sciţii, 
thisamaţii şi saudaraţii, ce locuiau în vecinătatea Olbiei, şi care sub presiunea atacului ce urma să aibă 
loc căutau un loc fortificat unde să se ascundă. Ca şi de multe alte ori şi de data aceasta Protogenes a 
fost cel care a finanţat repararea zidurilor cetăţii, cât şi ridicarea unor noi turnuri. Judecând după 
contextul în care este amintită campania militară ce trebuia să aibă loc, galaţii, ca duşmani, erau 
cunoscuţi populaţiei din regiune, iar alianţa cu scirii nu prevestea nimic bun. Mai mult decât atât, 
potrivit decretului, se pare că, de această dată, ameninţarea nu a fost pusă în practică, dovadă servind 
lipsa din inscripţie a informaţiei privitoare la atacul scirilor şi galaţilor asupra oraşului. 
 În sai cea mai mare parte a cercetătorilor îi văd pe sarmaţi, iar în Saitapharnes pe regele lor. 
Mai mult decât atât sai sunt consideraţi ca fiind „sarmaţii regali” amintiţi de Strabon şi Appian 
(cca. 100–170 p. Chr.). Aceeaşi părere o au şi specialiştii care se bazează pe o amplă analiză 
lingvistică. În sfârşit, trebuie menţionat că „sarmaţii regali”, la fel ca şi „sciţii regali”, pot fi fie o 
grupare dominantă de nomazi, fie un clan aristocratic sau trib care îi consideră pe toţi ceilalţi 
sclavi. În ceea ce priveşte saudaraţii şi thisamaţii opiniile cercetătorilor sunt diferite, inclusiv că 
aceştia ar fi fost sarmaţi, ba, chiar mai mult, că ar fi fost şi aliaţi cu saii (K. F. Smirnov). Trebuie 
precizat însă că dacă saudaraţii şi thisamaţii ar fi fost sarmaţi, ei nu s-ar fi speriat de o eventuală 

 
23  Vezi în acest sens Strabon, Ovidiu, Pomponius Mela, Lucan, Pliniu cel Bătrân, Valerius Flaccus, Marţial, Dionisiu 

Periegetul, Appian sau Ammianul Marcellinus, care folosesc în operele sale denumirea de sauromaţi alături de cea de 
sarmaţi. 
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ciocnire cu galaţii şi scirii. Mai mult decât atât, dacă ne uităm atent asupra textului decretului 
olbian remarcăm că saii lui Saitapharnes nu sunt legaţi în textul inscripţiei de thisamaţi sau 
saudaraţi, care sunt menţionaţi în partea a doua a acesteia. În sfârşit, în inscripţie nu se face nici o 
aluzie că saii, thisamaţii şi saudaraţii ar fi fost aliaţi. Dacă analizăm şi contextul în care sunt 
amintite operaţiunile sailor, vedem că acestea, în rândurile inscripţiei, sunt prezentate de sine 
stătătoare şi reprezentau pentru Olbia o problemă la fel de mare ca şi ameninţarea ulterioară a 
galaţilor şi scirilor din partea a doua a decretului. 
 Dacă lucrurile au stat aşa, atunci se poate spune că operaţiunile sailor şi pericolul pentru 
Olbia din partea galaţilor şi scirilor au avut loc în perioade de timp diferite (la interval de câţiva ani), 
acestea neavând nimic în comun între ele. 
 În ceea ce priveşte thisamaţii şi saudaraţii aceştia erau mai degrabă populaţii sedentare a 
căror potenţial militar nu le permitea să se apere de un duşman puternic. Mai mult decât atât, ei 
erau, mai mult ca sigur, bine cunoscuţi autorilor textului decretului. 
 Cert este că, din textul decretului rezultă clar că sciţii, saudaraţii şi thisamaţii erau populaţii 
mai mult sedentare, forţa lor militară nepermiţându-le să facă faţă unui duşman mai puternic. De 
altfel, nu este exclus ca lor să le aparţină aşezările din vecinătatea Olbiei, dar şi puţinele monumente 
scitice târzii din această perioadă. 
 În ceea ce priveşte triburile sailor şi zona în care aceştia locuiau înclinăm să credem că dacă 
saii lui Saitapharnes erau sarmaţi, ei în nici un caz nu locuiau la vest de Nipru, dar nici măcar la vest 
de Don, dovadă în acest sens fiind izvoarele arheologice care nu atestă o prezenţă efectivă a 
sarmaţilor la vest de fluviul menţionat înainte de secolul II a. Chr. Cel mai probabil saii lui 
Saitapharnes erau sarmaţii care locuiau în stepele din stânga Donului de Jos şi regiunea Kuban, de 
unde îşi efectuau incursiunile asupra Olbiei. 

* 

Este important să precizăm că pentru secolele IV–III a. Chr. materialul arheologic permite să 
se vorbească de o deplasare a sarmaţilor spre vest şi sud-vest în limitele regiunii care cuprinde sudul 
Munţilor Urali, zona Volgăi şi Donului de Jos, Caucazul de Nord, cât şi concentrarea treptată a noilor 
grupări de nomazi la est de Don. Mişcarea acestor sarmaţi, începând cu secolul IV a. Chr., în direcţia 
menţionată a fost cauzată de presiunea asupra lor a nomazilor de mai la est de sudul Munţilor Urali24. 
Aceşti sarmaţi din regiunea de la est de Don şi Volga au fost factorul destabilizator pentru o bună parte 
a spaţiului nord-pontic şi ei sunt aceia care au efectuat pe parcursul secolului III a. Chr. devastatoarele 
incursiuni organizate periodic la vest de Don. Probabil, în secolul III a. Chr. problema ocupării 
spaţiului de la vest de Don nu-i interesa pe sarmaţi. În acest sens este relevant faptul că numărul 
vestigiilor sarmatice în interfluviul Don-Volga şi stânga Volgăi nu este foarte mare încât să creeze aici o 
tensiune demografică. Această situaţie constituie, probabil, cauza pentru care sarmaţii nu recurg la 
ocuparea spaţiului de la vest de Don în secolul III a. Chr. Odată cu secolul II a. Chr., în structura etnică 
şi politică din estul Europei au intervenit o serie de schimbări ce aveau un caracter total diferit faţă 
de migraţiile din secolele IV–III a. Chr., care teritorial erau mult mai limitate. Acum avem de-a face 
cu activarea hunilor, pătrunderea nomazilor în Asia Centrală, căderea Regatului Greco-Bactrian, 
creşterea substanţială a populaţiei nomade în Sarmaţia Asiatică, pătrunderea pe teritoriul acesteia a 
unor noi grupări de sarmaţi, la care se adaugă presiunile asupra părţii asiatice a Regatului Bosporan. 
La toate acestea se mai pot adăuga şi inovaţiile din cultura materială a sarmaţilor dar nu numai. Sub 

 
24  Foarte probabil că pătrunderea triburilor sarmatice spre vest a avut loc, aşa cum remarca M. I. Rostovcev, din cauza 

situaţiei politice şi economice din Asia Centrală în intervalul cuprins între secolele IV-II a. Chr. Acelaşi autor 
remarca faptul că secolul II a. Chr. a fost punctul critic al expansiunii sarmatice în sudul Rusiei, dar menţiona că 
datele arheologice şi unele evenimente istorice arată că triburile sarmaţilor au înaintat încet spre vest cu mult înainte 
de această perioadă. 
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presiunea acestor mişcări, cel mai probabil, în secolul II a. Chr. sarmaţii au trecut Donul şi au ocupat 
întregul spaţiu dintre Don şi Nipru. 

* 

Se consideră că unul din cele mai timpurii izvoare scrise ce dovedeşte locuirea sarmaţilor în 
spaţiul nord-pontic de la vest de Don este legenda despre regina sarmată Amaga, din care au ajuns 
până la noi informaţii din lucrarea Stratagemata (VIII, 56) a lui Polyainos. Din relatarea acestuia 
aflăm că regina Amaga îl desconsidera pe soţul ei beţiv şi, singură, îşi punea garnizoanele în „ţara” 
sa, respingea incursiunile duşmanilor asupra „ţării” sale şi îi ajuta pe vecinii săi. Ajutând oraşul 
Chersonesus, Amaga a întreprins o incursiune împotriva sciţilor în Crimeea, care hărţuiau oraşul 
care se afla la o distanţă de 1200 de stadii de palatul regelui scit. Regina a intrat cu detaşamentul său 
în palatul regelui scit, omorându-l atât pe acesta, cât şi pe cei care se aflau cu el, iar puterea regală a 
lăsat-o fiului regelui ucis, ordonându-i acestuia să conducă echitabil. 

Se presupune că deşi informaţia expusă în această operă este legendară, contextul ei cores-
punde situaţiei de început a dominaţiei politico-militare a sarmaţilor în nordul Mării Negre. Această 
legendă, în opinia lui M. I. Rostovcev, s-a format pe baza mărturiilor din izvoarele elenistice, a căror 
informaţie provine, cel mai probabil, dintr-un izvor scris de la Chersonesus. Evenimente legate de acti-
vitatea reginei Amaga sunt datate la sfârşitul secolului III a. Chr.; mijlocul – a doua jumătate a secolului 
III a. Chr.; sfârşitul secolului III a. Chr. – începutul secolului II a. Chr.; secolul II a. Chr., până la mijlo-
cul acestuia; în perioada anilor 165–140 a. Chr. sau nu mai repede de secolul I a. Chr. Zona unde se 
aflau sarmaţii reginei Amaga era, în opinia lui D. A. Mačinskij, între Nipru şi Perekop, pe litoralul 
Pontului Euxin, la aproximativ 75 km de lacul Sivaş. Cu toate acestea trebuie remarcat că legenda 
despre regina Amaga este doar o legendă şi de aceea nu poate fi un izvor istoric. Mai mult decât atât 
trebuie recunoscut că nici data exactă a evenimentelor din această legendă nu poate fi stabilită. 

O dovadă importantă a existenţei Sarmaţiei Europene în primul sfert al secolului II a. Chr. 
este considerată o relatare din opera lui Polybios25 (200–118 a. Chr.). Acesta, în unul din pasajele 
Istoriilor sale (XXV, 2, 12), redă un eveniment contemporan cu el şi anume încheierea unui tratat de 
pace, care a avut loc în anul 179 a. Chr.26, între Pharnaces I27 şi Mithridates satrapul Armeniei, pe de 
o parte, şi Eumenes, regele Pergamului, Ariarathes, regele Cappadociei şi Prussias II, regele 
Bithyniei28, pe de altă parte29. În textul tratatului au mai fost incluşi, dintre conducătorii din Asia, 
Artaxes, regele Armeniei, şi Acuşilah (titlul nu este cunoscut n. n.)30, iar dintre cei europeni Gatal, 
rege al sarmaţior, la care se adăugau o serie de oraşe greceşti, cum ar fi Heracleia31, Mesambria32, 
Chersonesul şi Cyzicul33. 

 
25  Om politic şi istoric grec, originar din Megalopolis (Arcadia). Autor a unei vaste istorii a lumii cunoscute pe atunci, 

de la al doilea război punic (220-202 a. Chr.) până la cucerirea Corintului (146 a.Chr.). După cucerirea Macedoniei de 
către romani (168 a. Chr.), Polybios a fost trimis ca ostatic în Italia de unde s-a reîntors în anul 150 a. Chr. Interesul său 
se îndreaptă spre faptele militare şi politice, dar şi spre psihologia personajelor şi cadrul natural al evenimentelor pe 
care le relatează. Din cele 40 de cărţi, câte numărau Istoriile, s-au păstrat în întregime primele cinci, iar din celelalte 
numai fragmente. 

26  Războiul a avut loc între anii 183-179 a. Chr., iar cauzele şi desfăşurarea acestuia nu sunt cunoscute.  
27  Rege al Pontului ce a dus în tot timpul vieţii sale o politică antiromană, continuată apoi de nepotul său Mithridates 

VI Eupator. Pe perioada domniei a tins să-şi extindă puterea asupra întregului litoral al Mării Negre şi a dus o politică 
activă de încheiere de tratate şi alianţe. 

28  Regat elenistic situat în nord-vestul Asiei Mici, între Marea Neagră şi Marea Marmara. 
29  Pergamul, Bithinia şi Cappadocia erau aliaţi ai Romei. 
30  În opinia lui A. I. Nemirovskij, Acuşilah a fost rege al Colchidei. 
31  Oraş grecesc întemeiat în secolul VI a. Cnr. de coloniştii din Megara şi Boetia pe litoralul asiatic al Mării Negre             

(= Eregli, Turcia). 
32  Oraş grecesc întemeiat pe litoralul apusean al Mării Negre (= Nesebâr, Bulgaria) de coloniştii dorieni originari din 

Megara în secolul VI a. Chr. 
33  Oraş grcesc situat în regiunea antică Mysia de pe coasta de sud a Mării Marmara (peninsula Kapu-Dagh, nord-vestul 

Asiei Mici, Turcia). 
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 Din păcate, în relatarea lui Polybios nu se menţionează dacă Gatal a participat direct la 
operaţiunile militare şi nici de partea cui s-a aflat regele sarmat. 
 A. I. Nemirovskij considera că regele Gatal a fost un garant al păcii între oraşele-state din 
Asia Mică şi, la fel ca şi Chersonesul, nu a participat în confruntările militare. Acest punct de vedere 
este împărtăşit şi de către S. Ju. Saprykin, care mai consideră că oraşul Chersonesus şi regele Gatal au 
fost incluşi în tratat, probabil, la propunerea Romei.  
 Există opinia că Gatal era aliat al Chersonesului, iar sarmaţii acestuia se aflau la nord de acest 
oraş, la intrarea în Peninsula Crimeea. S. Ju. Saprykin crede că regele Gatal a participat la tratatul de 
pace dintre Regatul Pontului şi statele din Asia Mică pentru a întări alianţa juridică şi politică a 
sarmaţilor cu Chersonesul în scopul prevenirii unor noi incursiuni asupra teritoriului acestuia. Cert 
este că în tratatul din 179 a. Chr. regele sarmaţilor europeni, Gatal, figurează ca având un statut de 
egalitate cu ceilalţi conducători. Astfel, includerea în tratat a lui Gatal nu a avut nici o legătură cu 
Chersonesul, fapt ce rezultă limpede din lucrarea lui Polybios. În urma unei analize atente a relatării 
lui Polybios se poate conchide că regele Gatal a fost aliatul uneia dintre părţi, poate chiar a regelui 
Pontului Pharnaces I, şi a luat parte la confruntările militare din Asia Mică. 
 Localizarea sarmaţilor lui Gatal în spaţiul nord-pontic de la vest de Don se bazează pe titlul 
acestuia de rege al sarmaţilor europeni. Această localizare se sprijină pe faptul că pentru autorii 
antici râul Tanais reprezenta graniţa dintre Europa şi Asia. Cu toate acestea, deşi se consideră că 
Polybios s-a folosit de această împărţire, separarea pe meridională a Europei şi Asiei a apărut destul 
de târziu, până la aceasta fiind folosită cea latitudinară, pe linia Phasis-Caspia-Aral-Sîrdaria, ce-şi are 
originea la geografii ionieni timpurii şi care a fost folosită în perioada greacă clasică, elenistică şi 
parţial roman. Mai mult decât atât, în urma analizei atente a datelor arheologice existente în spaţiul 
de la vest de Don şi regiunea Kuban, pentru perioada activităţii regelui Gatal, dar şi a situaţiei 
triburilor sarmatice în secolul III a. Chr. – începutul secolului II a. Chr. se poate conchide că 
posesiunile acestuia se aflau în cel din urmă teritoriu. Ţinându-se seama de situaţia arheologică şi 
împărţirea pe latitudine, cât şi de critica adusă de către Strabon (Geografia, II, 4, 5–6)34 lui Polybios 
pentru că sugerează că râul Tanais curge dinspre est (Polybios, Istorii, X, 48, 1), dar şi de cazurile 
când autori mai târzii folosesc împărţirea Europei şi Asiei potrivit geografilor ionieni, se consideră că 
Polybios a folosit împărţirea pe latitudine a celor două continente. Recent s-a demonstrat (S. V. 
Polin) că Polybios considera Tanais-ul nu Donul, ci râul Kuban, care îşi are izvorul în Caucaz şi se 
varsă în Marea Azov. 
 Pe baza textului tratatului, redat de Polybios, se consideră (P. D. Liberov, N. Lamouri, S. Ju. 
Saprykin) că el a fost copiat după original care s-a aflat în senatul roman în virtutea faptului că Roma 
a fost garantul acestuia. În acest caz, după cum remarca S. V. Polin, în tratat este reflectată titulatura 
locală, bazată pe normele geografice locale, existente în Asia Mică. 
 Cert este că, independent de ce imagine avea Polybios (Istorii, III, 37, 4) asupra graniţei 
dintre Europa şi Asia, în textul tratatului Europa este delimitată de Asia potrivit tradiţiei geografilor 
ionieni, adică pe latitudine. Astfel, titlul de rege al sarmaţilor europeni a lui Gatal nu înseamnă 
nicidecum că teritoriul stăpânit de acesta se afla doar în regiunea nord-pontică de la vest de Don. 
Credem că teritoriul pe care îl controla acest rege se afla, în cea mai mare parte a sa, în regiunea 
Kuban. Cu toate acestea nu este exclus, deşi în spaţiul de la vest de Don monumentele sarmatice 
încep abia să apară odată cu începutul secolului II a. Chr., ca teritoriul controlat de Gatal să se fi 
extins şi în dreapta acestui râu. 
 Prima atestare certă a prezenţei efective a sarmaţilor în regiunea nord-pontică trebuie 
considerată informaţia din decretul în cinstea lui Diophantes de la Chersonesus (IOSPE I2, 352). Din 
rândurile inscripţiei, care se referă la evenimentele din timpul războiului dintre Chersonesus şi sciţi, 

 
34  Critica lui Strabon ne dă posibilitatea să înţelegem că Tanais-ul lui Polybios îşi are izvorul în Caucaz, se îndreaptă 

spre vest şi se varsă în lacul Maeotis. 
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ce a avut loc la sfârşitul secolului II a. Chr. (între anii 112–110 a. Chr.?), aflăm că în timpul 
confruntărilor reuxinalii35 s-au luptat, alături de sciţii lui Palacos, cu generalii lui Mirthridates VI 
Eupator. Trebuie precizat că în decret sunt menţionate trei campanii ale lui Diophantes împotriva 
sciţilor din Crimeea, doar în cea de-a treia, ce a avut loc iarna, sciţii i-au chemat în ajutor pe 
reuxinali (roxolani n. n.). Evenimentele din decretul lui Diophantes sunt completate în Geografia lui 
Strabon36, care relatează că „roxolanii s-au luptat şi cu generalii lui Mithridates Eupator, având în 
frunte pe Tasios; ei veniră să-l sprijine în luptă pe Palacos fiul lui Skiluros şi păreau că sunt 
războinici, dar în faţa falangei compacte şi bine înarmate, întregul efectiv barbar este slab” 
(Geografia, VII, 3, 17). Demn de remarcat este că, în rânduri anterioare acestui pasaj, Strabon 
delimitează teritoriile locuite de roxolani, spunând că „cei aşezaţi mai spre miazănoapte se numesc 
roxolani şi populează câmpiile dintre Tanais şi Borysthenes” (Geografia, VII, 3, 17). Cert este că în 
urma acestor confruntări sciţii au fost înfrânţi de către armata generalului Diophantes, deşi au fost 
sprijiniţi în luptă de roxolani37. Cu toate acestea, importanţa decretului de la Chersonesus şi a 
pasajului din opera lui Strabon sunt de o importanţă majoră, fiindcă în ele sunt menţionaţi pentru 
prima dată roxolanii. 
 Pe baza acestor două izvoare, ce îi amintesc pe roxolani, cercetătorii au încercat să stabilească 
cu care dintre morminte pot fi identificaţi aceştia.  
 În urma unei analize în care sunt luate în consideraţie toate elementele legate de ritul şi 
ritualul funerar al mormintelor, informaţiile izvoarelor antice, cât şi situaţia din teritoriile de la est de 
Don şi regiunea Kuban38 în aceiaşi perioadă, se poate spune că mormintele din spaţiul nord-pontic 
care au defuncţii orientaţi cu capul spre nord trebuie atribuite roxolanilor39. Veridicitatea acestei 
identificări este confirmată şi de mormintele orientate spre nord din secolele I–II p. Chr. din 
regiunea nord şi nord-vest pontică, unde autorii antici îi menţionează pe roxolani (Tacitus, Flavius 
Josephus etc.). 
 Astfel, putem spune că cea mai mare parte a mormintelor sarmatice din secolele II–I a. Chr. 
din spaţiul nord-pontic de la vest de Don trebuie identificate cu roxolanii. În acest caz teritoriul 
locuit de roxolani în secolele II–I a. Chr. corespunde, în linii mari, cu aşezarea lor în spaţiul dintre 
Nipru şi Don de către Strabon40 care ne relatează, atunci când descrie ţinuturile dintre Dunărea de 
Jos şi Don, că: „În inima ţinutului se află bastarnii, care se învecinează cu tyrageţii şi cu germanii, 
şi ei sunt întrucâtva de neam germanic şi sunt împărţiţi în mai multe triburi. Unii dintre ei se 
numesc atmoni, alţii sidoni; cei care ocupă insula Peuce din Istru peucini, iar cei aşezaţi mai spre 
miazănoapte se numesc roxolani; ultimii populează câmpiile dintre Tanais şi Borysthenes” 
(Geografia, VII, 3, 17). 

 
35  Este vorba de o denaturare a numelui de roxolani de către meşterul sau autorul decretului, fapt confirmat de pasajul 

din opera lui Strabon (VII, 3, 17). 
36  Lucrarea sa este una din cele mai complexe opere cu privire la lumea înconjurătoare din acea vreme. Această vastă 

operă nu se limitează la o descriere simplistă a locurilor, ci se îmbină cu aprecieri foarte preţioase de ordin istoric. Ea 
este importantă pentru cercetarea noastră şi datorită faptului că sunt indicate localizări concrete ale unor populaţii, 
printre care şi sarmaţii. Singurele minusuri ale ei sunt legate de lipsa precizării intervalului de timp pentru care sunt 
valabile observaţiile, cât şi unele inexactităţi şi contradicţii datorate utilizării diferitor surse mai vechi sau mai noi. 

37  Probabil că D. A. Mačinskij are dreptate când consideră că Diophantes a pricinuit roxolanilor o înfrângere 
zdrobitoare, fapt care explică lipsa menţiunilor despre ei în izvoarele scrise antice până în al treilea sfert al secolului 
I p. Chr., când sunt fixaţi la Dunărea de Jos. 

38  În secolele III-I a. Chr. în aceste teritorii predomină orientarea defuncţilor spre sud, sud-vest şi sud-est. 
39  Sigura grupă de morminte, din secolele III–I a. Chr., care poate fi comparată cu cea din spaţiul nord-pontic se află în 

stânga Donului de Jos. Aici orientarea defuncţilor cu capul spre nord, nord-vest sau nord-est este o trăsătură stabilă 
ce caracterizează această grupă pe fondul dominării orientării sudice a defuncţilor în tot spaţiul de la est de Don. 
Aceste două grupe mai sunt apropiate şi prin unele trăsături ale ritualului funerar, cum ar fi amplasarea ofrandei 
animaliere în zona capului sau poziţia mobilierului funerar în mormânt. 

40  Ţinând cont de existenţa în stânga Donului de Jos a unei grupe consistente de morminte sarmatice similare celor din 
dreapta acestui râu graniţa de est a teritoriului locuit de roxolani trebuie extinsă şi la est de Donul de Jos.  
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 În legătură cu acest pasaj unde roxolanii sunt incluşi în rândul bastarnilor avem tot temeiul 
să afirmăm că avem de-a face cu o confuzie din partea lui Strabon, mai ales că bastarnii nu au fost 
niciodată incluşi de către autorii antici printre populaţiile iraniene, iar roxolanii, după acelaşi 
Strabon, sunt „sciţi” (Geografia, II, 5, 7). Nu este exclus ca această confuzie să se fi produs în urma 
nenumăratelor recopieri ale textului, efectuate pe parcursul timpului. Mai mult decât atât, aici poate 
fi vorba şi de o greşeală de explicaţie a lui Strabon, care a vrut să spună că triburile aşezate mai spre 
miazănoapte sunt o altă populaţie şi se numesc roxolani. În ceea ce priveşte decretul în cinstea lui 
Diophantes şi relatările mai târzii ale lui Pliniu cel Bătrân (Natauralis historia, IV, 80), unde 
roxolanii iarăşi nu sunt numiţi sarmaţi, credem că acestea dovedesc buna informare şi cunoaştere a 
evenimentelor şi a participanţilor la ele de către autori. 
 Într-un alt pasaj al lucrării lui Strabon se spune că: „Cei mai depărtaţi locuitori din sus de 
Borysthenes sunt roxolanii din populaţiile scitice cunoscute... ceva mai sudici decât ei sunt 
sauromaţii şi sciţii situaţi din sus de lacul Meotic, până la sciţii răsăriteni” (Geografia, II, 5, 7). 
Deşi unii (D. A. Mačinskij) văd în acest pasaj o contrapunere a roxolanilor uneia din grupele de 
sarmaţi – sauromaţi, argumentul principal invocat sprijinindu-se pe faptul că Strabon nu-i enumără 
pe aceştia printre sarmaţi, se poate sesiza că Strabon foloseşte în acest pasaj denumirea de sciţi ca o 
definire a nomazilor iranieni din stepele nord-pontice. 
 Cert este că nu poate fi exclus ca datorită tradiţiei că acest teritoriu a fost locuit şi dominat 
câteva secole bune de sciţi, să-l fi determinat pe Strabon să-i plaseze pe roxolani printre aceştia, 
arătând, astfel, că şi ei erau o populaţie nomadă. În sfârşit, încadrarea roxolanilor în rândul sciţilor se 
poate datora, într-o oarecare măsură, folosirii şi combinării de către autor a informaţiilor din diferite 
izvoare din perioade distincte. Nu în ultimul rând, trebuie amintit că în vremea lui Strabon mai sus 
de lacul Maeotis (Marea Azov) nu locuiau nici un fel de sciţi41 alături de sauromaţi, ultimii nefiind ei 
însuşi acolo. Foarte probabil termenul de sciţi la Strabon, printre care el îi plasează pe roxolani, este 
unul folosit de autor pentru nomazii iranieni. De altfel, după cum se ştie, potrivit datelor arheologice 
şi izvoarelor scrise, în această perioadă pe acest teritoriu locuiau numai sarmaţi. 
 Oprindu-ne asupra izvoarelor scrise antice nu putem să nu amintim aici, în legătură cu 
apartenenţa sarmatică a roxolanilor, relatarea foarte clară a titratului istoric roman Tacitus care spune 
că: „…roxolanii un neam sarmatic invadară plini de speranţe Moesia…” (Istorii, I, 79, 1). De altfel, 
Tacitus care descrie evenimentele din perioada în care a trăit, şi a căror exactitate s-a confirmat de 
nenumărate ori, era edificat în legătură cu cine erau sarmaţi şi cine nu. Mai mult decât atât, precizarea 
din acest pasaj reprezintă o dovadă în plus a apartenenţei roxolanilor la lumea sarmatică. 
 O dovadă în plus că roxolanii sunt sarmaţi şi nu altceva o avem chiar şi într-un pasaj din 
opera lui Strabon, în care aceştia sunt legaţi de noii veniţi, sarmaţii nomazi, „care îşi poartă casa în 
căruţe” (Geografia, VII, 2, 4). De altfel şi Tacitus, care după cum am văzut spune clar că roxolanii 
sunt sarmaţi, într-o altă lucrare a sa menţionează că: „sarmaţii îşi petrec viaţa în care şi pe cal” 
(Germania, XLVI, 2). 
 În sfârşit, o ultimă mărturie care infirmă opinia potrivit căreia roxolanii nu sunt sarmaţi 
avem în opera lui Flavius Josephus42 (De bello Iudaico, VII, 4, 3) care, atunci când descrie 
incursiunile roxolanilor din iarna anilor 69–70 p. Chr. asupra provinciei Moesia, foloseşte pentru 
aceştia denumirea de sarmaţi. 

 
41  Sciţii în perioada lui Strabon locuiau în Crimeea şi în aşezările din zona Niprului de Jos. 
42  Istoric şi comandant militar iudeu. În anul 64 p. Chr. a făcut o călătorie la Roma spre a apăra pe evrei în faţa 

împăratului. A luat parte la războiul împotriva romanilor, jucând un rol conducător în operaţiunile militare din 
Galileea. A fost capturat la ocuparea oraşului Iotapata (67 p. Chr.) apoi eliberat mai târziu (69 p. Chr.) de împăratul 
Vespasian. Participă în suita lui Titus la cucerirea Ierusalimului (70 p. Chr.). Stabilit la Roma, beneficiază de 
favorurile împăraţilor, Vespasian, Titus apoi Domiţian. Este autorul unei istorii a răscoalelor iudeilor scrisă în limba 
greaca de pe poziţii filo-romane, numită Războiul iudaic şi al Antichităţilor iudaice, o sinteză a istoriei şi culturii 
poporului său.  
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  Revenind la informaţiile lui Strabon trebuie spus că el menţionează pentru perioada 
sarmatică timpurie şi alte grupări de sarmaţi care locuiau în nordul Mării Negre. Astfel, cele mai 
elocvente informaţii despre aşezarea triburilor sarmatice din spaţiul nord-pontic de la vest de Don le 
avem în pasajul VII, 3, 17 al Geografiei. De aici aflăm că: „întreaga regiune ce se întinde mai sus de 
porţiunea dintre Borysthenes şi Istru cuprinde mai întâi stepa geţilor, apoi tyrageţii, după care 
urmează sarmaţii iazigi şi cei care se numesc regali şi urgii care sunt în cea mai mare parte 
nomazi şi numai puţini dintre ei se ocupau cu agricultura”. 
 Considerând că Strabon descrie situaţia etnică şi politică de la sfârşitul secolului II – secolul I 
a. Chr., cercetătorii (K. F. Smirnov) văd în acest pasaj o dovadă a locuirii sarmaţilor, încă de atunci, 
la vest de Nipru, deşi pe acest teritoriu sunt doar câteva morminte din această perioadă. De altfel, 
este foarte greu să datăm fiecare pasaj din opera lui Strabon, care se referă la sarmaţi, dacă el nu are o 
legătură cu anumite evenimente aşa cum este în cazul războiului dintre Chersonesus şi sciţi sau a 
războaielor dintre Mithridates Eupator şi Roma. În conformitate cu harta lui Marcus Vipsanius 
Agrippa, care reflectă situaţia de la mijlocul secolului I a. Chr. şi pe care graniţa vestică a spaţiului 
locuit de sarmaţi este fixată pe Nipru, a întinderii şi puterii geto-dacilor sub Burebista, dar şi a 
datelor arheologice, se poate spune că aşezarea iazigilor de către Strabon reflectă o situaţie, probabil, 
nu mai timpurie de ultimul sfert al secolului I a. Chr. 
 Descriind ţinuturile de la est de Tanais, Strabon ne relatează despre sarmaţii aorşi şi siraci. 
Astfel, aflăm că aceştia populează ţinuturile dintre lacul Maeotis şi Marea Caspică şi că cei mai 
nordici sunt aorşii, pe când siracii se întind până în Caucaz (Geografia, XI, 2, 1). Dintr-un alt pasaj al 
Geografiei aflăm că: „Pe vremea când Pharnaces stăpânea Bosporul, Abeacos, regele siracilor, 
recruta la oaste 20.000 de călăreţi, iar Spadines, regele aorşilor, chiar 200.000, în acelaşi timp 
aorşii de pe masivi recrutau chiar şi mai mulţi” (Geografia, XI, 5, 7–8). Aceşti aorşi dominau cea 
mai mare parte a ţărmului populat de caspieni şi importau „…pe cămile marfă indiană şi 
babiloniană procurată de la armeni şi de la mezi, (iar) datorită acestei bogăţii ei purtau podoabe 
de aur” (Geografia, XI, 5, 8). În urma prezentării relatărilor de mai sus, se poate remarca că la 
Strabon, sarmaţii aorşi (de sus şi de jos), sunt aşezaţi pe teritoriul dintre Tanais (Don) şi nordul 
Mării Caspice, iar la sud de ei sarmaţii siraci. În aceeaşi lucrare, în spaţiul dintre Tyras (Nistru) şi 
Borysthenes (Nipru), îi aşează pe sarmaţii iazigi şi regali, pe când pe cei roxolani îi plasează la vest de 
Borysthenes (Cf. Fig. 132). 
 Sarmaţii iazigi şi cei regali sunt menţionaţi în nordul Mării Negre, în afară de Strabon, de 
către Appian în a sa Istorie romană. Acesta, atunci când se referă la al treilea război a lui 
Mithridates VI Eupator cu romanii din anii 74–63 a. Chr. relatează: „Trecând în Europa, îi veniră 
într-ajutor, dintre sauromaţi (sarmaţi – n.n.), cei regali, iazigii, coralii şi neamurile trace care 
locuiesc lângă Istru sau în preajma munţilor Rodope şi Haemus; în afară de ei şi bastarnii, cei 
mai puternici dintre toţi aceştia” (Historia Romana, Mithridates, 69, 293). Din păcate, Appian 
nu-i localizează exact pe aceşti sarmaţi regali şi iazigi, de aceia relatarea lui este o mărturie a 
faptului că în prima jumătate a secolului I a. Chr. printre sarmaţii din regiunea nord-pontică se 
aflau sarmaţii regali şi iazigii. 
 În urma unei analize atente putem afirma că mormintele sarmatice timpurii din spaţiul 
nord-pontic ce au defuncţii orientaţi cu capul spre sud trebuie atribuite iazigilor. Un prim 
considerent adus în sprijinul acestei opinii este că cele mai timpurii morminte sarmatice din bazinul 
Nistrului şi Dunării de Jos, exact acolo unde Ovidiu (Ponticele, IV, 7, 9–10) îi menţionează pe iazigi 
la începutul secolului I p. Chr., sunt orientate în sectorul sudic. Aceste morminte (Beljaevka, 
Dubăsarii Vechi, Holmskoe, Mokra, Nikolskoe, Novokotovsk etc.), de altfel, sunt atribuite de către 
cercetători iazigilor. Un alt argument se bazează pe observaţiile făcute asupra mormintelor sarmatice 
din Câmpia Pannonică, unde autorii antici îi localizează pe iazigi, unde orientarea în sectorul sudic 
domină pe parcursul celor aproape patru secole. Pe de altă parte, în nord-vestul Mării Negre, 
începând cu mijlocul secolului I p. Chr., orientarea în sectorul sudic aproape dispare, iar cea nordică 
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prevalează, ceea ce coincide, la rândul său, cu apariţia informaţiilor despre roxolani ca locuitori ai 
regiunii nord-vest pontice43. 
 Analizând evenimentele istoriei sarmaţilor din secolul I a. Chr. nu putem trece cu vederea 
războaiele lui Mithridates VI Eupator cu romanii. Din opera lui Appian aflăm că la începutul 
primului război cu Roma (89–84 a. Chr.), după ce Mithridates l-a învins la graniţa Regatului Pontic 
cu Bithinia44 pe Nicomedes IV45, un detaşament de avangardă de-a lui Mithridates, format din 100 
de călăreţi sauromaţi (sarmaţi n. n.), a învins un detaşament de-al lui Nicomedes format din 800 de 
călăreţi (Historia Romana, Mithridates, 19). Această relatare, deşi nu menţionează de unde sunt 
aceşti sarmaţi, reprezintă o dovadă a rolului jucat de nomazi în armata regelui Pontului. Potrivit 
aceluiaşi Appian (Historia Romana, Mithridates, 15, 53), din armata monarhului Pontului făceau 
parte sciţii, taurii, bastarnii, tracii, sarmaţii şi alte neamuri din zona dunăreană şi din zona nord-
pontică. Faptul că Mithridates VI Eupator s-a pregătit intens de confruntarea cu romanii o dovedesc 
cuvintele lui Sulla46, adresate lui Mithridates: „…i-ai făcut să fie aliaţi cu tine pe traci, pe sciţi şi pe 
sauromaţi (sarmaţi n. n.)” (Historia Romana, Mithridates, 57, 234). Este adevărat că Sulla a avut aici 
în vedere, mai mult ca sigur, aorşii din zona Donului sau siracii din regiunea Kuban care au 
participat în aceste războaie. Participarea sarmaţilor nord-pontici în al treilea război mithridatic este 
atestată de acelaşi Appian, care relatează că atunci când a trecut în Europa lui Mithridates „…îi 
veniră într-ajutor, dintre sauromaţi, cei regali, iazigii, coralii şi neamurile trace care locuiesc 
lângă Istru…” (Historia Romana, Mithridates, 69, 293). Încheierea unor alianţe cu triburile 
sarmatice înaintea celui de-al treilea război mithridatic este fixată într-un alt pasaj al operei lui 
Appian (Historia Romana, Mithridates, 102), din care aflăm că atunci când a ajuns în regiunea 
lacului Maeotis, asupra căruia sunt mulţi dinaşti, Mithridates a făcut cu aceştia schimburi de daruri 
şi a încheiat cu ei alianţe, punând tot acum la cale invadarea Italiei prin Tracia şi Macedonia. Pentru 
întărirea acestei alianţe el şi-a dat fiicele sale în căsătorie celor mai puternici dintre ei. 
 Participarea sarmaţilor la războaiele mithridatice este confirmată arheologic de o serie de 
tezaure şi depozite care au aparţinut unor călăreţi, descoperite pe întregul spaţiu cuprins între Prut şi 
regiunea premontană a Caucazului. Acestei grupe de descoperiri îi sunt caracteristice şi anumite 
categorii de piese: falere, zăbale, psalii, aplici frontale, anumite categorii de vase din bronz şi argint, 
cât şi coifuri47. Răspândirea acestor descoperiri până la Prut conturează teritoriul până unde au ajuns 
respectivii mercenari. Prezenţa acestor categorii de piese în unele morminte sarmatice din aceiaşi 
perioadă în regiunea de la est de Don şi bazinul Kuban, cât şi existenţa unor categorii de piese (psalii 
cruciforme, cazane, fragmente de lanţuri), caracteristice regiunilor date, ne indică teritoriul de unde 
sunt o parte dintre acei sarmaţi ce au lăsat aceste tezaure, depozite sau morminte. Ţinând cont de 
faptul că Mithridates VI Eupator avea printre aliaţi, bastarnii, tracii, sciţii şi avea de partea sa oraşele 

 
43  În perioada sarmatică mijlocie orientarea defuncţilor cu capul spre nord predomină în spaţiul nord-pontic. 
44  Regiune istorică Bitinia (gr. Bithynia), apoi regat elenistic în nord-vestul Asiei Mici, între Marea Neagră şi Marea 

Marmara. În timpul lui Prusias II (183–149 a. Chr.), Bithinia se recunoaşte regat clientelar al Romei şi participă cu 
trupe la reprimarea răscoalei lui Aristonicos din Pergam (133–129 a. Chr.). La moartea sa (74 a. Chr.) regele 
Nicomedes IV, lasă Romei moştenire Regatul Bithiniei, organizat în anul 63 a. Chr. ca posesiune romană în provincia 
Bithynia et Pontus, inclusă din 395 p. Chr. in Imperiul Roman de Răsărit. 

45  Rege al Bithiniei între anii 94–74 a. Chr. 
46  Lucius Cornelius Sulla (138–78 a. Chr.), om politic şi general roman. Instituie o dictatură personală, adoptând, 

pentru prima dată în istoria cetăţii, titlul de dictator pe termen nelimitat. În anul 79 a. Chr. renunţă la titlurile 
dobândite şi se retrage pe domeniul său din Campania, unde îşi redactează memoriile (Comentarii, 22 cărţi), folosite 
mai târziu de Titus Livius, Appian şi Plutarh. Comandant de oşti capabil şi om politic abil Sulla a inaugurat o linie 
care va fi urmată de către reprezentanţii primului (Iulius Caesar, Sextus Pompeius şi Marcus Licinius Crassus), apoi 
ai celui de-al doilea triumvirat (Caius Octavianus, Marcus Antonius, şi Marcus Aemilius Lepidus) şi se va încheia cu 
înlocuirea, sub Octavianus Augustus, a sistemului republican prin cel monarhic. 

47  Piese similare acelora din tezaure şi depozite au fost descoperite şi în morminte ce au o apartenenţă sarmatică certă şi 
se datează în prima jumătate a secolului I a. Chr. 
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greceşti de pe litoralul nord şi vest pontic, este normal ca în spaţiul menţionat să avem vestigii ce au 
aparţinut călăreţilor sarmaţi din armata lui Mithridates, care pregătea o incursiune asupra Romei 
prin nordul Mării Negre, Tracia şi Macedonia. Alături de aceste grupuri de mercenari sarmaţi în 
spaţiul nord-vest pontic au pătruns, probabil, şi mici comunităţi de sarmaţi. 
 Un alt izvor scris care îi menţionează pe sarmaţi în legătură cu evenimentele din secolul I a. 
Chr. este Istoria romană a lui Dio Cassius (Istoria romană, LIV, 20, 3). Din paginile acesteia aflăm 
că în anul 16 a. Chr. consulul L. Tarius Rufus a respins şi alungat în stânga Dunării pe sarmaţii care 
trecuseră acest fluviu şi atacaseră posesiunile romane. Această relatare fixează, în primul rând, una 
din primele ciocniri dintre sarmaţi şi romani, iar, în al doilea rând, îi menţionează pe sarmaţi în 
ultimii ani a. Chr. departe spre vest.  
 Deşi destul de vag şi fără nici o referire la vreun eveniment important, sarmaţii sunt menţionaţi 
şi de către Augustus (63 a. Chr. – 14 p. Chr.)48 în scurtul rezumat al faptelor sale mai de seamă. Astfel 
din unul din pasaje aflăm că: „Prietenia noastră au cerut-o prin solii bastarnii, sciţii şi regii 
sarmaţilor de dincolo şi de dincoace de fluviul Tanais...” (Res Gestae divi Augusti, V, 31, 51–53). 
 Cert este că informaţiile despre sarmaţi din izvoarele antice de la sfârşitul secolului I a. Chr. 
fixează o creştere a presiunii sarmaţilor asupra graniţelor estice ale Imperiului, dar şi mişcarea foarte 
rapidă spre vest a acestora. O dovadă în acest sens sunt informaţiile furnizate de către Ovidiu care, 
fiind exilat la Tomis în anii 8–18 p. Chr., îi menţionează pe sarmaţi, în lucrarea sa Tristele, ca pe o 
prezenţă stabilă la Dunărea de Jos. El spune că se află „într-un ţinut aspru printre saramţi şi geţi” şi 
se plânge că se află într-o regiune înspăimântătoare „inter Sauromatus… Gietasque” (III, 3, 5–6), 
sau „Sarmaticis locis” (IV, 8, 16). Ovidiu se teme că va muri aici şi sufletul lui va rătăci „inter 

Sarmatic…umbros” (III, 3, 63). Poetul se întreabă dacă sarmaţii şi geţii îi vor citi vreodată poeziile 
(IV, 1, 94). În alte versuri, el afirmă că a învăţat limba geţilor şi a sarmaţilor şi îi aminteşte pe sarmaţi 
şi în jurul Tomisului (V, 7, 13). 
 Aşadar, pe baza izvoarelor scrise şi cele arheologice, se poate vorbi, cu certitudine, despre 
locuirea sarmaţilor pe teritoriul nord-pontic de la vest de Don doar din secolul II a. Chr. Bazându-ne 
pe izvoarele literare şi epigrafice antice putem afirma cu încredere că aceştia au fost roxolanii şi 
iazigii, care au reuşit, într-un timp foarte scurt, să ocupe tot teritoriul cuprins până la Nipru. 
Aşezarea triburilor sarmatice menţionate în spaţiul sus amintit a făcut ca în cultura lor să apară unele 
trăsături locale, care o deosebeau de cea a sarmaţilor din est. Cu toate acestea, topografia şi caracterul 
mormintelor constituie dovezi că această populaţie a fost, mai degrabă, cel mai vestic component a 
masivului etnic sarmatic, decât o entitate separată, chiar dacă cultura materială a fost influenţată 
uşor. Dacă acceptăm identificarea mormintelor orientate spre nord cu roxolanii iar spre sud cu 
iazigii, trebuie spus că, la ora actuală, pe baza numărului descoperirilor, este greu de făcut o 
delimitare geografică a teritoriilor ocupate de ei în spaţiul nord-pontic de la vest de Don. Cu toate 
acestea este cert că, în ultimele două secole a. Chr., stepele nord-pontice au fost ocupate şi locuite, cu 
precădere de sarmaţii iazigi şi roxolani. 
 În secolul I a. Chr. sarmaţii erau vecinii apropiaţi ai sciţilor târzii din zona Niprului de Jos 
care, probabil, pe la mijlocul – a doua jumătate a secolului II a. Chr. din cauza pericolului sarmatic 
şi-au fortificat aşezările. Mai mult ca sigur este şi faptul că relaţiile dintre sciţii de pe Nipru şi sarmaţi 
au avut de-a lungul anilor caractere diferite. Doveditor în acest sens este ajutorul acordat de 
roxolanii lui Tasios sciţilor lui Palacos în războiul dus de acesta din urmă cu Chersonesul, dar şi 

 
48 Primul împărat roman, născut la Roma în anul 63 a. Chr., fiul adoptiv a lui Iulius Caesar, în preajma căruia creşte. A fost 

cunoscut până la proclamarea sa ca principes senatus (27 a. Chr.) sub numele de Caius Iulius Caesar Octavianus. Deşi a 
păstrat înfăţişarea Republicii Romane, a condus ca un dictator pentru mai mult de 40 de ani. A încheiat un secol de 
războaie civile şi a adus o eră de pace, prosperitate şi măreţie imperială. Este cunoscut de istorici cu titlul de „Augustus” 
(cel vrednic de cinste, cel venerabil), pe care i l-a acordat Senatul Roman în anul 27 a. Chr. Octavianus a adoptat 
titulatura de Imperator Caesar Augustus divi filius. Spre sfârşitul vieţii a alcătuit un scurt rezumat al faptelor sale mai de 
seama (Faptele împăratului August), care a fost săpat în piatră şi expus în diferite părţi ale Imperiului Roman. 
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faptul că la o serie de aşezări sistemul de fortificare a fost ridicat cu întârziere. Probabil că, tradiţia 
bunei vecinătăţi a cărei baze au fost puse pe vremea lui Tasios şi Palacos, a continuat să funcţioneze 
cu unele poticneli. Cu toate acestea, este puţin probabil ca vecinătatea celor două grupuri etnice, care 
aveau moduri de viaţă diferite, să fi avut în permanenţă relaţii paşnice. În acest sens doveditoare sunt 
urmele de distrugere violentă în fortificaţia de la Zolotobalkovsk şi încetarea existenţei la sfârşitul 
secolului I a. Chr. a acelora de la Znamensk şi Kairsk, sau din prima jumătate a secolului II p. Chr. în 
fortificaţiile de Ljubimovka, Zolotaja Balka şi Gavrilovka. Probabil că, relaţiile populaţiei din 
aşezările fortificate de pe Niprul de Jos şi sarmaţi nu au fost foarte intense. 
 Mult mai complexă este problema pătrunderii şi aşezării sarmaţilor în Crimeea, cât şi cea a 
relaţiilor dintre aceştia şi sciţii târzii. Asupra problemei în cauză s-au exprimat de-a lungul timpului 
mai mulţi cercetători (P. N. Šul’c, T. N. Vysotskaja şi D. S. Raevskij). În opinia lor, prima etapă a 
procesului de aşezare şi sarmatizare a culturii scitice târzii din Crimeea se datează în secolele II–I a. Chr. 
şi este legată de prezenţa în Neapolis (Crimeea) a unui contingent de roxolani în componenţa 
armatei lui Palacos. Principalul argument arheologic adus în sprijinul acestui punct de vedere îl 
constituie orientarea sudică a unor morminte, înfăşurarea defuncţilor în coajă de copaci şi existenţa 
în unele morminte a unor piese „sarmatice” (oglinzile cu discul rotund şi plat (tip Hazanov VI), 
cataramele în forma cifrei 8). Un punct de vedere uşor diferit (A. E. Puzdrovskij) datează prima 
etapă a pătrunderii şi aşezării sarmaţilor în Crimeea la sfârşitul secolului II – secolul I a. Chr., dar a 
cărui limită consideră că poate fi extinsă până la începutul secolului I p. Chr. A. V. Simonenko a 
demonstrat că nu se poate vorbi de o locuire sarmatică în Crimeea înainte de sfârşitul secolului I a. Chr., 
deoarece în stepele din nordul peninsulei nu sunt morminte sarmatice din secolele II–I a. Chr. La o 
concluzie asemănătoare a ajuns şi V. M. Zubar’ care, în urma analizei celor mai timpurii morminte 
sarmatice din sud-vestul şi centrul Crimeei, a concluzionat că sarmaţii încep să se aşeze pe teritoriul 
amintit doar de la sfârşitul secolului I a. Chr. Pe lângă toate acestea, se poate remarca că piesele 
considerate ca fiind sarmatice nu sunt vehiculate doar de sarmaţi, iar răspândirea lor în mediul scitic 
târziu nu este o dovadă a prezenţei sarmatice efective în Crimeea. Nu trebuie omis nici faptul că 
roxolanii veniţi în sprijinul lui Palacos, după înfrângerea zdrobitoare suferită, s-au întors, cel mai 
probabil, înapoi de unde au venit49. În sfârşit, continuarea alianţei cu Palacos, care a fugit din propria 
capitală, şi cu atât mai mult a prezenţei roxolanilor în Neapolis, cucerit de Diophantes, este 
imposibilă. Rezumând cele expuse mai sus şi bazându-ne pe cele mai timpurii morminte sarmatice 
certe de pe teritoriul Crimeei, credem că la ora actuală nu se poate vorbi de o locuire a sarmaţilor pe 
acest teritoriu până la sfârşitul secolului I a. Chr. Singurul lucru care se poate accepta este o prezenţă, 
nu foarte îndelungată, în perioada războaielor dintre Chersonesus şi sciţi. Astfel, pe baza celor mai 
timpurii morminte sarmatice din tumulii de epoca bronzului, dar şi a acelora descoperite în unele 
necropolele scitice, se poate afirma că sarmaţii s-au aşezat în această regiune treptat, s-au amestecat 
şi au convieţuit cu sciţii târzii50. 
 În secolul I a. Chr., sarmaţii, locuitori ai stepelor de la est de Nipru, au început să întreprindă 
incursiuni asupra fortificaţiilor culturii Zarubineck de pe Niprul Mijlociu. O confirmare, în acest 
sens, este reconstruirea şi întărirea sistemelor defensive la o serie de fortificaţii. Acest fenomen este 
pus pe seama pericolului sarmatic, dar şi pe evenimentele legate de campania geto-dacilor de sub 
conducerea lui Burebista în regiunea nord-vest pontică. O dovadă a incursiunilor militare sarmatice 
din secolul I a. Chr., aici sunt, foarte probabil, descoperirile de vârfuri de săgeţi sarmatice în partea 
exterioară a valurilor unor fortificaţii aparţinând purtătorilor acestei culturi. Cu toate acestea trebuie 
remarcat că nu a avut loc o stabilire propriu-zisă a sarmaţilor acolo, dovadă fiind lipsa din regiunea 

 
49  Pentru perioada ce a urmat izvoarele nu menţionează nici o prezenţă sarmatică în Neapolis. 
50  Lipsa mormintelor sarmatice în Crimeea înainte de sfârşitul secolului I a. Chr. poate fi explicată şi prin aceea că 

uniunea scitică târzie din acest spaţiu, ce a atins apogeul său în secolele II-I a. Chr., controla foarte bine stepele 
Crimeei, nedând posibilitate sarmaţilor de a pătrunde în ele. 
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dată a mormintelor acestora din secolul I a. Chr. Mormintele sarmatice apar în arealul culturii 
Zarubineck doar în secolul I p. Chr. Totuşi, între purtătorii culturii Zarubineck şi sarmaţi s-au 
stabilit şi relaţii economice de schimb, dovadă fiind în acest sens, prezenţa în câteva morminte 
sarmatice a vaselor ceramice (Sergeevka T 4 M 17, L’vovo T 1 M 1) şi fibulelor (Akkermen I T 11 M 13, 
Ličkova (T 1 M 1) din mediul acestei culturi. Cert este că teritoriul de bază locuit de sarmaţi în 
această perioadă rămâne cel dintre Nipru şi Don.  
  

 
 

Fig. 131. Aşezarea triburilor sarmatice în a doua jumătate a secolului II – secolul I a. Chr. şi pătrunderile 
acestora spre Dunărea de Jos, Niprul Mijlociu şi Crimeea. 

 
Odată aşezaţi în spaţiul nord-pontic sarmaţii stabilesc relaţii şi cu oraşele greceşti din zonă, 

dovadă în acest sens fiind şi piesele greceşti din cadrul mobilierului funerar al mormintelor. 
Totodată, ajunşi în regiunea nord şi nord-vest pontică, sarmaţii vor intra în contact şi cu geto-dacii 
din teritoriul de la est de Carpaţi, dar a căror vestigii se întâlnesc şi în aşezările de la est de Nistru, 
cum ar fi cele de la Gavrilovka, Zolotaja Balka, Znamenskoe, Ljubimovka, Kozyrka şi Olbia, unde 
avem o prezenţă geto-dacică atestată arheologic pe parcursul secolelor IV a. Chr. – I p. Chr. În 
sprijinul existenţei unor relaţii dintre geto-daci şi sarmaţi pot fi aduse şi cele trei perechi de psalii de 
tip traco-getic din tezaurul sarmatic de la Antipovka, sau oglinda discoidală cu marginea îngroşată şi 
mâner în formă de cui din aşezarea geto-dacică de la Poiana, care a ajuns aici, probabil, prin 
intermediul sarmaţilor. 
 În ceea ce priveşte aşezarea sarmaţilor în dreapta Niprului trebuie spus că marea majoritate a 
cercetătorilor atribuie acest eveniment perioadei de la hotarul dintre secolele I a. Chr. – I p. Chr., ori în 
secolul I p. Chr. Deşi cea mai mare parte a mormintelor din regiunea de la vest de Nipru se datează nu 
mai timpuriu de începutul secolului I p. Chr., este greşit să considerăm aşezarea sarmaţilor la vest de 
acest fluviu ca un eveniment concomitent. Mai mult ca sigur că numărul mare de morminte din 
secolul I p. Chr. indică o locuire permanentă a sarmaţilor pe acest teritoriu, însă trebuie admis şi că 
începutul aşezării acestora la vest de Nipru trebuie plasată într-o perioadă mai timpurie.  
 La începutul anilor ’90 ai secolului XX, s-au delimitat două etape ale acestui proces: primei îi 
sunt caracteristice incursiunile episodice în dreapta Niprului, pe parcursul secolelor II–I a. Chr., iar 
celei de-a doua, care începe la sfârşitul secolului I a. Chr., îi este caracteristică aşezarea masivă a 
sarmaţilor la vest de acest fluviu. 
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Fig. 132. Aşezarea triburilor sarmatice după informaţiile din lucrarea lui Strabon. 
 

Astfel, se poate conchide, cu deplin temei, că în secolul I a. Chr. sarmaţii au ocupat în totalitate 
stepele dintre Don şi Nipru, de unde episodic pătrundeau în dreapta Niprului, atacau locuitorii 
fortificaţiilor culturii Zarubineck şi atingeau, în urma incursiunilor, Dunărea de Jos (Fig. 131). Destră-
marea Regatului geto-dac a lui Burebista, curând după moartea acestuia (44 a. Chr.), şi înfrângerea 
suferită de către geto-daci şi bastarni în faţa romanilor în anul 28 a. Chr. (Titus Livius, Periochae, 
CXXXIV; Florus51, Bellum Moesicum, II, 26, 13–15; Cassius Dio, Istoria romană, LI, 23, 2; LI, 24, 1–
4) au contribuit la ocuparea mult mai uşoară a regiunii nord-vest pontice de către sarmaţi (Fig. 133). 

  

 
Fig. 133. Aşezarea triburilor sarmatice după informaţiile din lucrarea lui Strabon şi incursiunile 
acestora la sudul Dunării la sfârşitul secolului I a. Chr. – începutul secolului I p. Chr. 

 
51  Lucius Anneaus Florus a fost istoric roman care a trăit pe vremea împăraţilor Traian (98–117 p. Chr.) şi Hadrian 

(117–138 p. Chr.). A alcătuit un rezumat al istoriei romane, folosind îndeosebi informaţiile din lucrările lui Titus 
Livius şi Salustius.  
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În concluzie, dorim să menţionăm că perioada sarmatică timpurie din nordul Mării Negre 
(sec. II–I a. Chr.) a pus bazele formării Sarmaţiei Europene, care a avut loc în câteva etape şi nu 
reprezintă, în sine, o acţiune de scurtă durată, ci un proces îndelungat şi multilateral. Analiza 
vestigiilor sarmatice timpurii din regiunea nord-pontică arată netemeinicia încercărilor de a atribui 
aşezarea sarmaţilor în spaţiul de la vest de Don încă din secolele IV–III a. Chr. De altfel, în regiunea 
cuprinsă între Don şi Prut nu avem nici un complex sarmatic care să poată fi datat cu certitudine 
mai repede de secolul II a. Chr. 

Perioada sarmatică mijlocie 

 În secolul I şi prima jumătate a secolului II p. Chr. – perioada de înflorire a culturii sarmatice – 
pe întinsul teritoriu locuit de sarmaţi a avut loc, după cum o dovedesc descoperirile arheologice, o 
creştere demografică substanţială, dar şi o dezvoltare economică şi socială a triburilor sarmatice. 
Perioadei menţionate îi aparţin nu numai numeroasele morminte ale sarmaţilor de rând, dar şi 
majoritatea mormintelor aristocratice efectuate după un anumit ritual. Acestea au un foarte bogat şi 
divers mobilier funerar, care reflectă o puternică diferenţiere socială în cadrul societăţii sarmatice. 
 Expansiunea şi aşezarea sarmaţilor la vest de Nipru şi Bug corespunde cu extinderea 
graniţelor romane până la Dunărea de Jos. Această vecinătate a „asigurat” lumii romane existenţa la 
graniţele sale a unui vecin şi duşman redutabil, care şi-a făcut simţită prezenţa din plin pe tot 
parcursul secolului I p. Chr. şi a celui următor. 
 La fel ca şi în perioada sarmatică timpurie şi în cea mijlocie, din cea mai mare parte a 
spaţiului nord-pontic, în cadrul ritului funerar continuă să predomine înmormântările în gropi 
dreptunghiulare şi orientarea în sectorul nordic, iar un procent mai mic îl reprezintă cele orientate 
spre sud. Începând însă cu mijlocul secolului I p. Chr., când în spaţiul nord şi nord-vest pontic îşi fac 
apariţia noi valuri de sarmaţi, apar noi elemente în ritul şi ritualul funerar, caracteristice unor 
grupuri de sarmaţi veniţi de la est de Don. Răspândirea vestigiilor aparţinând sarmaţilor în spaţiul de 
la vest Nipru, inclusiv teritoriul de la vest de Nistru, indică atât direcţia de mişcare, cât şi stabilirea 
lor în această arie. 
 Realităţile arheologice databile în secolul I – prima jumătate a secolului II p. Chr. sunt 
confirmate şi de către sursele literare şi epigrafice.  
 Astfel, Dio Cassius relatează că, în perioada revoltei din Pannonia şi Dalmaţia, A. Caecina 
Severus52, comandantul armatei romane din Moesia, care lupta în anul 6 p. Chr. împotriva ilirilor şi 
pannonilor, „s-a reîntors în Moesia, unde năvăliseră dacii şi sarmaţii” (Istoria romană, LV, 30, 4). 
La rândul său, Florus (Bellum Sarmaticum, II, 29, 20), referindu-se la evenimentele din primii ani ai 
secolului I p. Chr., ne relatează că a avut loc o campanie militară romană condusă de Cn. Cornelius 
Lentulus53 împotriva sarmaţilor la Dunăre. Pericolul permanent din partea sarmaţilor la începutul 
secolului I p. Chr. este relatat de Ovidiu care îi menţionează pe sarmaţi ca pe o prezenţă stabilă la 
Dunărea de Jos încă din primul deceniu al secolului I p. Chr.54. Informaţiile acestor autori despre 
sarmaţi sunt deosebit de importante deoarece dovedesc, o dată în plus, că la începutul secolului I p. Chr. 
ei atinseseră zona gurilor Dunării, de unde organizau incursiuni în teritoriile romane (Fig. 133). 
 Datorită repetatelor atacuri efectuate la începutul secolului I p. Chr. în stânga Dunării de 
către geţi şi sarmaţi, L. Pomponius Flaccus55, a exercitat o comandă la Dunărea de Jos, iar graţie 
măsurilor luate, cumplita râpă a Dunării a devenit, potrivit lui Ovidiu, sigură (Ponticele, IV, 9, 75–

 
52  Primul legatus Augusti pro praetore al Moesiei cunoscut (Cassius Dio, Istoria romană, LV, 29, 3). 
53  Cnaeus Cornelius Lentulus general roman, consul în anul 14 a. Chr., a condus celebra campanie împotriva dacilor 

(Tacitus, Anale, IV, 44; Res Gestae…, V, 30, 47–49; Florus, Bellum Dacicum, II, 28, 19). 
54  Ovidiu, Tristele, I, 5, 62, I, 8, 40, II, 198, III, 3, 6, III, 3, 63, III, 10, 5, III, 10, 34, IV, 1, 94, IV, 8, 15–16, IV, 10, 109–110, V, 1, 

13, V, 7, 13, V, 7, 56, V, 12, 58; Ponticele, I, 2, 45, I, 2, 58, I, 2, 77, I, 2, 112, I, 3, 59–60, I, 5, 49–50, II, 7, 72; Ibis, 637. 
Etnonimul sarmatic este menţionat de către Ovidiu de 31 de ori. 

55  Viitor legat al Moesiei din anul 18 sau 19 p. Chr. (Tacitus, Anale, II, 66, 1–2). 
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80). În anul 15 p. Chr., când este menţionat primul guvernator consular, în persoana lui C. Poppaeus 
Sabinus (prorogator Popaeo Sabino provincia Moesia additis Achaia et Macedonia), a avut loc, 
probabil, organizarea provinciei Moesia. Ea era administrată, la început, împreună cu celelalte două 
provincii, de acelaşi guvernator56. Abia în timpul domniei împăratului Claudius cele trei provincii 
vor fi despărţite din punct de vedere administrativ57. Cu toate acestea incursiunile sarmaţilor în 
posesiunile romane, fără a avea aceeaşi intensitate, au continuat. O relatare importantă în acest sens 
avem în cartea dedicată împăratului Tiberius din lucrarea Vieţile Cezarilor a lui Suetonius58. Astfel, 
dintr-un pasaj aflăm că atunci când a abandonat problemele statului59, Moesia a fost devastată de 
către daci şi sarmaţi (Tiberius, 41). 
 Cam în aceeaşi perioadă sarmaţii de la est de Don au fost implicaţi în lupta pentru tronul 
armean. Profitând de moartea regelui Armeniei, Artaxias, în anul 35 p. Chr., regele part Artabanus 
III (12–38 p. Chr.) l-a impus pe tronul armean pe fiul său Arsaces60. Pe de altă parte un grup de parţi 
complotişti au trimis o solie la împăratul Tiberius căruia îi cereau impunerea pe tronul armean pe 
Phraates61, fiul fostului rege part Phraates IV62. În drum spre Armenia acesta a fost răpus de o boală 
şi a murit. Tiberius n-a renunţat la planurile sale şi hotărăşte să îl impună în fruntea Armeniei pe 
hiberianul Mithridates, fratele regelui Hiberiei63, Pharasmanes (Tacitus, Anale, VI, 31; Cassius Dio, 
Istoria romană, LVIII, 26, 1). Pentru a asigura succesul acestor acţiuni îl pune în fruntea tuturor 
acţiunilor pe legatul Siriei, Lucius Vitellius64. Alianţa dintre cei doi fraţi, Mithridates şi Pharasmanes, 
a funcţionat perfect, cei doi angajând nişte corupători, pe care i-au plătit cu mult aur, iar aceştia l-au 
ucis pe Arsaces. La rândul său, Artabanus, aflând vestea îl trimite pe fiul său Orodes să-l răzbune, îi 
dă trupe de-ale parţilor şi trimite oameni care să înroleze pe bani trupe auxiliare. De cealaltă parte, 
fraţii hiberieni s-au aliat cu albanii şi i-au chemat de partea lor pe sarmaţi (Tacitus, Anale, VI, 33, 1–
2). Parţii invită şi ei pe sarmaţi să lupte de partea lor. Căpeteniile acestora, „după ce au primit daruri 
şi de la unii şi de la alţii, s-au dat după obiceiul neamului lor şi cu unii şi cu ceilalţi” (Tacitus, 
Anale, VI, 33, 2–3). Hiberienii, stăpâni pe poziţiile lor, îi trec în grabă prin trecătoarea Darial 
(Tacitus spune că prin pasul Caspic)65 pe sarmaţii aliaţi cu ei. În schimb, sarmaţilor, care veneau în 

 
56  Tacitus (Anale, VI, 39, 3) menţionează că C. Poppaeus Sabinus a guvernat timp de 24 de ani cele mai mari provincii, 

iar Dio Cassius (Istoria romană, LVIII, 25, 4) notează că a guvernat cele două Moesii şi Macedonia pe toată durata 
domniei lui Tiberius. 

57  Apărarea Moesiei a fost încredinţată în această perioadă legiunilor a IV Scytica şi a V Macedonica. 
58  Istoric roman care a trăit în anii 70-150 p. Chr. la Roma. A scris mai multe lucrări, astăzi pierdute în cea mai mare 

parte, dar şi-a făcut un nume îndeosebi cu Vieţile cezarilor (de la Cezar la Domiţian), în care a adunat informaţii 
privitoare la viaţa politică a Imperiului Roman din acea perioadă. 

59  În anul 26 p. Chr. împăratul a plecat la Capri. 
60  Impunerea în fruntea Armeniei a fiului regelui part a dus la ocuparea acesteia de către parţi, fapt menţionat şi de 

către Suetonius (Tiberius, 41). 
61  A fost trimis la Roma alături de ceilalţi fraţi ai săi în anul 10 a. Chr. Fratele său Vonones I a fost rege al Parţiei           

(7–12 p. Chr.). Detronat de Artabanus III a fugit în Armenia unde se proclamă rege al acestui stat clientelar Romei, 
dar nu obţine recunoaşterea puterii suzerane şi, sub presiunea lui Artabanus III, este constrâns să abdice şi să se 
retragă în Imperiul Roman. 

62  A domnit în anii 37-30, 29-28, 26-2 a. Chr. 
63  Hiberia este o regiune istorică situată între Munţii Caucaz şi nord-estul Armeniei antice, la est de Colchida, 

străbătută de fluviul Kyros (= Kura), astăzi partea centrală şi răsăriteană a Georgiei. 
64  Lucius Vitellius este tatăl viitorului împărat din anul 69 p. Chr. Aulus Vitellius. 
65  S-a remarcat că în lucrările autorilor antici se utilizează adeseori din greşeală termenul de Caspia via, claustra 

Caspiarum, Caspiae portate nu pentru trecătoarea Derbend ci Darial, care leagă Hiberia de Caucazul de Nord. 
Denumirea exactă a acestei trecători a fost Caucasiae portae şi Dar-i-Alanan („porţile alanilor” = Darial) fapt precizat 
şi de Pliniu cel Bătrân (VI, 40). În acest sens este relevantă şi relatarea lui Seneca din lucrarea sa Tieste în care 
menţionează printre marii regi pe cei care deschid munţii caspici vitejilor sarmaţi (qui Caspia fortibus recludunt iuga 
Sarmatis) (Thyestes, 374 sq.). După cum se poate remarca Seneca, care cunoştea foarte bine realităţile epocii, a înlocuit 
mult mai corectă din punct de vedere istoric Caspia via cu Caspia iuga. 
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ajutorul parţilor, le-au fost închise toate celelalte treceri, singura care mai rămăsese, între mare şi 
poalele Munţilor Albani era inaccesibilă vara66. 
 În cazul de faţă este foarte interesant de ştiut însă cine erau acei sarmaţi care au luat parte în 
acest conflict de ambele părţi. Unii cercetători (V. B. Vinogradov) consideră că hiberienii şi albanii 
au fost susţinuţi de siraci, iar parţii de aorşi, iar alţii (Ju. G. Vinogradov) că sarmaţii ce au luptat în 
acest conflict au fost sarmaţii aorşi, care locuiau în zona Donului de Jos şi la est de lacul Maeotis. 
Acest ultim punct de vedere este respins de către A. S. Skripkin pe baza relatărilor lui Strabon 
(Geografia, XI, 2, 1; XI, 5, 7–8.) la care sarmaţii aorşi (de sus şi de jos), sunt aşezaţi pe teritoriul 
dintre Tanais şi nordul Mării Caspice, iar la sud de ei sarmaţii siraci. Ultimii, în opinia autorului 
menţionat, locuitori ai teritoriilor de la nord de pasul Darial, au fost aliaţii hiberilor şi nu aorşii, care 
pentru a ajunge la această trecătoare trebuiau să traverseze teritoriile locuite de siraci. Există însă şi o 
serie de specialişti (M. I. Rostovcev, A. B. Bosworth, H. Halfmann, S. M. Perevalov, V. P. Glebov) 
care consideră că aliaţii lui Pharasmanes au fost alanii. Această opinie se bazează cu precădere pe 
pasajul din manuscrisele greceşti ale Antichităţilor Iudaice a lui Flavius Josephus în care atunci când 
se fac referiri la conflictul dintre hiberieni şi parţi pentru tronul Armeniei alanii sunt menţionaţi ca 
fiind cei care au fost lăsaţi să treacă prin trecătoarea Darial. 
 Cert este că, în urma acestui conflict în care un rol important au jucat şi sarmaţii, în fruntea 
Armeniei a ajuns hiberianul Mithridates. Domnia acestuia a fost însă de scurtă durată, el fiind 
chemat la Roma de către Caligula67 şi pus în lanţuri. Revenirea acestuia pe tronul Armeniei se va 
produce la începutul domniei lui Claudius, care a anulat toate hotărârile nesocotite ale 
predecesorului său (Tacitus, Anale, XI, 8, 1; Cassius Dio, Istoria romană, LX, 8, 1). 
 În perioada domniei împăratului Claudius68 poziţia romanilor la sudul Dunării se întăreşte 
substanţial odată cu transformarea Thraciei în provincie romană, anul organizării acestei noi 
provincii (46 p. Chr.), fiind transmis de Eusebius69 (Chronicon, 180, 12–13)70.  
 În aceste împrejurări, izbucneşte un nou conflict, de data aceasta pentru tronul Bosporului, 
între fraţii Mithridates şi Cotys, care au implicat în acest conflict mai multe triburi din zonă, dar şi 
trupe romane (Tacitus, Anale, XII, 15–21). 

 
66  Aici este vorba de trecătoarea Derbend dintre marea Caspică şi munţi, dar de care sarmaţii aliaţi cu parţii nu s-au 

putut folosi fiindcă vânturile puternice de vară ce bat dinspre nord inundă locurile joase, făcând trecătoarea 
impracticabilă. Doar în timpul iernii când vânturile bat dinspre sud împingând apa către mare, creând o porţiune 
mică de uscat de-a lungul malului, trecătoarea este practicabilă (Tacitus, Anale, VI, 33, 3). 

67  Caius Iulius Caesar Germanicus (12–41 p. Chr.) cunoscut drept Caligula a fost al treilea împărat roman şi al treilea 
membru al dinastiei iulio-claudiene, domnind din 37 p. Chr. până în 41 p. Chr. Fiu al generalului Germanicus şi al 
Agrippinei Maior, îşi petrece copilăria alături de tatăl său, în mijlocul soldaţilor de pe Rin, de la care primeşte porecla 
de Caligula („Cizmuliţa”). 

68  Tiberius Claudius Caesar Augustus Gemanicus (10 a. Chr. – 54 p. Chr), a fost al patrulea împărat roman al dinastiei 
iulio-claudice ce a domnit în anii 41-54 p. Chr. Fiu al generalului Drusus (fratele lui Tiberius) şi al Antoniei Minor, 
născut la Lugdunum (Lyon). În timpul domniei lui Claudius începe cucerirea Britanniei, care devine cea mai vestică 
provincie a Imperiului Roman. În 44 p. Chr. Iudeea, iar în 46 p. Chr. Tracia sunt transformate în provincii romane. 
După executarea Messalinei, cea de-a treia soţie, în 48 p. Chr., acuzată de Narcissus de complot, Claudius se 
căsătoreşte în 49 p. Chr. cu Agrippina Minor Iulia şi-l adoptă pe fiul acesteia, Nero, care-i va urma la tron. Moare 
otrăvit de noua soţie. 

69  Eusebius din Caesarea (263–340 p. Chr.), istoric şi teolog grec originar din Palestina, devine în 313 p. Chr. episcop al 
Caesareei, dobândind după anul 325 p. Chr., datorită culturii sale, o poziţie influentă la curtea împăratului 
Constantin cel Mare. A scris Istoria ecleziastică, în 10 cărţi, prima sinteză consacrată evoluţiei bisericii creştine. Mai 
este autorul unei Cronici universale şi al aşa-numitei Vieţi a lui Constantin cel Mare.  

70 Pe baza acestui pasaj se considera posibilă înglobarea teritoriului cuprins între Dunăre şi Marea Negră provinciei 
Moesia. În realitate, aşa cum s-a demonstrat deja (Al. Suceveanu), există prea puţine elemente concrete care să 
probeze modificări substanţiale ale statutului acestui teritoriu în anul 46 p. Chr. Din datele care ne stau la dispoziţie 
rezultă că structurile administrative romane s-au impus, pe teritoriul Dobrogei, pe parcursul mai multor etape, ceva 
mai târziu. Organizarea propriu-zisă a acestui teritoriu (redactio in formam provinciae), cel mai probabil, s-a petrecut 
în perioada lui. 
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 Acţionând iniţial ca prieten al poporului roman, Mithridates a trecut la o politică mai activă, 
care viza o confruntare cu Roma. Pentru a-şi ascunde intenţiile sale de organizare a unui război 
contra romanilor, el îl trimite la Roma pe Cotys, care în loc să-l liniştească pe împăratul Claudius, dă 
în vileag planurile fratelui său vitreg. În această situaţie Claudius îl declară pe Cotys rege al 
Bosporului, iar acesta cu sprijinul armatelor romane, conduse de Didius Gallus şi Iulius Aquila, intră 
în Panticapaeum. După o perioadă de timp, Didius Gallus şi elita armatei a plecat, iar regatul a fost 
lăsat lui Cotys căruia i-au rămas pentru sprijin câteva cohorte sub comanda lui Iulius Aquila. În acest 
timp, Mithridates fugise la sarmaţii siraci, care erau conduşi de regele Zorsines, de la care a obţinut 
sprijin în lupta sa contra lui Cotys. Acesta din urmă şi romanii angajează de partea lor pe sarmaţii 
aorşi care îl aveau în fruntea lor pe Eunones. În urma înţelegerii s-a convenit ca aorşii să ducă luptele 
de cavalerie, iar romanii să-şi asume asedierea oraşelor. Primul „oraş” căzut în faţa trupelor romano-
bosporano-aorse a fost Soza, cetate a Dandaricei, părăsită de Mithridates, apoi au pornit împotriva 
siracilor şi trecând râul Pauda s-au îndreptat spre „oraşul” Uspes, care se afla la trei zile distanţă de 
Tanais. În urma asedierii, Uspa va cădea, iar populaţia acesteia va fi masacrată. Văzând că a pierdut, 
Mithridates pentru nu a ajunge în mâinile fratelui vitreg s-a predat lui Eunones, care după 
îndelungate tratative cu romanii l-a predat procuratorului Pontului, Iulius Cilo, care l-a dus la Roma. 
Cert este că, la 10 ani distanţă de la confruntările pentru tronul Armeniei, sarmaţii au fost implicaţi 
în luptele pentru tronul Regatului Bosporan. 
 În opinia cercetătorilor M. B. Ščukin, Ju. G. Vinogradov şi D. A. Mačinskij evenimentele din 
Bospor şi conflictul dintre aorşi şi siraci au dus la destabilizarea lumii sarmatice, eveniment ce a avut 
drept consecinţă mişcarea unor grupuri de sarmaţi spre vest. În opinia noastră nu trebuie acordat 
conflictului romano-bosporan, în care au fost implicaţi şi sarmaţii siraci şi aorşi, un caracter global. 
Acest eveniment a fost unul local în istoria Bosporului, el atingând regiunea Kuban şi teritoriul din 
estul Mării Azov. Conflictul în care siracii şi aorşii au luptat unii împotriva altora a fost doar un 
episod în lanţul evenimentelor. În realitate, mişcarea unor grupuri de sarmaţi spre vest a avut mai 
multe cauze, una dintre ele (poate cea mai importantă) a fost presiunea alanilor din est. Cert este că, 
după încheierea acestui conflict în spaţiul de la vest de Nipru şi-au făcut apariţia aorşii.  

  
 

Fig. 134. Mişcarea triburilor sarmatice spre vest din jurul anului 50 p. Chr. 
 

Aşezarea aorşilor în această regiune la mijlocul secolului I p. Chr. nu a fost singulară. Tot 
cândva acum în spaţiul nord-pontic s-a deplasat o hoardă de nomazi din est, cărora le aparţin 
necropolele cu morminte ce au defuncţii depuşi pe diagonală la care se adaugă mormintele cu piese 
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de provenienţă estică. Aceste mormintele cu defuncţii depuşi pe diagonală sunt reflectarea arheolo-
gică a mişcării de noi triburi sarmatice spre vest şi sunt considerate (A. S. Skripkin, A. V. Simonenko) 
pe baza unor argumente arheologice solide ca fiind alanice. Dacă lucrurile stau aşa atunci aceste date 
arheologice confirmă relatările lui Seneca şi Pliniu cel Bătrân în ceea ce priveşte prezenţa alanilor în 
nordul Mării Negre. Totodată ele permit să se vorbească şi de două valuri de mişcare a aorşilor şi 
alanilor spre vest, unul simultan, când s-au mutat independent unii de alţii şi aorşii şi alanii şi altul în 
care avem de-a face cu o hoardă alano-aorsă (Fig. 134–135). Nu este exclus ca în componenţa sau 
chiar în fruntea acestei hoarde să fi fost regii sarmaţi Farzoios şi mai apoi Inismeos, pentru care 
Olbia a bătut monedă din aur şi argint cu numele lor pe ele în anii 60 – sfârşitul anilor 70 p. Chr. 
pentru Farzoios, şi sfârşitul anilor 70 – începutul anilor 80 p.Chr. pentru Inismeos, consideraţi de 
cercetători ca fiind aorşi ori siraci. Mai mult decât atât se susţine (S. A. Jacenko) că în cadrul acestui 
grup de nomazi o parte erau alani care s-a unit cu aristocraţia aorsă, ajungând astfel pentru o 
perioadă scurtă de timp în nordul Mării Negre. Unii cercetători, inclusiv autorii acestei lucrări, sunt 
de părerea că la ora actuală este greu de atribuit apartenenţa la un anume trib sarmatic a celor doi 
regi afirmând că aceştia puteau fi atât alani cât şi aorşi ori siraci, dar şi opinia (A. S. Skripkin) care 
înclină spre ideea apartenenţei alanice a regilor Farzoios şi Inismeos. Cert este că, piesele de 
provenienţă estică dintr-o serie de morminte din spaţiul nord şi nord-vest pontic (Sokolova Mogila, 
Trojany, Kozyrka, Vesnjanoe, Kamova Mogila, Cvetna, Hruşca, Mocra, Mihajlovka, sau cele de la 
Porogi etc.), precum şi anumite elemente inovatoare, cât şi semnele de tip tamga, inclusiv cele din 
schema lui Farzoios şi Inismeos, au fost aduse, vehiculate sau sunt de provenienţă alanică. 

 

 
Fig. 135. Incursiunile alanilor în a doua jumătate a secolului I p. Chr. 

 
Aşadar, atât realităţile arheologice cât izvoarele literare şi cele epigrafice confirmă pentru 

mijlocul – a doua treime a secolului I p. Chr. o nouă aşezare a triburilor sarmatice. După cum vom 
vedea din izvoarele scrise, inclusiv alanii – cauza principală a acestui proces – au atins gurile Dunării 
în al treilea sfert al secolului I p. Chr. 
  Astfel, Pomponius Mela, geograf roman care a trăit în prima jumătate a secolului I p. Chr. şi 
a alcătuit o Descriere a Pământului pe ţinuturi, relatează că sarmaţii stăpânesc ambele maluri ale 
Tanais-ului şi a zonelor din apropiere (I, 115–116). Într-un alt pasaj a lucrării sale Mela menţionează 
că lângă râul Buches, care se varsă în lacul Maeotis, locuiesc sauromaţii ce se numesc hamaxobieni 
(II, 2) – „cei care îşi duc viaţa în care”. Acelaşi autor ne relatează că: „Sarmaţia este mai lată în 



Istoria sarmaţilor din nordul mării negre   | 

 

353 

interior decât spre mare… şi se întinde în jos până la fluviul Istru. Populaţia sarmatică este 
foarte apropiată de neamul parţilor în ceea ce priveşte îmbrăcămintea şi armele; însă după cum 
şi clima lor este mai aspră, tot aşa le este şi firea. Ei nu locuiesc în oraşe şi nici nu au locuinţe 
statornice. Când îi atrag într-un loc păşunile, când urmăresc un duşman sau când fug de el, 
târăsc cu ei toate lucrurile lor astfel locuiesc întotdeauna în tabere” (III, 4, 33–34). În urma unei 
analize minuţioase hamaxobii au fost identificaţi cu aorşii, punct de vedere acceptat de mai mulţi 
specialişti. 
 Mişcarea triburilor sarmatice poate fi sesizată cel mai bine în Istoria Naturală a lui Pliniu cel 
Bătrân (23–79 p. Chr.). În cartea a patra a lucrării sale Pliniu ne relatează: „De acolo înainte, în 
general, sunt în adevăr triburi de sciţi, totuşi regiunile apropiate de ţărm au fost ocupate de 
diferite populaţii când de geţi, numiţi de romani daci, când de sarmaţi, numiţi de greci 
sauromaţi, şi dintre ei de hamaxobi sau de aorşi, când de sciţi degeneraţi şi născuţi din sclavi sau 
de troglodiţi, apoi de alani şi de roxolani, iar în părţile de mai sus, între Dunăre şi Pădurea 
Hercinică, până la lagărele de iarnă de la Carnuntum din Pannonia şi la hotarele de acolo cu 
germanii; câmpiile şi şesurile sunt stăpânite de sarmaţii iazigi, iar munţii şi pădurile de daci 
împinşi de primii până la râul Pathissus” (Natauralis historia, IV, 80). 
 La acelaşi autor, în nordul Mării Negre sunt menţionaţi şi sarmaţii siraci. Aceştia, potrivit lui 
Pliniu (Natauralis historia, IV, 83), locuiesc toată fâşia numită „Drumul lui Ahile”, adică teritoriul 
din stânga Niprului de Jos. Acest trib sarmatic potrivit izvoarelor antice (Strabon, Geografia, XI, 5, 7; 
Pomponius Mela, De chorographia, I, 114) locuia în stepele regiunii Kuban şi nordul Caucazului, 
unde vestigiile lor sunt bine cunoscute datorită cercetărilor arheologice efectuate de-a lungul 
timpului. Monumentele arheologice aparţinând siracilor sunt destul de expresive, iar ca trăsătură 
esenţială orientarea defuncţilor pe latitudine (preponderent spre vest). Mormintele cu defuncţii 
orientaţi spre vest sau est sunt rarisime în spaţiul nord-pontic în toate etapele culturii sarmatice. Mai 
mult decât atât ele nu lasă nici impresia unora tipice siracilor. Elemente aparţinând sarmaţilor din 
regiunea Kuban sunt prezente în unele tezaure din spaţiul dintre Don şi Prut. Acestea au fost 
îngropate, cel mai probabil, de mercenarii siraci din armata lui Mithridates Eupator, care s-au aflat o 
perioadă de timp, în prima jumătate a secolului I a. Chr., în nordul Mării Negre. În ceea ce priveşte 
siracii nord-pontici menţionaţi de Pliniu ţinem să precizăm că la ora actuală nu cunoaştem 
morminte pe care să le putem atribui cu certitudine acestora. Acest fapt indică fie că relatarea lui 
Pliniu cel Bătrân este eronată, fie că odată aşezaţi în nordul Mării Negre aceşti siraci şi-au pierdut 
trăsăturile specifice lor. 
 Tot Pliniu cel Bătrân, când vorbeşte în cartea a şasea a operei sale de albani, îi menţionează pe 
aorşi în zona Mării Caspice (Natauralis historia, VI, 48), îi aceeaşi zonă unde îi menţionase şi Strabon 
(Geografia, XI, 5, 8). În ceea ce priveşte informaţiile din această carte trebuie menţionat că acestea 
reflectă o realitate istorică care duce la concluzia că o parte a aorşilor au rămas pe locurile vechi de 
locuire unde sunt localizaţi mai târziu de către Ptolemeu71 (Geographia, VI, 14, 9–10, 13), care a folosit, 
probabil, intens opera lui Pliniu cel Bătrân72. Potrivit lui Ptolemeu (83–161 p. Chr.) Sarmaţia 
Europeană este locuită de roxolani, hamaxobii, aorşi şi alani (Geographia, III, 5, 7–10). În altă parte a 

 
71 A fost astronom, matematician şi geograf grec care a trăit şi activat în al doilea sfert a secolului II p. Chr. în 

Alexandria, unde a făcut cercetări astronomice şi a scris diferite lucrări, unele fiind astăzi pierdute. A pus bazele 
geografiei matematice într-un Îndreptar geografic, în care sunt calculate longitudinea şi latitudinea a 8000 de 
localităţi. Această lucrare a reprezentat un mare progres pentru geografia vremii. 

72 În urma analizei informaţiilor privitoare la aşezarea sarmaţilor din opera lui Pliniu, Ju. G. Vinogradov consideră, pe bună 
dreptate, că aceasta reflectă situaţia reală din acea perioadă. Acelaşi autor consideră că Pliniu şi-a luat informaţiile de la 
Mithridates III, fost rege al Bosporului (a locuit la Roma între anii 49-68 p. Chr.) de partea căruia în războiul romano-
bosporan au luptat sarmaţii siraci, care au fost înfrânţi de aorşi şi romani. Alte surse au fost, foarte probabil, guvernatorii 
Moesiei Flavius Sabinus şi Tiberius Plautius Silvanus, a căror legiuni s-au luptat cu triburile sarmatice. 
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lucrării sale (Geographia, VI, 14, 9–10, 13), acelaşi autor îi menţionează pe aorşi şi alanorşi în legătură 
cu Sciţia, care se afla după muntele Imaem, adică în zona Volgăi de Jos şi vestul Mării Caspice73.  
 

 
Fig. 136. Aşezarea triburilor sarmatice în a doua jumătate a secolului I – prima jumătate a secolului II p. Chr. 
după relatările autorilor antici. 

 

Din punct de vedere arheologic, vestigiile aparţinând aorşilor sunt legate de cultura 
sarmatică timpurie. Izvoarele scrise îi fixează însă pe aceştia, după cum am văzut, inclusiv în 
perioada sarmatică mijlocie. Acest fapt indică că o parte a mormintelor trebuie să aparţină aorşilor, 
dar care anume dintre acestea nu este clar nici la ora actuală. Foarte probabil că, vestigiile aparţinând 
aorşilor din secolul I p. Chr. nu au particularităţi stabile şi definitorii pentru ei. Nu este exclus ca una 
dintre cauzele acestei situaţii să fie apariţia alanilor şi coexistenţa şi contactele cu aceştia, care au 
putut începe, probabil, chiar înaintea aşezării acestora în teritoriile locuite de aorşi74. În sfârşit este 
posibil ca aorşii să fi preluat foarte repede unele obiceiuri şi gusturi caracteristice alanilor, fapt care 
ar explica imposibilitatea identificării acestora arheologic. Probabil, în perioada de început a 
prezenţei alanilor în stepele locuite de aorşi a apărut şi denumirea de alanorşi75, care este fixată mai 
târziu în opera lui Ptolemeu. Cert este că, orice explicaţie am încerca să găsim pentru această 
problemă, identificarea vestigiilor, prin excelenţă, aorse de secol I p. Chr. este dificilă. 
 Dovadă a unei mişcări globale (mutatis mutandis) a sarmaţilor spre vest este şi aşezarea 
sarmaţilor iazigi în Câmpia Pannonică. Potrivit lui Tacitus (Anale XII, 29–30), în anul 50 p. Chr. 
iazigii l-au sprijinit cu cavaleria lor pe Vannius în lupta acestuia cu suebii. În altă lucrare a aceluiaşi 
autor se relatează că Germania este separată de gali, reţi şi panoni prin fluviile Rin şi Dunăre, de 
sarmaţi şi de daci prin teama pe care o au aceştia unii faţă de alţii (Germania, 1, 1) şi că sarmaţii îşi 
petrec viaţa în care şi pe cai. 

 
73  Alanii ce locuiau nu departe de Bospor sunt menţionaţi în cateva rânduri şi de către Lucian din Samosata (125–190 p. Chr.) 

în opera sa Toxaris sau despre prietenie (51, 54, 55). Fără a se face referire la teritoriul pe care îl locuiau alanii sunt 
menţionaţi şi de către Arrianus (cca. 95–175 p. Chr.) (Arta Tacticii, 4, 3; 4, 7-9; Ordinea de luptă împotriva alanilor, 
16–17, 21, 31). 

74  Este foarte posibil că o parte a aorşilor să se fi aşezat în spaţiul de la vest de Don înainte de conflictul romano-
bosporan din anii 45–49 p. Chr. 

75  Etnonimul alanorşi reprezintă în opinia lui A. S. Skripkin interdependenţa din perioada de început a venirii alanilor 
sau contopirea unei părţi a aorşilor cu noii veniţi alani în opinia lui K. F. Smirnov, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul 
altor populaţii. 
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  În legătură cu modul şi perioada în care au ajuns în teritoriul dintre Dunăre şi Tisa, opiniile 
sunt împărţite. A. Mócsy sugera o legătură între acţiunile lui Cn. Cornelius Lentulus şi aducerea 
iazigilor, J. J. Wilkes aprecia că iazigii au ajuns în Câmpia Pannonică, fie spre sfârşitul domniei lui 
Augustus, fie prin anii 17–20 p. Chr. C. Daicoviciu, iar mai recent S. Dumitraşcu şi C. H. Opreanu 
consideră că iazigii au venit aici în jurul anului 20 p. Chr. chemaţi din motive politice de romani, iar 
Gh. Bichir şi I. H. Crişan sunt de părerea că iazigii pătrund în număr mare în câmpia dintre Dunăre 
şi Tisa în timpul lui Tiberius (cca. 20 p. Chr.). Un punct de vedere diametral opus a fost exprimat de 
către Doina Benea care este de părerea că iazigii au ajuns în Câmpia Pannonică în urma unei 
pătrunderi lente, fără amestec roman, în prima jumătate a secolului I p. Chr. În urma analizei 
vestigiilor iazige timpurii se poate conchide că acestea nu sunt mai vechi de a doua jumătate a 
secolului I p. Chr. Această situaţie indică faptul că sarmaţii iazigi şi-au făcut apariţia în acest spaţiu, 
cel mai probabil, cu puţin timp înainte de anul 50 p. Chr. 
 Cert este că, la o simplă comparaţie dintre aşezarea triburilor sarmatice din Geografia lui 
Strabon cu cea din lucrarea lui Pliniu cel Bătrân se poate remarca faptul că în perioada când a fost 
scrisă Istoria Naturală situaţia etno-politică din nordul Mării Negre se schimbase substanţial. Astfel, 
dacă la Strabon iazigii sunt aşezaţi undeva între Nistru şi Nipru, roxolanii între Nipru şi Don, iar 
aorşii şi siracii între Don, Marea Azov şi Marea Caspică (Cf. Fig. 132), atunci la Pliniu cel Bătrân 
aorşii se află undeva în nord-vestul Mării Negre alături de o parte dintre roxolani. Aceştia sunt 
urmaţi de alani siraci şi roxolani. Iazigii, în schimb, sunt menţionaţi ca populând Câmpia Pannonică 
(Cf. Fig. 135–136) unde sunt atestaţi şi de către Tacitus. O parte a aorşilor au rămas şi în teritoriile 
vechi de locuire, unde mai târziu îi fixează, după cum am arătat, Ptolemeu. Ei sunt parţial 
independenţi, parţial amestecaţi cu alanii sub denumirea de alanorşi. În vechile arii de locuire au 
rămas şi o bună parte a siracilor (Cf. Fig. 136). O dovadă în acest sens sunt atât descoperirile 
arheologice, cât şi cele câteva menţiuni ale siracilor în izvoare epigrafice din secolele I–II p. Chr.  
 Alături de aorşi şi siraci, Pliniu cel Bătrân îi menţionează printre noii veniţi în nordul Mării 
Negre pe alani, care după cum am arătat au constituit cauza principală a mişcării sarmaţilor spre vest. 
 Pentru prima dată alanii sunt menţionaţi în nordul Mării Negre de către Seneca76 (4–65 p. Chr.). 
Acesta în lucrarea sa Tieste face o relatare scurtă, dar interesantă, pasajul lui despre alani relatându-
ne următoarele: „Istrul care dă putinţă de fugă sălbaticilor alani” (629–630). Stilul poetic al acestei 
relatări lasă loc pentru mai multe interpretări ale pasajului dat. Prima dintre ele este că aceşti alani fie 
că locuiau undeva la nord de gurile Dunării de unde efectuau incursiuni peste Dunăre, fie că aceste 
raiduri erau efectuate din teritoriile estice mai îndepărtate. Pe baza realităţilor arheologice astăzi se 
poate vorbi de o prezenţă efectivă a unui grup de alani în nord-vestul Mării Negre în a doua jumătate 
a secolului I p. Chr., care au rămas aici în urma incursiunilor de la Dunărea de Jos. Mai mult decât 
atât, foarte probabil, că, alanii rămaşi fie s-au amestecat cu aristocraţia aorsă, fie au rămas aici ca un 
grup separat. Deşi este cert că pentru această perioadă marea majoritate a alanilor locuiau cu 
precădere în stepele de la est de Don este evident că în urma procesului de mişcare a sarmaţilor spre 
vest un grup de alani a pătruns şi în nordul şi nord-vestul Mării Negre. Probabil că primii alani care 
au ajuns în teritoriul nord şi nord-vest pontic au reprezentat un grup foarte puternic din punct de 
vedere militar77. Dovadă a prezenţei alanilor în spaţiul amintit este atât relatarea lui Pliniu cel Bătrân 
(Natauralis historia, IV, 80), care îi menţionează pe alani imediat după aorşii din spaţiul nord-vest 
pontic, cât şi faptul că Seneca, care a fost profesorul şi un foarte apropiat al împăratului Nero, 
cunoştea foarte bine situaţia reală din acea perioadă. Un argument în acest sens îl constituie şi mor-
mintele cu trăsături estice, care îşi fac apariţia în acest teritoriu începând cu mijlocul secolului I p. Chr. 

 
76  Lucius Annaeus Seneca (4 a. Chr. – 65 p. Chr.) a fost filosof stoic roman, preceptor al împăratului Nero, a ocupat şi 

funcţii în administraţia Imperiului. 
77  Nu este exclus ca acest grup de alani să-şi fi impus într-un timp foarte scurt dominaţia politică şi asupra altor sarmaţi din 

regiune. 
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şi se deosebesc radical de restul mormintelor sarmatice din nordul şi nord-vestul Mării Negre. O 
trăsătură caracteristică a acestora este mobilierul funerar foarte bogat care are în componenţa sa 
piese de factură estică (podoabe realizate în stil animalier ce au paralele în arta bactriană, arme de 
paradă, oglinzi, inclusiv chinezeşti, vase din metale preţioase, cazane din bronz cu toarte zoomorfe 
etc.). Printre elementele caracteristice alanilor sunt considerate înmormântările principale din 
tumuli, gropile dreptunghiulare de mari dimensiuni cu defuncţii depuşi de-a lungul pereţilor sau 
gropile pătrate cu defuncţii depuşi pe diagonală. Au putut aparţine alanilor şi mormintele cu nişă, 
dar şi o parte a mormintelor cu gropi dreptunghiulare obişnuite, care au avut o largă răspândire pe 
toată durata istoriei sarmaţilor. Nu în ultimul rând trebuie menţionat că inclusiv semnele de tip 
tamga au fost vehiculate cu precădere de către alani. Ei au fost şi cei care au contribuit cel mai mult la 
răspândirea lor în stepele Europei de Est. 
 Printre mormintele aparţinând aristocraţiei alanice timpurii din spaţiul nord-vest pontic se 
numără cele de la Kovalevka (Sokolova Mogila), Trojany, Kozyrka, Vesnjanoe, Hruşca, Mocra (T 2 
M 2), Mihajlovka (T 3 M 3), dar şi cele de la Porogi.  
 Alanii sunt menţionaţi pentru această perioadă şi de Lucan, nepotul lui Seneca şi persoană cu 
mare trecere la curtea împăratului Nero. În unul din pasajele operei sale Pharsalia (VIII, 215–225) îi 
menţionează pe veşnic războinici alani la porţile Caspiei. Într-o altă lucrare a sa (Scholia Varia, VIII, 
223) Lucan ne relatează că alanii sunt un popor războinic care mult timp s-a opus romanilor şi că 
trăiesc dincolo de Dunăre. 
 Alanii sunt menţionaţi şi de către Flavius Josephus, care afirmă că: „…triburile alanilor sunt 
o parte a sciţilor ce locuiesc în jurul Tanais-ului şi lacului Meotic” (VII, 7, 4). Această menţionare 
este făcută de Flavius Josephus atunci când descrie evenimentele legate de invazia acestora în Media 
şi Armenia. Pe baza acestui pasaj unii autori considerî că alanii trebuie localizaţi doar la est de 
Tanais, deşi se spune clar că locuiesc în jurul Tanais-ului şi lacului Maeotis, adică şi la vest. 
 O relatare foarte succintă cu referire la alani avem în epopeea Argonauticele a lui Valerius 
Flaccus. Acesta atunci când vorbeşte de familia regală a colchilor relatează că Anausius (rege alan şi 
henioh), care devenise de mai demult duşman (al colchilor78) pentru că Medeea a fost promisă în 
căsătorie tiranului alban i-a trimis pe alanii înfocaţi şi pe ferocii heniohi79, după care a venit şi el (VI, 
40–47). În urma acestei incursiuni alanii au devastat cu sprijinul muntenilor heniohi întreaga 
Colchidă şi oraşele greceşti de pe coastă. Fără a preciza locul unde se află, alanii sunt menţionaţi în a 
doua jumătate a secolului I p. Chr. şi de către Marţial80 (Epigrame, VII, 30, 2, 6). 
 Probabil, despre alani şi nu despre albani este vorba şi în Istoriile (I, 6, 2) lui Tacitus din care 
aflăm că împăratul Nero a recrutat şi trimis numeroase unităţi din Germania, Britania şi Illyricum 
spre Porţile Caspice pentru războiul împotriva albanilor, dar le-a întors din drum pentru a înăbuşi 
răscoala lui Vindex. În legătură cu expediţia cu care ameninţa Nero, Pliniu cel Bătrân (Natauralis 
historia, VI, 40) explică faptul că aceasta a fost pregătită nu spre Porţile Caspice ci spre Porţile 
Caucaziene (Caucasiae portae) cele care duc prin Hiberia la sarmaţi, unde după cum se ştie nu 
locuiau albani ci alani. 
 O relatare importantă referitoare la alanii din secolul I p. Chr. avem în cartea dedicată 
domniei împăratului Domiţian81 (2, 2) din lucrarea Vieţile Cezarilor a lui Suetonius. Acesta ne 
relatează atunci când se referă la invazia alanică a Mediei şi Armeniei în anul 75 p. Chr. că: 

 
78  Locuitori de pe ţărmul răsăritean al Pontului Euxin, în valea râului Fasis. 
79  Populaţie de pe ţărmul de răsărit al Mării Negre. 
80  Marcus Valerius Martialis (40–103 p. Chr.) a fost un poet latin cunoscut pentru cărţile sale de epigrame, în care, 

manevrând cu o mare uşurinţă gluma ironică şi umorul caustic, prezintă instantanee din viaţa variată a Romei din 
timpul împărăţilor Domiţian, Nerva şi Traian. Marţial este considerat a fi creatorul epigramei moderne. Alături de 
Iuvenal, a fost cel mai de seamă poet satiric al Romei şi a biciuit fără cruţare moravurile vremii. 

81  Titus Flavius Domitianus (51–96 p. Chr.) împărat roman al dinastiei Flaviilor din 81 p. Chr. până în 96 p. Chr. 
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„…Vologesus82, regele parţilor, a cerut ajutor împotriva alanilor şi a rugat să-i fie trimis în 
calitate de comandant unul din fiii lui Vespasianus, Domitianus a făcut tot ce i-a stat în putinţă 
pentru a fi trimis el însuşi”. 
 Alanii sunt menţionaţi ca locuitori al teritoriului nord-pontic în prima jumătate a secolului 
II p. Chr. şi de către Dionisiu Periegetul83 (Descrierea Pământului, 302–307), care atunci când descrie 
Istrul, relatează că: „În partea sa dinspre miazănoapte, se întind numeroase triburi, până la 
intrarea lacului Maeotic; germani, sarmaţi, celţi şi bastarni, ţara imensă a dacilor, alanii cei viteji, 
taurii care locuiesc pe fâşia (numită): „Alergarea lui Ahile”, o regiune lungă şi îngustă până la 
gura lacului Maeotic însuşi”. 
 În anul 135 p.  Chr. alanii din zona Donului de Jos şi teritoriile nord-caucaziene au fost 
implicaţi într-un nou război în regiunile de dincolo de Caucaz. Potrivit relatării lui Dio Cassius 
(Istoria romană, LXIX, 15) războiul a fost iscat de Pharasmanes la alani, care provocau grele pierderi 
în Media, şi s-a extins apoi în Armenia şi în Cappadocia. Acesta a luat sfârşit atunci când alanii s-au 
potolit, datorită darurilor primite de la Vologeses II84 şi de frica lui Flavius Arrianus85. Faptul că în 
acest război alanii au luptat şi cu romanii rezultă foarte clar din lucrările lui Arrianus Arta Tacticii şi 
Ordinea de luptă împotriva alanilor. 
 În urma analizei izvoarelor literare s-a ajuns la concluzia (D. A. Mačinskij) că alanii şi-au 
făcut apariţia în stepele nord-pontice în perioada dintre anii 50–65 p. Chr., venind din stepele de 
dincolo de Marea Caspică, cât şi faptul că o mare parte a autorilor antici îi separă pe alani de restul 
sarmaţilor. Mai mult decât atât, se consideră (A. S. Skripkin) că apariţia în stepele Europei de Est a 
bogatelor morminte sarmatice cu gropi dreptunghiulare de mari dimensiuni şi cu un bogat mobilier 
funerar format din piese estice sunt în strânsă legătură cu schimbările care au început să aibă loc la 
începutul secolului I p. Chr. Aceste noi elemente din cadrul ritului funerar şi culturii materiale 
servesc, în opina autorului, la distingerea culturii sarmatice mijlocii, care a fost la bază una alanică. 
Decalajul în timp dintre începutul culturii sarmatice mijlocii (începutul sec. I p. Chr.) şi primele 
menţiuni despre alani (începutul celei de-a doua jumătăţi a sec. I p. Chr.) este explicat prin faptul că 
de la apariţia alanilor în stepele Europei de Est şi până la menţionarea lor în paginile lucrărilor 
autorilor antici a trecut, aşa cum de obicei se întâmpla, o perioadă de timp, dar şi prin faptul că 
fixarea exactă a anilor când alanii şi-au făcut apariţia în spaţiul de la vest de Volga nu poate fi 
stabilită. O certitudine este însă că centrul politic al noii uniuni de triburi sarmatice în frunte cu 
alanii a devenit pentru mai mult timp regiunea Donului de Jos unde se şi concentrează partea cea 
mai semnificativă a bogatelor morminte aristocratice. Un grup de alani însă, după cum rezultă din 
relatările autorilor antici şi realităţile arheologice, a pătruns şi în spaţiul nord şi nord-vest pontic 
unde a rămas alături de celelalte triburi sarmatice. O altă realitate este că venirea alanilor în stepele 
Europei de Est a dus la supunerea treptată a celorlalte triburi sarmatice fapt confirmat de relatarea 
foarte clară a lui Ammianus Marcellinus (Istorie romană, XXXI, 2, 13) care ne spune despre alani 
că „…încetul cu încetul, ca perşii, ei şi-au impus numele şi asupra populaţiilor din jur pe care 
le-au biruit”. 

 
82  A fost rege a Parţiei între anii 51–78 p. Chr. 
83  Poet grec, originar din Alexandria, care a trăit în prima jumătate a secolului II p. Chr. A întocmit o descriere a 

pământului locuit pe atunci, în 1185 hexametri, care s-a bucurat de o largă circulaţie în antichitatea târzie (în 
versiunea latină a lui Avienus şi Priscianus din Caesarea) şi mai ales în evul mediu când a servit ca manual şcolar. 
Lucrarea descrie ţărmurile Europei, Africii şi Asiei şi cuprinde, alături de informaţii geografice, şi interesante 
observaţii istorice şi etnografice.  

84  Rege part în anii 128–147 p. Chr. Obţine retragerea alanilor din Armenia şi Media în anul 136 p. Chr. 
85  Flavius Arrianus (cca. 95–175 p. Chr.), om politic şi istoric grec. A fost ofiţer în armata romană, consul, apoi 

guvernator al Cappadociei, calitate în care respinge în anul 134 p. Chr. o mare invazie alană în Asia Mică. Opera sa 
foarte variată cuprinde numeroase lucrări istorice. Cele mai cunoscute dintre acestea sunt Expediţia lui Alexandru 
cel Mare şi Descrierea călătoriei în jurul Pontului Euxin. 
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 În final ţinem să menţionăm că în stadiul actual al cunoştinţelor putem afirma că 
mormintele cu evidente trăsături estice, din spaţiul nord şi nord-vest pontic, din intervalul 
cronologic cuprins între mijlocul secolului I p. Chr. – începutul secolului II p. Chr., sunt în cea mai 
mare parte a lor, cel mai probabil, alanice. Mai mult decât atât, este evident că piesele de origine 
chinezească şi central-asiatică şi-au făcut apariţia la sarmaţi, inclusiv la sarmaţii din spaţiul nord şi 
nord-vest pontic odată cu venirea alanilor care utilizau aceste artefacte cu mult înainte de a ajunge în 
aceste teritorii. 

* 

 Una din sursele, care face referire la sarmaţii din spaţiul nord-vest pontic, de o importanţă 
majoră pentru istoria acestora, este placa de marmură fixată pe mausoleul familiei Plautinilor de la 
Ponte Lucano, de lângă Tibur (CIL XIV, 3608). Această fastuoasă inscripţie a fost redactată între anii 
74–79 p. Chr. şi face o trecere în revistă a activităţii lui Tiberius Plautius Silvanus Aelianus în 
calitatea sa de legat al provinciei Moesia între anii 57/60–67 p. Chr. 
 Una din primele acţiuni ale lui Tiberius Plautius Silvanus ar fi cea referitoare la mutarea în 
dreapta Dunării a 100.000 de transdanubieni (r. 9–13). Vasile Pârvan afirma despre aceştia: „Sunt 
toţi nomazi, căci îi vedem duşi nu în calitate de oaste biruită, ci de popor în stare de migraţie, 
fiecare trib cu toţi ai lui, copii şi femei şi cu şefii respectivi”. Tot el afirmă că „ei sunt o populaţie 
amestecată bastarno-sarmato-getică din nordul gurilor Dunării”. Unii autori (C. Patsch,              
C. Daicoviciu, I. Bogdan-Cătăniciu) văd în transdanubieni pe roxolani, bastarni şi daci ce erau 
presaţi dinspre răsărit de sarmaţi, alţii (M. B. Ščukin) că aceştia erau cei ce căutau refugiu din cauza 
presiunii sarmaţilor din est, fie că sunt dintre toate populaţiile care puteau plăti pentru a se aşeza în 
Imperiul Roman (P. C. Conole, R. D. Milns) sau că este vorba de crearea unui spaţiu de siguranţă 
prin strămutarea populaţiei din câmpia munteană (D. M. Pippidi, I. Bogdan-Cătăniciu). Această 
ultimă afirmaţie nu are nici un temei în condiţiile în care la hotarul dintre secolele I a. Chr. – I p. Chr. 
se constată arheologic încetarea locuirii în aproape toate aşezările getice din această zonă. Cert este 
că, scopul acestei acţiuni era în principal de natură economico-fiscală, aşa cum rezultă din rândul 11 
al inscripţiei tiburtine, în care se menţionează că ei au fost primiţi în Imperiu „ca tributari”: ad 
praestanda tributa. Rezultatele acestei acţiuni sunt relatate în rândurile 25–26 din care aflăm că 
Aelianus a fost cel dintâi care, prin trimiteri masive de grâu din această provincie, a uşurat 
aprovizionarea populaţiei din Roma: „primus ex ea provincia magno tritici annonam p(opuli) 
R(omani) adlevavit”.  
 O altă realizare semnificativă a fost reprimarea intenţiilor agresive ale sarmaţilor (motus 
orientem Sarmatarum, (r. 13)), în împrejurări asupra cărora nu ni se dau multe amănunte, 
precizându-se doar că operaţiunea plină de succes ar fi fost săvârşită când o parte din armata Moesiei 
a fost trimisă pentru a susţine expediţia din Armenia: (...) ”quamuis parte(m) magna(m) exercitus ad 
misisset” (r. 14–15). Expediţia împotriva călăreţilor stepei trebuie să fi avut loc în vara-toamna anului 
62 p. Chr., când din armata Moesiei de trei legiuni, o legiune, a V-a Macedonica, se găsea de mai 
multe luni în Orient, cu misiunea de a întări forţele angajate în conflictul cu parţii. Toate aceste 
măsuri au contribuit la creşterea prestigiului Romei. Rezultat imediat al acţiunii este redat în 
următoarele rânduri ale inscripţiei tiburtine, de unde aflăm că T. Plautius Silvanus „a adus regi, 
până atunci necunoscuţi ori duşmani poporului roman, pe malul Dunării pe care-l păzea (in 
ripam quam tuebatur), spre a-i pune să se închine steagurilor romane; a trimis înapoi regilor 
bastarnilor şi roxolanilor pe fiii lor prinşi ori luaţi înapoi de la duşmanii lor, iar regelui dacilor 
pe fraţii; de la unii dintre ei a luat în schimb ostatici” (V. Pârvan). Această acţiune este distinctă ca 
timp de transplantarea celor 100.000 de transdanubieni în provincie. Totodată, localizarea acestor 
acţiuni de politică externă este distinctă şi se efectuează în zone diferite: prima în provincie, a doua 
în ripa, organisme deosebite din moment ce despre primul ni se spune că îl conducea în mod legal 
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(praefuit) în timp ce asupra celui de-al doilea nu se exercita decât o acţiune de protecţie (quam 
tuebatur) în Ripa Thraciae adică zona de la est de Dimum, care nu era integrată în provincia Moesia, 
dar care se afla sub control roman.  
 V. Pârvan observa că teatrul operaţiunilor e în Basarabia şi cel mult în Moldova de miazăzi şi 
că întreaga orientare a activităţii lui Aelianus a fost îndreptată spre nord-est. Tot el spunea că de 
lupte propriu-zise e foarte puţin vorba şi că mai degrabă a fost o demonstraţie de forţă pe malul 
stâng al Dunării de Jos. Într-o altă manieră prezintă lucrurile C. Patsch, care credea că roxolanii, 
bastarnii şi dacii au fost atacaţi de sarmaţii din est luându-le ostatici şi obligându-i pe aceştia să li se 
asocieze. Acelaşi autor era de părerea că Aelianus ar fi înfrânt pe năvălitori, redând libertatea 
prizonierilor la care se face aluzie în inscripţie, răsturnând astfel sistemul de alianţă. D. M. Pippidi 
considera că motum orientem Sarmatarum compressit se referă la înăbuşirea de către romani a unei 
ameninţări care punea în primejdie hotarele provinciei Moesia. Acelaşi autor spunea că „nimic nu 
dovedeşte că atacul sarmaţilor din est ar fi vizat în primul rând pe bastarni şi pe daci”, şi credea 
că prin Sarmatae avem a înţelege roxolani. 
 Privită în contextul politicii romane din această perioadă, trebuie atrasă atenţia asupra unor 
detalii care au o importanţă majoră în sensul acestei discuţii. Trebuie precizat că întreaga acţiune a 
lui Aelianus a fost îndreptată împotriva acelor sarmaţi care nici într-un caz nu erau aceeaşi cu 
roxolanii, iar folosirea denumirii de sarmaţi vrea să evidenţieze faptul că este vorba de alte neamuri 
sarmatice decât roxolanii. Unii cercetători (P. C. Conole, R. D. Milns) văd în sarmaţii ce aveau 
intenţii agresive pe iazigi în alianţă cu aorşii, ori pe aorşi singuri, iar alţii pe urgi, iazigi, care au 
efectuat un raid din regiunea Ciscarpatică (Ju. G. Vinogradov), siraci (A. S. Rusjaeva), dar şi alani  
(C. Patsch, A. S. Skripkin, V. Bârcă, N. N. Lysenko). Cert este că, în inscripţie se spune clar că 
Aelianus „a adus regi, până atunci necunoscuţi nouă ori duşmani poporului roman, pe malul 
Dunării”. Or, din câte ştim, din informaţiile autorilor antici, dar şi din descoperirile arheologice, 
roxolanii nu puteau fi acei necunoscuţi din simplul motiv că aceştia locuiau încă din prima jumătate 
a secolului I p. Chr. în apropierea „hotarelor” romane. Mai mult decât atât, faptul că regelui 
roxolanilor i-au fost înapoiaţi fiii denotă că aceştia aveau o relaţie specială cu romanii şi că nu puteau 
fi acei sarmaţi care s-au ridicat împotriva romanilor. Erau bine cunoscuţi de către romani, fie ca 
aliaţi fie ca duşmani, şi sarmaţii aorşii şi siraci. Ţinând cont de mişcarea triburilor sarmatice spre 
vest, relatările autorilor şi realităţile arheologice credem că regii necunoscuţi şi sarmaţii a căror 
intenţie agresivă a fost reprimată sunt, cel mai probabil, alani. 
 În ceea ce priveşte mijloacele pe care le-a folosit Aelianus pentru a-şi atinge ţelul se consideră 
(D. M. Pippidi) că ele au fost de ordin militar, fără să excludă, însă, negocierile diplomatice, în urma 
cărora regii barbari să lege cu romanii relaţii de bună vecinătate. Închinarea regilor în faţa steagurilor 
romane este interpretată (I. Bogdan-Cătăniciu) ca un semn al loialităţii unor clienţi vechi sau noi; de 
unde se deduc clauzele unui tratat anterior, pe care l-au avut aceştia cu romanii, în virtutea căruia au 
fost ajutaţi să-şi recapete fraţii şi fiii de la duşmanii lor, probabil, acei inamici necunoscuţi nouă, care 
au fost aduşi pe malul Dunării. Întoarcerea acestor fii şi fraţi se datorează faptului că aceştia erau, cel 
mai probabil, incluşi în sistemul de amicitia sau societates. Formula întâlnită şi folosită era cea de 
amicus et socius populi Romani, de altfel exprimată în diferite variante, dar având acelaşi sens86. 

 
86 J. Klose a elaborat o schemă ce stabileşte patru categorii de relaţii dintre romani şi popoarele barbare de la Rin la 

Dunărea Mijlocie: 1. State clientelare, care nu plătesc tribut Romei sau plătesc o sumă mică în schimbul unor subsidii 
avantajoase oferind Romei trupe pe durata existenţei tratatului. 2. Unele state clientelare care obţineau sume de bani 
de la romani, iar în schimb ofereau ajutor militar în caz de război. 3. State ce primeau stipendii de la romani în 
schimbul cărora se obligau să asigure securitatea frontierei romane. 4. State care primesc stipendii, dar se obligau să 
nu întreprindă incursiuni în teritoriul roman. Acelaşi autor aprecia că prima categorie predomină în zona Rinului de 
la începutul secolului I p. Chr. şi până la jumătatea lui, în schimb a doua şi a treia se întâlnesc în special pe parcursul 
secolelor I-II p. Chr., în timp ce a patra se întâlneşte cu precădere în secolul III p. Chr., alături de care se întâlnesc a 
doua şi a treia categorie. 
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 În ceea ce priveşte regii necunoscuţi, este posibil ca Aelianus să le fi impus acestora pe lângă 
restituirea prizonierilor, interzicerea apropierii de graniţele romane şi plata despăgubirilor. 
Informaţii despre aceste condiţii în textul inscripţiei nu avem. Apar însă ostaticii al căror rol era 
printre altele şi acela de a garanta plata despăgubirilor, dar şi un instrument major că barbarii au 
înţeles acordurile încheiate. Oricum ar sta lucrurile, luarea de ostatici din familiile regilor sau şefilor 
de triburi este una din clauzele cele mai des atestate şi impuse de romani barbarilor. Aceştia erau 
oferiţi în principal cu scopul de a garanta fidelitatea lor faţă de Imperiu, dar şi de a respecta condiţiile 
impuse. Probabil, în cazul de faţă ostaticii primiţi de romani proveneau de la acei inamici 
necunoscuţi, care au fost aduşi pe malul Dunării să se închine steagurilor romane. 
 Toate aceste evenimente s-au petrecut în apropierea graniţelor provinciei, în zona cursului de 
jos al Dunării, fapt ce rezultă şi din rândurile 21–22 al inscripţiei tiburtine, căci aşa se poate înţelege 
afirmaţia: „per quem pacem provinciae et confirmavit et protulit” ceea ce V. Pârvan traduce: „astfel a 
statornicit el pacea provinciei şi a lărgit hotarele ei”. Despre o extindere a hotarelor provinciei nu 
poate fi vorba. Se consideră că aceasta înseamnă o extindere a păcii (A. Stein, Ju. G. Vinogradov), sau o 
pacificare vremelnică a ţinuturilor învecinate (D. M. Pippidi). Credem că putem înţelege în expresia de 
mai sus oglindirea politicii romane de extindere a hotarelor invizibile ale Imperiului, aceasta fiind în 
fond concluzia şi explicarea scopului acţiunilor menţionate în rândurile inscripţiei. 
 Guvernatorul Moesiei a acţionat şi în sprijinul oraşului Chersonesus, care era asediat de sciţi, 
obligând pe regele sciţilor să ridice asediul cetăţii (rândurile 24–25). 
 Cert este că informaţiile din această inscripţie confirmă încă odată în plus pătrunderea de noi 
triburi sarmatice în nord-vestul Mării Negre, moment ce este sesizabil, după cum am văzut, şi în 
izvoarele literare. 

* 

 Un alt izvor epigrafic important pentru istoria sarmaţilor din spaţiul nord-pontic, care 
confirmă unele informaţii din elogiul de la Tibur, este fragmentul de inscripţie descoperit în 1984 la 
Mangup (Crimeea), dar care provine de la Olbia. Din primele rânduri ale inscripţiei întregite destul de 
recent de Ju. G. Vinogradov, aflăm că un cetăţean al Olbiei – numele lui nu este cunoscut, inscripţia 
fiind fragmentară – în perioada când „o mare parte a grâului a fost distrus din cauza secetei” trecând 
prin ţara duşmanilor, a obţinut hrană, salvând astfel poporul de la foame. Interesantă pentru noi este 
următoarea informaţie din inscripţie. Din ea aflăm că el a efectuat o misiune diplomatică la 
guvernatorii Moesiei (Sabinus) şi Aelianus, „bărbaţi mari şi demni de cea mai înaltă preţuire pentru 
mărinimia lor” şi că o parte din cerinţele lui au fost îndeplinite, obţinând încă odată pâine pentru oraş. 
 Este foarte importantă următoarea clauză din inscripţie din care aflăm că în acel moment, 
când se afla în Moesia în misiune diplomatică, a început mişcarea sarmaţilor şi războiul. El l-a 
anunţat pe guvernator că ştia de situaţia grea şi a încheiat cu Roma o alianţă. 
 Din următoarele rânduri ale inscripţiei care s-au păstrat aflăm că acelaşi personaj a efectuat o 
misiune diplomatică la Umabios şi la marii regi din Aorsia. Trebuie menţionat că după Umabios 
urma numele altui rege sau regi dar din cauza faptului că inscripţia este fragmentară acesta nu ne 
este cunoscut. Nu este exclus ca alături de numele Umabios printre numele marilor regi din Aorsia 
să fi fost cele a lui Farzoios şi Inismeos. În urma analizei acestor rânduri se poate spune că 
evenimentele tulburătoare şi războiul sunt aceleaşi cu reprimarea intenţiilor agresive ale sarmaţilor 
din anul 62 p. Chr. despre care se relatează în elogiul tiburtin. Mai mult decât atât, amintirea ţării 
aorşilor87, care pentru prima dată apare în lingvistica grecilor sub termenul geografic Aorsia, cât şi 

 
87  Se consideră că ţara aorşilor se afla în apropiere de Dunăre şi provincia Moesia cât şi de Olbia şi nu în ţinuturile mult prea 

îndepărtate de la est de Don (Ju. G. Vinogradov), unde sunt atestaţi aorşii până la mijlocul secolului I p. Chr. Deşi acest 
punct de vedere nu poate fi respins, trebuie menţionat că în inscripţie nu avem nici un indiciu despre locul de baştină a lui 
Umabios şi a poziţionării geografice a teritoriului Aorsiei.  
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numele de Umabios, dar şi expresia marii regi ai Aorsiei, dovedeşte odată în plus că în această 
perioadă avem de-a face cu o mişcare a triburilor sarmatice spre vest ce a dus la o destabilizare a 
situaţiei în zona nord-pontică.  
 Astfel, avem două izvoare epigrafice, unul latinesc şi altul grecesc, care conţin informaţii ce 
se referă parţial la aceleaşi evenimente ce au avut loc în nord-vestul şi nordul Mării Negre, ambele 
confirmând relatările izvoarelor literare care au surprins mişcarea sarmaţilor spre vest punând în 
pericol posesiunile romane. 
 În ceea ce priveşte regii Farzoios şi Inismeos pentru care Olbia a bătut monedă din aur şi 
argint88, opiniile sunt împărţite atunci când este vorba de apartenenţa lor la o anumită grupare 
sarmatică. Există diverse opinii şi în ceea ce priveşte relaţiile dintre sarmaţii lui Farzoios şi Inismeos 
cu Olbia şi cu Imperiul Roman. M. B. Ščukin susţine că aceşti regi şi-au instituit autoritatea asupra 
acestui oraş, iar în baterea monedelor din aur văd un act politic antiroman. Alţii văd în relaţiile 
dintre sarmaţii lui Farzoios şi Olbia o uniune cu o prioritate de formă a sarmaţilor (A. V. Simonenko), 
iar politica dusă de Farzoios şi Olbia ca una antiromană (P. O. Karyškovskij, M. B. Ščukin). Această 
stare a lucrurilor nu permite să se vorbească de o supunere efectivă a oraşului lui Farzoios. Este cert, 
de altfel, că, relaţia dintre Olbia şi Farzoios a fost una mai complexă. Un punct de vedere este că 
aceşti regi au exercitat un protectorat asupra Olbiei (Ju. G. Vinogradov, V. Bârcă), asigurându-i astfel 
securitatea, la fel ca şi regii sciţi cu câteva secole în urmă. Se mai afirmă că sarmaţii lui Farzoios erau 
mai degrabă vasali ai Romei (Ju. G. Vinogradov), iar alianţa de protecţie dintre Olbia şi conducătorii 
Aorsiei ca fiind încheiată cu participarea administraţiei Moesiei (V. M. Zubar’). Nu în ultimul rând 
trebuie menţionat punctul de vedere potrivit căruia sarmaţii lui Farzoios au fost aliaţi ai Romei, ca 
părţi separate care nu au fost legate între ele cu nici un fel de relaţii (V. V. Krapivina), iar baterea 
monedei de aur pentru Farzoios ca fiind doar o utilizare de către el a monetăriei acestui oraş 
acţiunea fiind permisă de Roma pentru meritele lui Farzoios faţa de aceasta89. 
 Fără a ne repeta asupra problemei emisiunilor monetare din aur ţinem să menţionăm că 
opinia potrivit căreia baterea monedelor de aur de către Olbia pentru regele Fazoios a fost un semn 
de nesupunire şi sfidare a Romei nu poate fi susţinută, mai ales că aceasta nu interzicea baterea 
monedei de aur şi argint celor din afara Imperiului. Mai mult decât atât, nu avem date sigure că 
Farzoios ar fi rege al aorşilor aduşi, în opinia unora, de către romani în nord-vestul Mării Negre. Nu 
există dovezi certe nici că Farzoios ar fi fost vasal al Romei. De asemenea, nu se poate suţine nici 
punctul de vedere că romanii i-ar fi dat dreptul lui Farzoios să bată monedă de aur ca urmare a 
sprijinului acordat Romei. Cert este doar că Farzoios a fost rege al sarmaţilor din nord-vestul Mării 
Negre, care se aflau în imediata vecinătate a Olbiei. 
 Ţinând cont de situaţia grea care se crease în această zonă, datorită pătrunderii noilor triburi 
sarmatice, necunoscute, dar şi violente, evenimentele puteau evolua şi altfel. Olbia, înconjurată de 
barbari, atacată sistematic, aflându-se în faţa unui pericol mai mare, a apelat la regele Farzoios (care 
se afla în fruntea unei puternice uniuni din zonă), să asigure protecţie şi sprijin pentru apărarea 
oraşului. În schimbul acestui serviciu oraşul a bătut monedă de aur, care a servit la plata regelui şi a 

 
88  Pe aversul monedelor din aur apare chipul lui Farzoios şi inscripţia ΒAΣIΛEΩΣ ΦAΡZOIOΎ, iar pe revers vulturul cu un 

semn de tip tamga în ghiare şi literele OΛ, la care se adaugă monograma arhonţilor. Monedele de argint bătute pentru 
Inismeos au pe avers reprezentat chipul regelui, semnul de tip tamga şi inscripţia ΒAΣIΛEΩΣ INENΣIMEΩΣ sau 
ΒAΣIΛEΩΣ INICMEΩΣ, iar pe revers capul lui Apollo sau a zeiţei oraşului, arc, delfin, monograma arhonţilor şi 
inscripţia circulară OΛBIOΠOΛEITEΩN. 

89  Se consideră că meritele pentru care Farzoios a primit dreptul de a bate monedă din aur constau în participarea 
sarmaţilor conduşi de acest rege de partea romanilor în conflictul romano-bosporan din anii 45–49 p. Chr.                    
(V. V. Krapivina), deşi se ştie că aorşii care au participat la acest conflict de partea Romei erau conduşi de regele 
Eunones (Tacitus, Anale, XII, 15–21). V. V. Krapivina nu exclude posibilitatea ca aorşii să fi fost aduşi de romani mai 
aproape de graniţa dunăreană cu scopul de a o întări. Tot ea este de părerea că apărarea Olbiei a fost încredinţată 
aorşilor lui Farzoios de către romani. 
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armatei lui. Nu este exclus faptul că acestor sarmaţi să li se fi asigurat şi nişte facilităţi eocnomice în 
relaţia cu Olbia. Trebuie precizat şi faptul că această monedă nu este în nici un caz o recunoaştere a 
autorităţii oficiale a lui Farzoios90.  
  În sfârşit, credem că, regele Farzoios nu controla toate triburile sarmatice din spaţiul dintre 
Nipru şi gurile Dunării. 

* 

 Remarcabila guvernare a lui Tiberius Plautius Silvanus Aelianus nu a reuşit să elimine 
pericolul sarmatic de la Dunărea de Jos. Mai mult decât atât, angajarea trupelor romane în conflictul 
cu parţii, până la sfârşitul anilor ‘60 ai secolului I p. Chr. a slăbit controlul graniţelor dunărene. 
Astfel, în iarna anilor 67/68 p. Chr. sarmaţii roxolani trec Dunărea şi măcelăresc două cohorte romane 
(Tacitus, Istorii I, 79). În iarna următoare, profitând de războiul civil de la Roma, după moartea lui 
Nero, sarmaţii roxolani, în număr de 9000 de călăreţi, jefuiesc Moesia, „…dar din cauza sălbăticiei şi a 
succesului, ei erau preocupaţi mai mult de pradă decât de luptă”. Întâmplarea a făcut ca tocmai 
atunci să vină din Orient legiunea III Gallica, care alături de trupele Moesiei, la conducerea cărora se 
afla M. Aponius Saturninus, să contribuie la înfrângerea năvălitorilor. În toamna anului 69 p. Chr., 
după multe decenii, au rupt tăcerea şi dacii, care profitând de situaţia din Imperiu au invadat Moesia, 
luând cu asalt taberele de iarnă ale cohortelor şi cavaleriei auxiliare făcându-se stăpâni pe ambele 
maluri ale Dunării (Tacitus, Istorii III, 46, 2). De asemenea, în iarna anilor 69–70 p. Chr., a avut loc un 
nou atac sarmatic asupra Moesiei, fiind ucis însuşi guvernatorul provinciei, Fonteius Agrippa. În locul 
acestuia este trimis Rubrius Gallus, care a reuşit cu mari eforturi să pună capăt războiului şi să 
restabilească ordinea (Flavius Josephus, De bello Iudaico, VII, 4, 3) (Fig. 137). 
  

 
Fig. 137. Incursiunile sarmaţilor la sud de Dunăre în anii 60 p. Chr. 

 
În aceeaşi perioadă sarmaţii iazigii, care se aflau în Câmpia Pannonică, îşi ofereau serviciile 

romanilor (Tacitus, Istorii III, 5, 1).  

 
90  În ceea ce priveşte apariţia chipului lui Farzoios pe monedele unde acesta este intitulat basileos, nu este exclus ca acest fapt 

să aparţină stilului de obţinere a unor favoruri caracteristice oraşelor greceşti. Nu se poate exclude nici posibilitatea ca 
aceasta să fi fost o condiţie a lui Farzoios. Cert este că în acest caz monedele au servit ca mijloc de plată pentru protecţia 
oraşului şi indică o situaţie politică de moment. Moneda dată constituie un mijloc de propagandă şi a fost folosită în 
scopuri economice. 
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 După încheierea războiului civil de la Roma, prin victoria lui Vespasian91, dar şi a ieşirii în 
evidenţă a dificultăţilor organizării apărării de la Dunărea de Jos, s-a trecut la reorganizarea sistemului 
de apărare a frontierei dunărene. Aceste măsuri vor face ca Moesia să aibă o armată alcătuită din patru 
legiuni. Tot în timpul Flaviilor va fi organizată flota dunăreană Classis Flavia Moesica şi se vor aduce 
primele unităţi militare auxiliare în Dobrogea. În această perioadă au fost reglementate, foarte 
probabil, şi relaţiile politico-diplomatice dintre romani şi barbarii de la Dunărea de Jos, printre care şi 
sarmaţii. Măsurile luate au fost urmate de o perioadă de linişte la hotarul dunărean al Imperiului. 
Această perioadă a durat până în anul 85 p. Chr., când dacii au atacat provincia Moesia şi au dat o grea 
lovitură romanilor. Gravitatea situaţiei este subliniată de Tacitus (Agricola, 41), care afirmă că au fost 
puse în cumpănă taberele legiunilor şi chiar însăşi stăpânirea provinciilor. 
 În aceste conflicte dintre romani şi daci sarmaţii nu au participat. Nu avem atestări ale 
conflictelor dintre sarmaţii din nordul şi nord-vestul Mării Negre nici în anii următori. Foarte 
probabil că sarmaţii din acest spaţiu aveau încheiate „tratate” cu Imperiul de la care primeau 
subsidii. Doar sarmaţii iazigi, care locuiau în Câmpia Pannonică, au intrat în conflict cu romanii în 
anul 89 p. Chr., când au venit în sprijinul suebilor, devastând Pannonia (Cassius Dio, Istoria romană, 
LXVII, 5, 2). Câţiva ani mai târziu, şi anume în anul 92 p. Chr., a avut loc un atac al iazigilor 
împotriva Moesiei Superior soldat cu masacrarea legiunii a XXI Rapax. Datorită intervenţiei rapide a 
împăratului Domiţian situaţia s-a ameliorat, iar iazigii au fost înfrânţi (Suetonius, Domitianus, 6, 1). 
 Cam în aceiaşi perioadă sarmaţii din nord-vestul Pontului Euxin deranjau locuitorii oraşelor 
greceşti din regiune. Una din dovezile în acest sens avem în opera lui Dion Chrysostomos 
(Orationes, XXXVI), care a vizitat Olbia în anul 95 p. Chr.. De la el aflăm că oraşul era supus 
permanent atacurilor triburilor barbare şi că în împrejurimile lui se aflau sarmaţi şi sciţi. Vorbind de 
Kallistratos, locuitor al Olbiei, Dion ne relatează că acesta era priceput în cele ale războiului, era 
viteaz şi că a ucis mulţi sarmaţi, pe unii luându-i prizonieri. Tot el ne relatează că atunci când s-au 
strâns să-i asculte discursul olbiopoliţii erau aproape toţi înarmaţi. Deşi periodic existau situaţii 
tensionate olbienii au încercat să creeze nişte relaţii de pace cu sarmaţii, dar nu numai. O dovadă în 
acest sens sunt informaţiile din izvoarele epigrafice (IOSPE I2, nr. 39, 51, 54), chiar dacă din secolul 
II p. Chr., din care aflăm că olbiopoliţii au trimis nu o dată solii la sciţi şi sarmaţi, foarte probabil, 
pentru a preîntâmpina atacurile din partea acestora asupra oraşului. 
 După zece ani de la evenimentele din anul 92 p. Chr. în care au fost implicaţi iazigii, sarmaţii 
roxolani, locuitori ai stepelor nord şi nord-vest pontice, au luat parte în primul război daco-roman 
ca aliaţi ai celor dintâi. O dovadă în acest sens sunt mai multe scene de pe Columna lui Traian pe 
care sunt reprezentaţi călăreţii sarmaţi roxolani (scenele XXXI-XXXII, XXXVII) şi inscripţia de la 
Adamclisi (Tropaeum Traiani) unde sunt menţionaţi sarmaţii [devicto exerc]itu D[acorum et 
Sarmata]rum…. Atacul dacilor şi roxolanilor a avut loc în iarna anului 101–102 p. Chr. şi a constat 
într-un atac al garnizoanelor romane din castrele Moesiei Inferior. Invazia coaliţiei antiromane 
sfârşeşte dezastruos, aceştia fiind învinşi de forţele romane conduse de însuşi Traian92. În urma 
invaziei şi luptelor din Moesia a fost luat prizonier Callidromus. Dintr-o scrisoare a lui Pliniu cel 
Tânăr93 (Ad Traianum epistolae, 74, 1) către împăratul Traian, aflăm că acesta a fost sclavul lui 
Laberius Maximus, guvernatorului Moesiei Inferior din anii 101–102 p. Chr. Callidromus a fost luat 
prizonier de către Susagus şi dus la Decebal, care l-a trimis mai apoi în dar lui Pacorus, regele 

 
91  Titus Flavius Vespasianus împărat roman în anii 69-79 p. Chr. 
92  Marcus Ulpius Nerva Traianus (53-117 p. Chr.), împărat roman în anii 98 -117 p. Chr., a fost al doilea dintre cei aşa-

zişi „cinci împăraţi buni ai Imperiului Roman” şi unul dintre cei mai importanţi ai acestuia. În timpul domniei sale, 
Imperiul Roman ajunge la întinderea teritorială maximă. 

93  Caius Plinius Caecilius Secundus (61-113 p. Chr.), om politic şi scriitor latin. A fost nepotul şi fiul adoptiv al lui 
Pliniu cel Bătrân. Pliniu cel Tânăr a urmat un cursus honorum strălucit, a fost quaestor (88 p. Chr.), tribun            
(91/92 p. Chr.), praetor (93/95 p. Chr.), consul în anul 100 p. Chr. şi guvernator al Pontului şi Bithiniei în anii 110–
113 p. Chr. A fost prieten cu Tacitus şi apropiat al împăratului Traian. 
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parţilor. Solii ce l-au dus în dar pe Callidromus regelui part au străbătut lungul drum, cel mai 
probabil, pe la nordul Mării Negre, prin teritoriile locuite de sarmaţii roxolani, aorşi, siraci şi alani 
care mai mult ca sigur erau favorabili lui Decebal. În ceea ce-l priveşte pe Susagus acesta a fost, cel 
mai probabil, o căpetenie sarmată, a cărui nume era bine cunoscut împăratului pentru ca Pliniu să-i 
mai menţioneze rangul. 
 Faţă de sarmaţii roxolani, care au fost aliaţii dacilor, sarmaţii iazigi au adoptat o poziţie 
neutră. În acest sens sunt relevante informaţiile transmise de Dio Cassius (Istoria romană, LXVIII, 
10, 3), care ne lasă să înţelegem că iazigii fuseseră neutri în timpul primului război, neutralitate ce i-a 
favorizat pe romani. O confirmare în acest sens este şi faptul că, după încheierea păcii din 102 p. Chr., 
Decebal i-a atacat pe iazigi ocupând un teritoriu ce le aparţinea, dar pe care Traian, la sfârşitul celui 
de-al doilea război, nu l-a restituit, deşi iazigii îl solicitaseră. 
 În confruntările din cel de-al doilea război daco-roman, sarmaţii roxolani nu participă. Nu 
este exclus ca acest fapt să se datoreze plăţii stipendiilor către aceştia de către romani în preajma 
celui de-al doilea război daco-roman. Această politică a diplomaţiei romane a avut ca scop asigurarea 
neutralităţii, dar şi pentru a-i determina pe aceştia să nu întreprindă incursiuni în Imperiu. 
 La scurt timp de la moartea lui Traian a avut loc o răscoală a roxolanilor. Astfel, dintr-un 
pasaj al Istoriei Augusta94 (Hadrianus, 6, 6–8), dedicat domniei împăratului Hadrian95, aflăm că 
acesta auzind de răscoala sarmaţilor şi roxolanilor, a trimis înainte armatele, iar el s-a dus în Moesia, 
iar cu regele roxolanilor, care se plângea de micşorarea stipendiilor, după ce a cunoscut cum stau 
lucrurile a stabilit legături paşnice. Din acest pasaj nu rezultă clar dacă roxolanii au atacat sau nu 
Moesia Inferior. Faptul că roxolanii s-au plâns de reducerea stipendiilor ar putea însemna în realitate 
doar teama că noul împărat nu va continua politica lui Traian faţă de aceştia. Pus în faţa acestei 
situaţii Hadrian a venit în Moesia Inferior unde a negociat, se pare, cu roxolanii noile condiţii ale 
relaţiilor cu aceştia. Cert este că, Hadrian a reuşit în urma negocierilor să-l transforme pe regele 
roxolanilor în rex amicus populi Romani. Probabil, P. Aelius Rasparaganus rex Roxolanorum a fost 
personajul cu care împăratul Hadrian a negociat relaţia de amicitia. Acest lucru rezultă limpede din 
inscripţiile de la Pola care îl atestă pe P. Aelius Rasparaganus rex Roxolanorum (CIL V, 32) şi pe fiul 
său P. Aelius Peregrinus care îşi ridică, fiind încă în viaţă pentru sine şi pentru Attiae Procilliae fiica 
lui Quintus, pentru libertele şi urmaşii lor monumente funerare (CIL V, 33). După cum bine s-a 
remarcat (D. Braund, C. H. Opreanu), cetăţenia romană acordată de către împăratul Hadrian regelui 
roxolanilor şi fiului acestuia reprezintă una din cele mai mari recompense pe care le putea obţine un 
rex amicus pentru serviciile făcute Imperiului Roman. Nu se ştie exact cât a durat acest „tratat” 
dintre roxolani şi Imperiul Roman, dar se poate spune că evenimentele au avut loc, probabil, în 
primăvara anului 118 p. Chr. În ceea ce priveşte prezenţa regelui şi fiului său în Imperiu aceasta 
indică, cum bine s-a remarcat (C. H. Opreanu), că aceştia au fost la un moment dat alungaţi din 
„ţara” lor de o grupare rivală antiromană. Oricum, este cert că sarmaţii au constituit şi pe întreg 
parcurs secolului II p. Chr., ca şi în secolul precedent, un pericol major pentru Imperiul Roman.  

Perioada sarmatică târzie 

Această perioadă, destul de lungă ca timp, se împarte pe baza realităţilor arheologice în două 
etape distincte: 1. a doua jumătate a secolului II – prima jumătate a secolului III p. Chr.; 2. a doua 
jumătate a secolului III – secolul IV p. Chr. După cum o dovedesc descoperirile arheologice, pentru 

 
94  Istoria Augusta (lat. Historia Augusta) este o colecţie târzie de biografii romane, în latină, ale împăraţilor şi ale unor 

apropiaţi ai acestora precum şi ale unor uzurpatori din perioada 117-284 p. Chr. Se prezintă ca fiind un ansamblu de 
scrieri a şase autori diferiti, denumiţi colectiv Scriptores Historiae Augustae, redactat în timpul împăraţilor Diocleţian 
(284–305 p. Chr.) şi Constantin cel Mare (306–337 p. Chr.). 

95  Publius Aelius Traianus Hadrianus (76–138 p. Chr.), cunoscut ca Hadrian, a fost împărat roman în anii 117–138 p. Chr. 
A fost al treilea dintre cei aşa-zişi „cinci împăraţi buni ai Imperiului Roman”. 
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această perioadă avem mult mai puţine vestigii sarmatice ca în cea anterioară. Mult mai puţin 
numeroase sunt şi relatările autorilor antici referitoare la sarmaţii târzii, deşi această epocă a fost 
destul de bogată în evenimente istorice, iar mişcări ale sarmaţilor spre vest au avut loc în câteva 
rânduri. Cu toate acestea, o reconstituire a istoriei etnice şi politice a sarmaţilor din nordul Mării 
Negre este destul de dificil de realizat. 

Purtătorii culturii sarmatice târzii, judecând după o serie de artefacte care constituie buni 
indicatori cronologici, şi-au făcut apariţia în regiunea nord-pontică de la vest de Don nu mai repede 
de mijlocul secolului II p. Chr. Din punct de vedere arheologic migraţia şi aşezarea acestora în 
spaţiul menţionat este susţinută de o serie de elemente inovatoare din cultura materială, ritul şi 
ritualul funerar.  

Din punct de vedere numeric predomină înmormântările principale în tumuli. Marea 
majoritate a lor fac parte din cadrul unor necropole mai mari (Cuconeştii Vechi I, Cuconeştii Vechi 
II, Petreşti, Holmskoe, Alkalija, Vasil’evka, Divizija etc.) sau mai mici (Bădragii Noi, Hadžider II, 
Feşteliţa, Gradeška), dar se întâlnesc şi în tumuli sarmatici singulari. 

O trăsătură pentru perioada sarmatică târzie sunt gropile funerare cu nişă caracteristice 
înmormântărilor principale. Acestea reprezintă un procent ridicat în necropolele din vestul spaţiului 
nord-pontic. O situaţie aparte se întâlneşte în cadrul necropolelor de la Brilevka (zona centrală a 
regiunii nord-pontice) şi Ševčenko (estul spaţiului nord-pontic) unde toate mormintele erau de tipul 
cu nişă. Gropile funerare cu nişă sunt o trăsătură caracteristică a mormintelor sarmatice din 
Sarmaţia Asiatică. 

O inovaţie pentru prima etapă a perioadei târzii este obiceiul deformării artificiale a 
craniului, caracteristic şi frecvent în mormintele sarmatice târzii din teritoriul de la sud de Urali, 
regiunea Volgăi de Jos şi interfluviul Volga-Don, întâlnit, deşi mai rar, într-o serie de morminte din 
nordul Mării Negre. Făcând o paranteză, trebuie menţionat că obiceiul deformării artificiale a 
craniilor a fost folosit încă dintr-o perioadă mult mai timpurie de către populaţia din Asia Centrală. 

O apariţie nouă pentru această perioadă sunt amenajările rituale de formă pătrată sau 
dreptunghiulară descoperite în necropole tumulare şi sub unii tumuli sarmatici singulari, cu 
precădere din zona nord-vest pontică. Numărul mare de astfel de construcţii funerare în necropolele 
de la sfârşitul secolului I – începutul secolului II p. Chr. din zona Donului de Mijloc indică faptul că 
sarmaţii din această regiune au adus acest obicei în nordul Mării Negre. Mai mult decât atât, aceştia, 
alături de alte grupări sarmatice de la est de Don şi Volga, şi-au adus aportul la formarea culturii 
sarmatice târzii din teritoriul nord-pontic. 

O altă „inovaţie” a perioadei sarmatice târzii este refuzul de a pune în morminte săgeţi, care 
au constituit un atribut al mormintelor din perioada mijlocie. Pe de altă parte în cultura materială a 
sarmaţilor târzii sunt o serie de elemente de influenţă estică: spade lungi ce aveau prins la capătul 
mânerului nişte terminaţii de diferite forme din calcedon, garnituri (plăcuţe) din os de la arcuri 
compozite, atât de la capetele arcului cât şi la mâner, cât şi alte categorii de artefacte, precum 
ceramica, ce au analogii în Asia Centrală. 

Înfăţişarea culturală a noilor triburi este susţinută de o grupă de morminte cu trăsături 
comune care au aparţinut aristocraţiei acestora. Toate aceste morminte se întind pe un spaţiu 
cuprins între regiunea din sudul Munţilor Urali şi Marea Azov, reprezentând un orizont cultural şi 
cronologic distinct. Aceste morminte au două zone cu o concentrare accentuată: regiunea din sudul 
Munţilor Urali şi cea a Donului de Jos. Trăsăturile caracteristice ale acestora sunt gropile înguste cu 
nişă sau gropile dreptunghiulare alungite, armamentul ofensiv (spade lungi), piese de harnaşament şi 
piese de centură din cadrul mobilierului funerar. Trebuie menţionat însă că în nordul Mării Negre 
astfel de morminte se întâlnesc doar în partea de est a acestui teritoriu, care constituie limita vestică a 
regiunii cu o concentrare ridicată a acestora. 

O propunere destul de viabilă asupra provenienţei triburilor sarmatice târzii îi aparţine lui  
A. S. Skripkin. Autorul atrage atenţia asupra faptului că în cultura sarmatică târzie sunt foarte puternice 
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trăsăturile ritului şi ritualului funerar al nomazilor din zona Amudariei de Jos şi de Sus, regiunea 
Buhara (sudul Uzbekistanului) şi regiunea văii Fergana (regiune situată în estul Uzbekistanului) din 
secolele I–II p. Chr. Foarte probabil că în această perioadă a avut loc o strămutare a unei părţi a 
populaţiei nomade din Asia Centrală în zona Volgăi de Jos, pentru care erau caracteristice 
mormintele în gropi funerare cu nişă şi în catacombe. Nu este exclus nici faptul ca acest proces de 
migrare sa fi avut ca şi cauză întărirea Regatului Kuşan. Pe de altă parte, cultura nomazilor din Asia 
Centrală s-a format la hotarul secolelor II–I a. Chr. sub influenţa sarmaţilor. 

Aşadar, formarea culturii sarmatice târzii a avut loc cu aportul substanţial şi direct al noului val 
de nomazi care au pătruns în stepele Europei de Est din regiunea Asiei Mijlocii. Noii veniţi erau 
iranieni, situaţie fixată de onomastica de la Tanais, dar care se deosebeau de populaţia anterioară din 
stepele Volgăi şi Donului. În a doua jumătate a secolului II p. Chr. aceste noi triburi sarmatice au 
pătruns şi s-au aşezat şi în regiunea nord-pontică de la vest de Don. Iniţial denumirea acestora nu era 
cunoscută însă materialele arheologice indică faptul că noii veniţi s-au amestecat şi convieţuit cu 
populaţia sarmatică locală şi s-au influenţat reciproc având loc astfel o integrare a vechii şi noii culturi. 

În Sarmaţia Asiatică acest proces a fost surprins în cazul mormintelor în care defuncţii erau 
depuşi pe diagonală, care în a doua jumătate a secolului II p. Chr. au dobândit unele trăsături, 
precum orientarea nordică a defuncţilor, deformarea artificială a craniilor, artefacte, tipice culturii 
sarmatice târzii. 

Există opinia că izvoarele literare antice îi numesc pe toţi sarmaţii târzii alani. Acest punct de 
vedere se bazează pe numeroasele relatări din opera lui Ammianus Marcellinus (Istorie romană, 
XXII, 8, 42; XXXI, 2, 12–13, 16–17 etc.), dar şi a altor autori de la sfârşitul secolului III – secolul         
IV p. Chr., precum Iulius Capitolinus (Istoria Augusta, Antoninus Pius, 5), Claudius Claudianus 
(Împotriva lui Rufinus, Cartea întâi, 310–315) etc. 

Cu toate acestea, trebuie spus, aşa cum bine a remarcat S. I. Bezuglov, că informaţiile din 
textul lucrării lui Ammianus Marcellinus, scris la sfârşitul secolului IV p. Chr., sunt adeseori 
extrapolate incorect şi asupra perioadei mai timpurii (sec. I–III p. Chr.). Acelaşi autor, în urma unei 
analize minuţioase a relatărilor lui Ammianus Marcellinus, a ajuns la concluzia că informaţiile din 
lucrarea acestuia se referă la perioada nu mai timpurie de mijlocul secolului III p. Chr. Mai mult 
decât atât trebuie menţionat că atât Ammianus Marcellinus cât şi alţi autori din a doua jumătate a 
secolului II – secolul IV p. Chr. îi menţionează adeseori şi pe roxolani printre locuitorii stepelor 
nord-pontice. 
 O dovadă în acest sens este şi prezenţa sarmaţilor, roxolanilor şi alanilor printre neamurile 
barbare care au conspirat şi atacat Imperiul Roman pe vremea împăratului Marcus Aurelius (Istoria 
Augusta, Marcus Antoninus, 22, 1). Istoria Augusta îi menţionează pe sarmaţi şi roxolani şi pe 
timpul domniei împăraţilor Gordian III96 şi Gallienus97. Dintr-un pasaj aflăm că împăratul Gordian 
III i-a învins pe perşi, goţi98, sarmaţi şi germani (Istoria Augusta, Cei trei Gordiani, 34), iar 
Regalianus, guvernator al Illyricului, proclamat împărat de legiunile de la Dunăre în anul 260 p. Chr., 
„…a luptat cu vitejie împotriva sarmaţilor, dar, la instigaţia roxolanilor, cu asentimentul 
soldaţilor şi al provinciilor care se temeau ca nu cumva Gallienus să înfăptuiască lucruri şi mai 
grave, a fost şi el omorât” (Istoria Augusta, Regilianus, 10)99. 

 
96  Gordianus Marcus Antonius (225–244 p. Chr.), împărat roman în anii 238–244 p. Chr., învingătorul perşilor, goţilor, 

sarmaţilor şi germanilor dar care a fost învins, potrivit lui Iulius Capitolinus (Istoria Augusta, Cei trei Gordiani, 34), 
de către alani într-o luptă neregulată. 

97  Publius Egnatius Gallienus, împărat roman în anii 259–268 p. Chr.  
98  Populaţie germanică originară din sudul Scandinaviei sau din insula Gorland care s-a stabilit în secolul I a. Chr. pe 

litoralul meridional al Mării Baltice, în regiunea Vistulei inferioare. În a doua jumătate a secolului II p. Chr. goţii 
încep migraţia lor spre sud-est, determinând în drumul lor mari deplasări de populaţii. 

99  La finele anilor ’50 – începutul anilor ’60 ai secolului III p. Chr. împotriva alanilor a luptat la Dunăre, foarte probabil, 
după cum se poate deduce din relatările lui Flavius Vopiscus (Istoria Augusta, Probus, 5-6; 8) şi generalul roman 
Probus Marcus Aurelius, ajuns împărat roman în anii 276–282 p. Chr. 
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 Împotriva sarmaţilor a luptat şi Marcus Aurelius Carus100 (Eutropius101, Breviarum ab urbe 
condita, IX, 18) şi Caius Galerius Valerius Maximianus (Eutropius, Breviarum ab urbe condita, IX, 
25, 2), împărat roman în perioada 305-311 p. Chr. Alanii, roxolanii şi sarmaţii se numără printre 
învinşii lui Lucius Domitius Aurelianus, cunoscut drept Aurelian, împărat roman în anii 270–275 p. Chr. 
(Istoria Augusta, Aurelianus, 33)102. Chiar şi Ammianus Marcellinus menţionează roxolanii printre 
populaţiile ce locuiesc în nordul Mării Negre (Istorie romană, XXII, 8, 31). 
 Aşadar, pe de o parte, avem informaţiile izvoarelor antice care susţin apartenenţa alanică a 
culturii sarmatice târzii, iar pe de altă parte, o îndoială întemeiată asupra utilizării acestui etnonim 
asupra tuturor purtătorilor acestei culturi. Credem că denumirea de alani a sarmaţilor târzii din 
nordul Mării Negre şi teritoriile învecinate de la est de Don reflectă momentul coexistenţei alanilor 
cu populaţia sarmatică anterioară care a intrat în uniunea alanică. Originea mai mult sau mai puţin 
apropiată a acestora a făcut ca procesul de integrare să fie unul foarte uşor. Ammianus Marcellinus 
ne relatează că alanii „…încetul cu încetul, ca perşii, ei şi-au impus numele şi asupra populaţiilor 
din jur pe care le-au biruit” (Istorie romană, XXXI, 2, 13). Acelaşi autor ne spune: „Împărţiţi pe 
două continente, cu neamuri felurite pe care nu e important să le arăt în amănunt, deşi cutreieră 
în triburi pe mari întinderi, ca nomazii, totuşi au ajuns la o singură denumire, aceea de alani, 
fiindcă au aceleaşi obiceiuri, acelaşi mod înapoiat de viaţă şi aceleaşi arme” (Istorie romană, 
XXXI, 2, 17). 
 Cert este că în prima etapă a culturii sarmatice târzii din nordul Mării Negre, pe lângă 
elementele inovatoare din est, s-au păstrat o serie de trăsături din perioada sarmatică mijlocie, 
precum orientarea nordică a defuncţilor, preponderenţa gropilor de formă dreptunghiulară şi 
continuarea practicii înmormântărilor secundare în tumuli de epoci mai vechi sau sarmatici. Mai 
mult decât atât trebuie menţionat că deşi monumentele culturii sarmatice târzii din nordul Mării 
Negre, în special din partea vestică a acestuia, au multiple asemănări cu cele din Sarmaţia Asiatică 
acestea au şi un specific local pregnant. Nu acelaşi lucru se poate spune despre monumentele 
sarmatice din estul spaţiului nord-pontic (ex. necropola de la Ševčenko) care au trăsături similare cu 
cele de la est de Don. Această situaţie se datorează faptului că în vestul regiunii nord-pontice noii 
veniţi nu au constituit o majoritate şi au trăit alături de urmaşii populaţiei sarmatice din perioada 
anterioară. Convieţuirea dintre aceştia a dus într-un timp foarte scurt la dezvoltarea unei culturi 
sarmatice târzii specifice teritoriului nord-vest pontic. Nu în ultimul rând trebuie spus că lipsa 
mormintelor cu trăsături comune care au aparţinut aristocraţiei din această zonă indică faptul că 
teritoriul de bază al locuirii noilor veniţi se afla în continuare în stepele de la est de Don şi Volga.  

 
100  Împărat roman în anii 282–283 p. Chr. 
101  Istoric roman din secolul IV p. Chr. care a scris în jurul anului 367 p. Chr. o scurtă istorie romană (Breviarium ab 

Urbe condita) în 10 cărţi, în care tratează istoria Romei de la începuturile ei până la moartea împăratului roman 
Iovianus Flavius din 364 p. Chr. (împărat roman în anii 363-364 p. Chr.), valoroasă mai ales pentru informaţiile 
referitoare la istoria Daciei romane. Claritatea expunerii, concizia şi echilibrul tratării au făcut din această lucrare un 
manual comod şi căutat, fiind tradusă pe la 380 p. Chr. şi în greceşte. S-a bucurat de o largă circulaţie în antichitatea 
târzie şi evul mediu.  

102  Pe dacii liberi şi sarmaţii de la Dunărea Mijlocie îi învinge în anii 236/237 p. Chr. şi Caius Iulius Verus Maximinus 
Thrax cunoscut mai mult sub numele de Maximinus Tracul (cca. 173–238 p. Chr.), împărat roman între anii 235–
238 p. Chr. Cu acest prilej Maximinus adoptă titlurile triumfale Dacicus Maximus şi Sarmaticus Maximus. Originar 
dintr-o familie de ţărani din Tracia Iulius Capitolinus ne relatează că: „S-a născut într-un sat vecin cu populaţiile 
barbare; tatăl era de origine gotică şi se numea Micca, iar mama, care provenea de la alani, se numea Hababa. La 
început, Maximinus însăşi nu ascundea acest nume, dar, de îndată ce s-a urcat pe tron, a procedat tocmai 
dimpotrivă, pentru a nu se spune că împăratul provine din părinţi barbari” (Istoria Augusta, Cei doi Maximini, 
1). Acelaşi autor ne relatează că: „Geţii l-au iubit în mod deosebit, ca pe un concetăţean de-al lor. Pe de altă parte, 
toţi alanii care se aşezau pe malul Dunării îl tratau ca pe un prieten, oferindu-i daruri pe care ştia să le întoarcă, 
la rândul său” (Istoria Augusta, Cei doi Maximini, 4). 



|   Călăreţii stepelor 

 

368 

 
Fig. 138. Aşezarea triburilor sarmatice în a doua jumătate a secolului II – prima jumătate a secolului III p. Chr. 
 

O situaţie similară s-a putut constata şi în perioada sarmatică mijlocie. În a doua jumătate a 
secolului I p. Chr. în stepele nord-pontice au pătruns şi s-au aşezat noi triburi sarmatice (aorşi şi 
alani) care au convieţuit cu populaţia sarmatică locală (roxolani) şi s-au influenţat reciproc. O 
dovadă în acest sens sunt elementele estice din cultura sarmatică mijlocie din nordul Mării Negre. 

La ora actuală monumentele sarmatice din a doua jumătate a secolului II – prima jumătate a 
secolului III p. Chr. se concentrează în interfluviul pruto-nistrean şi regiunea imediată din stânga 
Niprului. Vestigiile din stânga Niprului, cu trăsături preponderent estice, reprezintă periferia vestică 
a arealului culturii sarmatice târzii din stepele de la est de Don, iar cele din teritoriul dintre Prut şi 
Nistru, în cadrul cărora trăsăturile estice sunt mult mai puţine, au aparţinut reprezentanţilor unei 
noi grupe culturale formate în urma simbiozei dintre noii veniţi şi populaţia sarmatică locală. 

În ceea ce priveşte istoria politică a sarmaţilor din această perioadă trebuie spus că 
reconstituirea acesteia este dificil de realizat din cauza puţinelor izvoare scrise antice. S. B. Bujskih 
consideră că taurosciţii care au atacau oraşul Olbia, în sprijinul căruia Antoninus Pius103 a trimis 
trupe romane, sunt sarmaţi (Istoria Augusta, Antoninus Pius, 9, 2). Dacă admitem că această ipoteză 
este adevărată atunci avem de-a face cu primul eveniment istoric în care au fost implicaţii sarmaţii 
târzii din nordul Mării Negre. De altfel trebuie menţionat că Iulius Capitolinus, atunci când se referă 
la domnia lui Antoninus Pius, menţionează că acesta i-a ţinut în frâu pe alani, care adesea urzeau 
răzvrătiri (Istoria Augusta, Antoninus Pius, 5). 
 În anul 166 p. Chr. au început războaiele marcomanice, în realitate un şir de atacuri de-a 
lungul graniţelor de nord ale Imperiului Roman. Istoria Augusta menţionează numeroase      
neamuri ce au participat la aceste războaie: marcomanii104, hermundurii105, quazii106, suevii107, 

 
103  Antoninus Pius (86–161 p. Chr.), împărat roman în perioada 138-161 p. Chr. A fost cel de-al patrulea dintre cei aşa-

zişi „cinci împăraţi buni ai Imperiului Roman”. 
104  Populaţie vest-germanică, aparţinând confederaţiei suebilor, îndeaproape înrudită cu quazii. 
105  Populaţie germanică aparţinând ramurii suebilor, stabilită pe cursul mijlociu al Elbei. În secolul II p. Chr. migrează 

spre sud-vest. La începutul războaielor marcomanice participă la atacurile împotriva provinciei Raetia, nemaifiind 
menţionaţi după 172 p. Chr. de izvoarele istorice. 

106  Populaţie vest-germanică, aparţinând marii confederaţii suebe îndeaproape înrudită cu marcomanii, menţionată pe 
cursul inferior şi mijlociu al râului Main. La afârşitul secolului I a. Chr. sub presiunea ofensivei romane condusă de 
generalul Drusus sunt obligaţi să migreze spre est, stabilindu-se în Moravia. Au fost principalii aliaţi ai marcomanilor. 

107  Denumirică generică dată în izvoarele antice din secolele I a. Chr. – I p. Chr. unei grupări războinice de triburi vest-
germanice (hermioni, semnoni, marcomani, quazi, hermunduri, vangioni etc.), având vatra originară pe cursul 
inferior al fluviilor Elba, Weser şi Oder. 
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burii108, victoalii109, sosibii, sicoboţii, sarmaţii lacringi, roxolanii, alanii şi costobocii110 (Istoria 
Augusta, Marcus Antoninus, 22, 1). Unele dintre populaţiile ce au fost implicate în aceste confruntări 
fac parte din categoria celor alungate din regiunile de nord ale Europei barbare. Aceştia s-au pus în 
mişcare presaţi de începutul migraţiei goţilor. În urma acestor războaie au avut de suferit toate 
provinciile dunărene, ca şi nordul Italiei şi Grecia. 
 În cursul primului război marcomanic (166–175 p. Chr.), marcomanii, quazii şi alte neamuri 
au atacat nordul Italiei şi au asediat Aquileia, iar alţi barbari au atacat provinciile Raetia, Noricum şi 
nordul Pannoniei. Printre cei care au participat la aceste confruntări s-au aflat şi sarmaţii iazigi. 
Pentru a rezolva această situaţie în anul 168 p. Chr., cei doi împăraţi (Marcus Aurelius111 şi Lucius 
Verus112) s-au deplasat în nordul Italiei, iar cu prilejul expediţiei pe care o întreprind în teritoriile de 
la nord de Alpi armatele din provinciile atacate au fost întărite.  
 În anul 170 p. Chr. costobocii devastează Moesia Inferior, Tracia, Macedonia, ajungând în 
Grecia. Foarte probabil că la aceste incursiuni au participat şi roxolanii şi alanii din spaţiul nord-vest 
pontic, chiar dacă izvoarele nu menţionează acest lucru. În acelaşi timp, marcomanii şi quazii au fost 
înfrânţi la Aquilea, după care în anul 172 p. Chr. romanii reuşesc să respingă populaţiile germanice 
dincolo de Dunăre şi să treacă la contraofensivă în teritoriul barbar. În scurt timp atacatorii 
Imperiului Roman au fost înfrânţi şi obligaţi să ceară pace: mai întâi quazii, marcomanii, bastarnii şi 
costobocii, iar mai apoi sarmaţii iazigi (Cassius Dio, Istoria romană, LXXI, 8, 1; 11, 1–5; 13, 1–4; 15, 
1; 16, 1–2). Intenţiile lui Marcus Aurelius de a crea două noi provincii, Marcomannia şi Sarmaţia, nu 
s-au realizat însă din cauza răscoalei lui Avidius Cassius113 din Orient, pe care a fost nevoit să meargă 
să o înăbuşe (Istoria Augusta, Marcus Antoninus, 24; 25). 
 În al doilea război marcomanic (177–180 p. Chr.) hotarele dunărene ale Imperiului Roman au 
fost atacate din nou în sectorul pannonic. Gravitatea acestor atacuri a făcut ca însuşi împăratul Marcus 
Aurelius să plece pe frontul de luptă. În anul 179 p. Chr. au fost înfrânţi sarmaţii şi burii, iar în 
intervalul 179–180 p. Chr. romanii au ocupat teritoriile marcomanilor şi quazilor. În urma înfrângerii 
sarmaţii iazigi au trimis solii şi au cerut împăratului unele înlesniri. Printre acestea se afla, potrivit lui 
Dio Cassius (Istoria romană, LXXI, 19, 2) şi cea care le-a îngăduit să facă negoţ cu roxolanii, prin 
teritoriul Daciei, ori de câte ori guvernatorul acestei provincii le va da voie114. Acest episod este extrem 
de interesant fiindcă indică nu numai puterea şi pericolul pentru Roma a triburilor sarmatice din 
Câmpia Pannonică, nord-vestul Mării Negre şi Dunărea de Jos, dar şi dorinţa acestora de a întreţine 
legături. După moartea lui Marcus Aurelius, urmaşul său, Commodus va încheia în scurt timp pacea 
cu marcomanii, quazii şi burii (Cassius Dio, Istoria romană, LXXII, 1–3). 
 Cert este că războaiele marcomanice au marcat un moment de răscruce în politica externă a 
Romei, profilând pe un orizont încă îndepărtat marea criză care se va abate asupra Imperiului. 
 Cum era şi de aşteptat aceste războaie au lăsat şi anumite urme arheologice. Descoperirile 
indică faptul că în a doua jumătate a secolului II p. Chr., probabil din perioada războaielor, cresc 
semnificativ descoperirile sarmatice din Muntenia şi teritoriile de la vest de Prut. În Muntenia zonele 
ocupate sunt cele din sud-est, mai ales cele cuprinse între râurile Buzău şi Călmăţui şi cele între 
cursurile inferioare ale Argeşului şi Ialomniţei. Descoperiri sporadice se întâlnesc până la Olt, dar 

 
108  Triburi est-germanice învecinate cu quazii şi marcomanii. 
109  Populaţie germanică înrudită cu vandalii. 
110  Populaţie dacică menţionată la nord-est de Dacia romană. Ei au locuit în zona Carpaţilor nordici şi au rămas 

independenţi până la sfârşitul secolului II p. Chr.  
111  Marcus Aurelius (121–180 p. Chr.), împărat roman din dinastia Antonină între anii 161 p. Chr. şi 180 p. Chr. 
112  Lucius Verus Aurelius (130–169 p. Chr.), asociat la domnie în calitate de coîmpărat cu Marcus Aurelius în anii 161–

169 p. Chr. A murit de ciumă în 169 p. Chr. 
113  Guvernator al Siriei şi locţiitor imperial cu puteri depline în Orient, a încercat să ajungă împărat în anul 175 p. Chr. 
114  Traseul cel mai probabil, pe care îl urmau sarmaţii prin provincia Dacia, pornea din sudul Moldovei, trecea prin 

pasul Oituz şi apoi prin Dacia Superior până în Câmpia Tisei. 
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numărul lor este redus, ceea ce indică faptul că sud-vestul Munteniei nu a fost stăpânit autoritar de 
către sarmaţi. În secolul II p. Chr. creşte destul de semnificativ prezenţa sarmatică şi în spaţiul dintre 
Prut şi Siret. O extindere a lor este observabilă mai ales în Câmpia Moldovei, precum şi pe cursul 
unor râuri, precum Bârlad. 
 Aşezarea sarmaţilor în spaţiul locuit de daci a avut loc cu precădere în zonele de stepă, de 
unde uneori înaintau de-a lungul cursurilor de apă în zone cu relief mai accidentat. Nu în ultimul 
rând trebuie menţionat că sarmaţii nu s-au stabilit în regiunile cu relief mai înalt, ocupate tradiţional 
de populaţia dacică. De altfel, descoperirile sarmatice, cu câteva excepţii, lipsesc din spaţiul de la vest 
de Siret. 
 Sarmaţii aşezaţi de-a lungul timpului atât în spaţiul de la est de Carpaţi cât şi în cel de la sud 
şi-au continuat modul de viaţă nomad, singurele mărturii arheologice a prezenţei lor în aceste 
teritorii sunt mormintele. 
 În Câmpia Pannonică, unde locuiau sarmaţii iazigi, îşi fac apariţia o serie de noi manifestări 
rituale şi funerare. Este vorba de amenajările rituale de formă dreptunghiulară şi circulară realizate 
prin săparea unui şanţ şi mormintele tumulare cu elemente estice, caracteristice pentru mormintele 
din Sarmaţia Asiatică. Aceste manifestări rituale şi funerare se datează în Câmpia Pannonică la 
sfârşitul secolului II – începutul secolului III p. Chr. şi fixează două valuri de strămutare în acest 
spaţiu a sarmaţilor din est – roxolani (necropolele cu amenajări rituale de formă dreptunghiulară şi 
circulară) şi alani (mormintele tumulare cu elemente estice). Cercetătorii maghiari (V. Kulcsár) pun 
aşezarea sarmaţilor estici în acest teritoriu pe seama urmărilor războaielor marcomanice. 
 În ultimul sfert al secolului II p. Chr., în spaţiul analizat îşi fac apariţia triburile goţilor. 
Judecând după topografia descoperirilor gotice se poate spune că, iniţial, aceştia nu au pătruns adânc 
în teritoriile locuite de sarmaţi. Ei au ocupat într-o primă fază teritoriile învecinate cu cele locuite de 
sarmaţi, dar cu care au stabilit o serie de legături. O dovadă în acest sens sunt o serie de artefacte 
caracteristice mediului barbar central-european din mormintele sarmatice de la sfârşitul secolului II 
– începutul secolului III p. Chr. 

 
Fig. 139. Pătrundea sarmaţilor în Crimeea şi a goţilor spre ţărmurile Mării Negre şi ale Mării Azov la 
sfârşitul secolului II – începutul/prima jumătate a secolului III p. Chr. 

 

Mai întâi goţii au ocupat vastul bazin al fluviului Nipru, din care au făcut o bază de plecare 
spre ţărmurile Mării Negre şi ale Mării Azov (Fig. 139). Pornind de aici ei au pus, treptat, stăpânire 
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pe întinse teritorii situate la est de Nipru, ajungând până în zona Doneţului de Nord. O altă direcţie 
timpurie de înaintare importantă a goţilor a fost spre sud-sud-est, de-a lungul Nistrului şi coasta de 
nord-vest a Mării Negre. Acest avans al goţilor a dus la controlul unor vaste teritorii din estul 
Europei, ce se întindeau din Volynia115 la nord, până la Dunărea de Jos şi Marea Neagră la sud şi 
bazinul Doneţului de Nord la est.  
 O dată cu luarea sub control al acestor teritorii, apropiate de Imperiul Roman, atacurile 
goţilor au devenit tot mai frecvente, ele fiind îndreptate cu precădere către oraşele greceşti de pe 
litoralul nordic al Mării Negre şi provinciile romane de la Dunărea de Jos şi din Asia Mică. În 
incursiunile lor goţii sunt însoţiţi, mai ales, de contingentele de luptători din rândul sarmaţilor şi 
dacilor. În multe situaţii, mai ales în etapa de început, ponderea numerică la aceste incursiuni ale 
sarmaţilor şi dacilor liberi a fost mai importantă decât participarea goţilor. 
 Cele câteva decenii de invazii continue ale goţilor, în asociere cu roxolanii, alanii, carpii şi 
alte populaţii, asupra provinciilor romane, au creat statului roman numeroase probleme. 
Incursiunile militare ale acestora, în alianţă cu alte neamuri, adesea bine organizate, executate cu 
îndrăzneală şi rapiditate, au surprins deseori armata romană în dificultate. În urma acestor 
confruntări şi-a pierdut viaţa împăratul Decius116 şi mai mulţi comandanţi de seamă ai trupelor 
romane. Drept consecinţă a acestor expediţii militare repetate, viaţa economică din provinciile 
răsăritene şi balcanice ale Imperiului Roman a fost puternic afectată. Nesiguranţa şi instabilitatea 
create în aceste provincii au determinat Imperiul Roman să ia măsuri de apărare, care au vizat mai 
ales reorganizarea limesului, întărirea fortificaţiilor şi o nouă amplasare a trupelor în teritoriu. 
 Situaţia creată a dus la replierea frontierei romane la Dunărea de Jos, de-a lungul fluviului, 
iar abandonarea (retragerea armatei şi administraţiei) Daciei, expusă atacurilor din toate părţile, tot 
mai greu de apărat, a urmărit întărirea sistemului defensiv de la sudul Dunării. Dislocarea unor 
contingente militare romane superioare numeric în regiunea afectată de incursiunile neîntrerupte ale 
goţilor şi aliaţilor lor a dat posibilitatea să se răspundă cu mai multă eficienţă împotriva acestora. În 
perioada Tetrarhiei goţii au reluat atacurile împotriva Imperiului Roman, dar au fost înfrânţi de 
repetate ori datorită măsurilor energice de reorganizare şi întărire a sistemului defensiv roman la 
sudul Dunării.  
 În anul 332 p. Chr. s-a încheiat tratatul (foedusul) dintre romani şi goţi, iar confruntările au 
făcut loc unor relaţii paşnice timp de aproximativ patru decenii. Noi conflicte între goţi şi romani au 
intervenit abia în vremea împăratului Valens117, care a reuşit să-i învingă în teritoriile din nordul 
Dunării şi să încheie în anul 369 p. Chr. o nouă pace cu Athanaric118. 
 La câţiva ani după aceste evenimente goţii din estul Europei au fost surprinşi nepregătiţi 
pentru a se apăra în faţa invaziei şi forţei de atac a hunilor (Fig. 141). În urma acestor evenimente, 
mare parte din goţii (ostrogoţii119) din teritoriile estice au fost nevoiţi să se supună şi să se integreze 
în cetele hunice la fel ca şi o parte a sarmaţilor. Ammianus Marcellinus ne relatează că hunii 
„…după ce au invadat regiunile alanilor vecine cu greutungii şi numiţi de obicei tanaiţi, au ucis 
şi jefuit pe mulţi dintre ei, iar cu cei rămaşi au încheiat un pact de alianţă. Căpătând şi mai mare 
curaj, în unire cu aceştia au atacat pe neaşteptate districtele întinse şi bogate ale lui Ermanaric, 
un rege foarte războinic şi temut de naţiunile vecine…” (Istorie romană, XXXI, 3, 1). În ceea ce 

 
115  Regiune istorică a Ucrainei de vest, aflată între râurile Pripiat’ şi Bugul Apusean. 
116  Împărat roman în perioada 249-251 p. Chr. 
117  Împărat roman în perioada 364-378 p. Chr. 
118  Rege vizigot (?–381 p. Chr.) menţionat pentru prima dată cu ocazia războiului dintre romani şi goţi din anii 367–

369 p. Chr. 
119  Populaţie germanică rezultată în urma separării goţilor, la mijlocul secolului III p. Chr., în două mari ramuri: 

vizigoţi şi ostrogoţi. Ostrogoţii mai sunt numiţi şi greutungi, goţii de câmpie sau goţii străluciţi şi goţii de apus. Au 
ocupat o mare partea a spaţiulul nord-pontic dintre Nistru şi Don. 
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priveşte goţii din regiunile vestice (vizigoţii120), trebuie spus că aceştia au avut o mai multă libertate 
de acţiune, fapt ce a dus, cu acordul romanilor, la instalarea lor pe teritoriul Imperiului Roman. 
 Cert este că venirea hunilor a avut un impact destul de puternic fiind resimţit de toate 
populaţiile care s-au aflat în calea lor, inclusiv de către sarmaţi. 
 Prezenţa goţilor în spaţiul nord şi nord-vest pontic a dus la formarea culturii Cerneahov, 
care este o reflectare directă a întăririi prezenţei lor în această regiune. În această perioadă a avut loc 
integrarea sarmaţilor din prima etapă a culturii sarmatice târzii în confederaţia goţilor. O dovadă în 
acest sens sunt o serie de elemente ale ritului funerar din mediul culturii Cerneahov, preluate de la 
sarmaţi. 
 Printre elementele certe preluate de la sarmaţi se numără inhumaţia ca rit de înmormântare, 
la care se adaugă construcţiile funerare dreptunghiulare cu trepte laterale, larg utilizate în lumea 
sarmatică din prima etapă a perioadei sarmatice târzii. Mormintele cu gropi funerare de acest tip se 
concentrează cu precădere în necropolele sarmatice din spaţiul de la vest de Nistru unde reprezintă 
un procent ridicat. Astfel, în necropola de la Alkalija gropile de acest tip reprezintă 44,5%, în cea de 
la Divizija 36,4%, în necropola de la Hadžider II 66,6%, iar în cele de la Holmskoe şi Vasil’evka 
acestea reprezintă 38% şi respectiv 21,7%. Nu lipsesc înmormântările în gropi de acest tip nici în 
cadrul necropolelor de la Dzinilor sau Nagornoe. De altfel, unele dintre necropolele cerneahoviene 
(Holmskoe, Petreşti) se află în apropierea celor sarmatice. 
 Aşezările şi necropolele cerneahoviene au apărut în nord-vestul Mării Negre la sfârşitul 
secolului II – începutul secolului III p. Chr. În această perioadă îşi încep existenţa necropolele de la 
Dănceni, Budeşti, Hansca-Luteria, Târgşor iar în nord-est cele de la Ružičanka, Oselivka, Žuravka, 
Kosanovo şi altele. Perioada de maximă funcţionare a acestora începe cândva din al doilea sfert al 
secolului III p. Chr. Aşadar, apariţia populaţiei cerneahoviene în regiune corespunde cu prima etapă 
a culturii sarmatice târzii când au funcţionat şi necropolele de tip Holmskoe, Petreşti, Vasil’evka. 
 Cert este că începutul relaţiilor dintre cele două culturi trebuie plasat în prima jumătate a 
secolului III p. Chr., iar sarmaţii care au intrat în contact cu noii veniţi au fost cei ce-şi îngropau 
defuncţii în gropi funerare cu trepte laterale. Pe parcursul secolului III p. Chr. integrarea s-a 
accentuat, un rol important în acest sens jucând noul val de sarmaţi (alanii-tanaiţi) veniţi din est în a 
doua jumătate a secolului III p. Chr. şi care se înmormântau în catacombe. 
 Judecând după schimbările care au intervenit odată cu venirea noului val de sarmaţi se poate 
remarca că vechii sarmaţi şi-au pierdut din trăsăturile specifice lor. Mai mult decât atât, trebuie 
menţionat că o parte a acestora au intrat în componenţa noilor veniţi, iar o parte a lor s-au contopit 
în mediul cerneahovian. Aceştia din urmă au fost înmormântaţi în necropolele cerneahoviene după 
obiceiul strămoşilor lor. Trăsăturile sarmatice neschimbate în ceea ce priveşte ritul şi cele 
cerneahoviene certe ale obiectelor din cadrul mormintelor indică faptul că sarmaţii înglobaţi şi-au 
păstrat credinţa şi practicile funerare, dar au preluat modul de viaţă şi cultura. 
 Nu în ultimul rând trebuie menţionat că necropolele cerneahoviene în cadrul cărora domină 
gropile funerare cu trepte laterale şi cele cu nişă se concentrează în spaţiul cuprins dintre Bugul de 
Jos şi Nistrul de Jos. Partea de sud a interfluviului pruto-nistrean era locuită din a doua jumătate a 
secolului III p. Chr. de sarmaţii ce aveau morminte cu catacombă. Judecând după materialul din 
cadrul mormintelor se poate spune că aceştia reprezentau o grupare foarte puternică şi pot fi 
identificaţi cu alanii europeni menţionaţi de Ammianus Marcellinius (Istorie romană, XXII, 8, 42). 
Nu putem exclude ca aceşti alani europeni să fi fost cei care au împins spre nord şi est acea parte a 
populaţiei cerneahoviene în cadrul căreia se aflau urmaşii sarmaţilor din prima jumătate a secolului 
III p. Chr., care se înmormântau în gropi funerare cu trepte laterale şi cele cu nişă. Către mijlocul 

 
120  Populaţie germanică rezultată în urma separării goţilor, la mijlocul secolului III p. Chr. Vizigoţii se stabilesc între 

Nistru şi Dunarea de Jos. Ei mai sunt numiţi şi tervingi, goţii de pădure sau goţii înţelepţi. 
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secolului IV p. Chr., prin intermediul alanilor europeni, a ajuns la purtătorii culturii Cerneahov o 
altă inovaţie – mormintele cu catacombă. 
 Nu sunt reflectate în izvoarele scrise antice relaţiile oraşelor greceşti nord-pontice cu 
sarmaţii. Această situaţie, practic, face imposibilă reconstituirea aspectelor legate de relaţiile 
sarmaţilor târzii cu oraşele greceşti. De altfel, după încetarea războaielor marcomanice, nu sunt nici 
relatări referitoare la relaţiile dintre romani şi sarmaţi sau a unor conflicte militare dintre aceştia. 
Bunăoară, nici în numeroasele monumente epigrafice de la Olbia, de la sfârşitul secolului II – prima 
jumătate a secolului III p. Chr., nu sunt referiri la existenţa unor relaţii conflictuale dintre olbieni şi 
sarmaţi. Cu toate acestea este cert că la fel ca şi în perioada mijlocie (sec. I – mijlocul sec. II p. Chr.) 
şi în cea târzie (a doua jumătate a sec. II – sec. IV p. Chr.) au existat relaţii economice, comerciale şi 
politice între sarmaţi şi centrele antice din nordul Mării Negre.  
 Foarte probabil că prezenţa romană în nordul Mării Negre şi existenţa unui tratat între 
Imperiu şi sarmaţi au fost cauzele ce au stat la baza acestei perioade de acalmie. 
  

 
Fig. 140. Aşezarea triburilor sarmatice în a doua jumătate a secolului III – mijlocul secolului IV p. Chr. 

 

La fel ca şi în perioada mijlocie şi în cea târzie a continuat pătrunderea şi aşezarea unor 
grupuri de sarmaţi în peninsula Crimeea unde locuiau sciţii târzii. La sfârşitul secolului II – 
începutul secolului III p. Chr. a avut loc una dintre aceste pătrunderi, surprinsă arheologic la 
Neapolul Scitic dar şi în alte aşezări scitice târzii. Pe baza unor categorii de artefacte s-a stabilit că 
sarmaţii care au pătruns în Crimeea în perioada menţionată erau din nord-vestul Mării Negre. 
Pătrunderea unor grupuri de sarmaţi din vest spre est în prima jumătate a secolului III p. Chr. este 
confirmată şi de către descoperirile din necropola sarmatică de la Brilevka (zona centrală a regiunii 
nord-pontice). O dovadă în acest sens, confirmată arheologic, este prezenţa sarmaţilor din nord-
vestul Mării Negre printre distrugătorii Tanaisului de la mijlocul secolului III p. Chr. Foarte probabil 
că mişcarea sarmaţilor din vestul spaţiului nord-pontic spre est a avut loc împreună cu grupurile de 
goţi ce s-au deplasat spre Tanais şi Bospor. 
 Judecând după descoperirile arheologice din ultimele trei decenii se poate spune că sarmaţii 
din prima etapă a culturii sarmatice târzii s-au amestecat cu sciţii şi au fost asimilaţi destul de repede 
de către aceştia. Deşi monumentele aparţinând sarmaţilor nomazi lipsesc din stepele Crimeei, 
elementele şi artefactele sarmatice sunt frecvente în necropolele aparţinând sciţilor târzii. 
 Începând cu mijlocul secolului III p. Chr. grupuri de goţi, probabil, împreună cu sarmaţii-
alani, care se înmormântau în catacombe, pătrund în Crimeea. În urma acestei pătrunderi sarmaţii 
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au ocupat regiunile submontane (necropolele Družnoe, Nejzac, Inkerman, Černaja Rečka, Bel’bek I), 
iar goţii regiunea litoralului sudic al peninsulei (Fig. 140). În urma aşezării noilor veniţi îşi încetează 
existenţa ca unitate etno-politică cultura scitică târzie din Crimeea.  

Regatul Ostrogot din nordul Mării Negre condus de Ermanaric121 corespunde în mare parte 
cu arealul culturii Cerneahov din a doua jumătate a secolului III – prima jumătate secolului IV p. Chr. 
Mai mult decât atât trebuie menţionat că acesta a împărţit lumea sarmatică în două (Fig. 140).  
 Prima grupă de vestigii sarmatice din a doua etapă a culturii sarmatice târzii se află în stepele 
de la nord de Marea Azov şi cele de la est de Nipru şi Doneţul de Nord. Unele morminte sarmatice 
din această zonă (Dmuhajlovka, Kantemirovka, Mospinskaja etc.) au în cadrul lor o serie de artefacte 
cerneahoviene (piepteni, fibule, vase ceramice). Cu toate acestea trebuie spus că topografia acestor 
descoperiri sarmatice (alani-tanaiţi în opinia lui S. I. Bezuglov) indică faptul că aceştia nu făceau 
parte din confederaţia goţilor, ci mai degrabă, din cadrul puternicii uniuni alanice de pe Don şi de la 
est de acest fluviu. Faptul că alanii din regiunea Donului reprezentau o forţă redutabilă rezultă foarte 
limpede dintr-un pasaj al operei lui Ammianus Marcellinus care ne relatează că după moartea lui 
Ermanaric a fost ales rege Vithimiris, care s-a opus alanilor cât a putut, dar, după multe înfrângeri, a 
căzut pe câmpul de luptă, copleşit de forţa armelor duşmane (Ammianus Marcellinus, Istorie 
romană, XXXI, 3, 3). 

 
Fig. 141. Aşezarea triburilor sarmatice la mijlocul secolului IV p. Chr. şi pătrunderea hunilor în nordul 
Mării Negre. 

  

Cea de-a doua grupă de vestigii sarmatice din a doua jumătate a secolului III – prima 
jumătate secolului IV p. Chr. este situată în sudul spaţiului pruto-nistrean. În această regiune 
necropolele sarmaţilor se află pe teritoriul culturii Cerneahov, adeseori lângă cele ale purtătorilor 
acestei culturi. La fel ca şi în mormintele sarmatice din estul spaţiului nord-pontic şi în cele de la 
Dunărea de Jos printre mobilierul funerar al unor morminte sunt artefacte cerneahoviene. În ceea ce 

 
121 Rege al ostrogoţilor care la mijlocul secolului IV p. Chr. impune hegemonia ostrogotă asupra unor vaste regiuni din 

nordul Mării Negre. Istoricul Iordanes (istoric got romanizat, originar din Moesia (mijlocul secolului VI)) dă ca 
graniţe ale Regatului Ostrogot Marea Neagră, Volga şi Marea Baltică. În urma invaziei rapide a hunilor în stepele 
nord-pontice ostrogoţii sunt înfrânţi iar Ermanaric se sinucide. În urma acestei înfrângeri regatul său se destramă, 
iar cea mai mare parte a ostrogoţilor recunosc autoritatea hunilor însoţindu-i pe aceştia pe drumul lor spre Câmpia 
Pannonică. Unele grupuri de ostrogoţi conduse de Alatheus şi Saphrax trec Dunărea alături de vizigoţi, solicitând 
azil în Imperiul Roman. 
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priveşte mormintele cu catacombă din necropolele cerneahoviene trebuie menţionat că acestea sunt 
o dovadă a integrării etno-culturale dintre sarmaţi şi purtătorii culturii Cerneahov. După cum s-a 
mai menţionat aceşti sarmaţi din sudul interfluviului pruto-nistrean pot fi identificaţi cu alanii 
europeni menţionaţi de Ammianus Marcellinius (Istorie romană, XXII, 8, 42) – aliaţi ai regilor goţi 
în confruntările acestora cu romanii şi hunii (Ammianus Marcellinius, Istorie romană, XXXI, 12, 
17). Prin intermediul acestora au ajuns la purtătorii culturii Cerneahov mormintele cu catacombă. 
 Sfârşitul perioadei sarmatice în spaţiul nord-pontic este legat de pătrunderea violentă a 
hunilor în anii ’70 ai secolului IV p. Chr. (Fig. 141). Potrivit aceluiaşi Ammianus Marcellinius, 
hunii i-au supus pe alanii-tanaiţii şi au distrus împreună cu aceştia Regatul Ostrogot a lui 
Ermanaric (375 p. Chr.) (Ammianus Marcellinius, Istorie romană, XXXI, 3, 1–2), iar în anii 376-377 
p. Chr. înfrâng şi oştile regelui vizigot Athanaric.  
 În ceea ce priveşte cele mai târzii vestigii sarmatice din vestul spaţiului nord-pontic analizat, 
trebuie spus că acestea nu sunt foarte numeroase, cea mai mare parte a lor datându-se sumar în 
ultima treime a secolului IV p. Chr. În ce măsură ele pot fi corelate cu invazia hunilor este foarte 
greu de spus la ora actuală. Cu toate acestea trebuie menţionat că pe baza cataramelor dintr-o serie 
de morminte sarmatice din estul spaţiului nord-pontic (Balkovsk, Kostyčah, Kantemirovka etc.) se 
poate spune că cei înmormântaţi în ele erau contemporani cu hunii. 
 Cert este că venirea hunilor în spaţiul nord-pontic a fost resimţită deosebit de puternic şi din 
plin de toate populaţiile aflate în calea lor şi, ca de obicei, astfel de evenimente istorice furtunoase 
care pun capăt unei epoci şi începutul alteia aproape că nu lasă urme arheologice. 
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CONSIDERAŢII FINALE  

Studierea tuturor izvoarelor legate de sarmaţii din teritoriul nord-pontic permit efectuarea 
unor precizări asupra problematicii aşezării şi locuirii acestora în spaţiul dat, precum şi dinamica 
relaţiilor cu lumea înconjurătoare. Mai mult decât atât, analiza categoriilor de material arheologic au 
permis crearea unei imagini complete asupra culturii materiale a sarmaţilor din spaţiul cuprins între 
Don şi Prut din intervalul cronologic cuprins între secolul II a. Chr. – secolul IV p. Chr. 
 Astfel, analiza complexă a izvoarelor arheologice, literare şi epigrafice, a vestigiilor sarmatice 
permit elaborarea unor concluzii. 
 Pătrunderea sarmaţilor pe teritoriul de la vest de Don a început încă din secolul III a. Chr. şi 
a constat în incursiuni de jaf, iar ocuparea şi stabilirea efectivă în acest spaţiu a avut loc doar din 
secolul II a. Chr. În secolul I a. Chr. sarmaţii stăpâneau deja tot teritoriul cuprins între Don şi Nipru. 
Pe parcursul aceluiaşi secol ei au pătruns în spaţiul de la vest de Bug, pe care l-au ocupat definitiv la 
sfârşitul secolului I a. Chr. şi prima jumătate a secolului I p. Chr. 

În secolului I a. Chr. în urma incursiunilor şi cu ocazia unor evenimente în care au fost 
implicaţi sarmaţii au ajuns şi în teritoriile de la vest de Nistru. 

Aşadar, data de început a culturii sarmatice timpurii în spaţiul nord-pontic se plasează în 
secolul II a. Chr., iar finalul la sfârşitul secolului I a. Chr. Ocuparea regiunii nord-pontice de către 
sarmaţi, anume începând cu secolul II a. Chr., nu este nicidecum întâmplătoare ci este în strânsă 
legătură cu evenimentele care au avut loc în stepele eurasiei în secolul II a. Chr. 

Odată cu secolul I p. Chr. sarmaţii se aşează masiv în spaţiul nord-pontic. Acest fapt este 
confirmat şi de descoperirile arheologice şi relatările autorilor antici. Creşterea substanţială a 
prezenţei sarmaţilor în teritoriul şi perioada menţionată este în strânsă legătură cu mişcarea 
triburilor sarmatice spre vest din prima jumătatea a secolului I p. Chr. 

Sporirea considerabilă a prezenţei acestora în spaţiul nord-vest pontic corespunde cu 
extinderea graniţelor romane până la Dunărea de Jos. Această vecinătate a „asigurat” lumii romane 
existenţa la hotarele sale a unui vecin şi duşman redutabil, care şi-a făcut simţită prezenţa din plin pe 
parcursul primelor secole p. Chr. 

Perioada sarmatică timpurie 

Mormintele descoperite se întind pe un spaţiu cuprins, cu cinci excepţii, între fluviile Nipru 
şi Don şi sunt preponderent înmormântări în tumuli de epoci mai vechi. Pe lângă acestea avem şi 
trei morminte plane, dar şi o înmormântare sarmatică principală într-un tumul sarmatic. Ca şi pe 
întregul teritoriu locuit de sarmaţi în perioada timpurie şi în zona nord-pontică sunt cunoscute pe 
baza formei gropilor mai multe tipuri de morminte: 1. ovale; 2. dreptunghiulare; 3. dreptunghiulare 
cu trepte laterale; 4. dreptunghiulare cu nişă; 5. trapezoidale; 6. în catacombă. 

IX 
 

C a p i t o l u l  



|   Călăreţii stepelor 

 

378 

Cele mai numeroase morminte au groapa funerară de formă dreptunghiulară, urmate de cele 
cu formă ovală, dreptunghiulare cu trepte laterale, trapezoidale, dreptunghiulare cu nişă, şi în 
catacombă. În multe cazuri contururile gropilor nu au putut fi stabilite, însă pe baza situaţiei 
generale se poate însă spune că cea mai mare partea a acestora au avut forma dreptunghiulară. 

Pentru amenajarea mormintelor sarmatice din întregul teritoriu locuit de aceştia era folosit 
lemnul, în special, pentru acoperirea mormintelor, acoperirea fundului gropilor mormintelor, 
amenajarea şi închiderea intrării în nişă sau catacombă. Lemnul era folosit pentru realizarea de 
sicrie, sicrie-coveţi şi sarcofage sau căptuşea pereţii gropilor unor morminte. De multe ori, pentru 
amenajarea mormintelor s-a utilizat coajă de copac, stuf, rogoz sau alte materiale vegetale. Cel mai 
adesea, fundul gropii mormintelor era acoperit cu iarbă, stuf, coajă de copac sau vreascuri. 
Vreascurile, iarba, stuful şi pietrele au fost folosite şi pentru acoperirea mormântului. Aceleaşi 
materiale, la care se mai adaugă plintele din piatră, erau utilizate şi la închiderea intrării 
catacombelor şi nişelor. Uneori, în unele morminte sarmatice, sub craniul defuncţilor, sunt 
observate urmele unor perniţe vegetale. Toate aceste trăsături sunt atât de obişnuite pentru 
mormintele sarmatice încât indicarea unor analogii nu mai este necesară. În mormintele sarmatice 
timpurii din spaţiul nord-pontic analizat elemente de amenajare interioară au fost descoperite doar 
în 15 morminte. 

Orientarea predominantă a defuncţilor este cea cu capul spre nord, urmată de cea cu capul 
orientat spre sud. Orientarea defuncţilor cu capul spre est sau vest nu este caracteristică sarmaţilor 
din secole II–I a. Chr. din regiunea analizată. Cea mai răspândită poziţie a corpurilor în morminte 
era cea culcată pe spate cu mâinile şi picioarele întinse dar sunt şi cazuri când scheletele aveau poziţii 
diferite ale mâinilor şi picioarelor. 

Un loc important în ritualul funerar al sauromaţilor şi sarmaţilor a fost ocupat, de-a lungul 
timpului, de către materiale minerale de culoare albă (cretă, lut alb, nisip alb, ghips, scoici), roşie de 
diferite nuanţe (ocru, realgar) şi, mai rar, galbenă (sulf). Prezenţa acestor materiale minerale în 
mormintele sarmatice, care aveau un caracter preponderent de cult, constituie o mărturie a 
simbolului sacru al culorilor mai sus amintite. 

În mormintele sarmatice timpurii din spaţiul nord-pontic elemente ale ritualului funerar s-
au păstrat doar în trei morminte, deşi în mormintele sarmatice timpurii din spaţiul de la est de Don 
şi Volga acestea sunt o prezenţă frecventă. 

La fel ca şi în restul teritoriului locuit de sarmaţi şi în cadrul mormintelor analizate sunt 
prezente resturile ofrandei animale reprezentate în cea mai mare parte de oase de oaie şi berbec. 
Astfel, din cele 17 morminte cu ofrandă animală în 13 oasele sunt de oaie şi berbec, în două de cal, în 
unul de la un animal cornut de talie mare, iar în altul de porc (?). Din cele 17 morminte, în opt 
ofranda se afla în zona craniului, în şase în regiunea picioarelor, într-un caz sub palma mâinii drepte, 
iar în altul pe fundul gropii mormântului. Pe lângă acestea există şi o situaţie când osul de la piciorul 
unui cal (?) se afla alături de două vase ceramice, la o distanţă de 2 m de mormânt, pe stratul antic. 

Mobilierul funerar constă din arme, piese de podoabă şi vestimentaţie, vase ceramice 
modelate cu mâna sau la roată, obiecte de uz casnic şi gospodăresc, piese de harnaşament, ofrande, 
însoţitori etc., care, în mare parte, sunt obişnuite pentru mormintele sarmatice. 

* 

Dacă despre ritul şi unele aspecte ale ritualului funerar al sauromato-sarmaţilor avem 
suficiente date provenite din sursele arheologice, nu putem afirma acelaşi lucru despre cunoştinţele 
care există la ora actuală vizavi de religia şi cultele sarmaţilor. De altfel, dacă nivelul relaţiilor sociale 
la unele dintre triburile sarmatice, aşezate în stepele Eurasiei, au putut să difere, atunci ideile 
religioase şi cultele au fost aproape unitare. Astfel, pentru aprecierea lor noi nu dispunem de izvoare 
literare, care sunt cele mai informative asupra acestor probleme. 
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Ţinându-se cont de faptul că sarmaţii sunt o populaţie de origine iraniană, cât şi de tradiţia 
istorică şi culturală, caracteristică comunităţilor indo-europene, religia lor este comparată cu cea a 
sciţilor şi a altor populaţii iraniene. Pe de altă parte, se presupune că panteonul zeităţilor triburilor 
sauromate şi sarmate din sudul Munţilor Urali a fost mai apropiat de cel al saco-masageţilor decât de 
cel al sciţilor. Totuşi, această ipoteză nu respinge posibilitatea de a compara şi, parţial, de a 
reconstitui practicile şi ideile religioase ale sarmaţilor. 

Singurul zeu la care se face referire atunci când este descris un ritual al sarmaţilor apare în 
opera lui Ammianus Marcellinus (Istorie romană, XXXI, 2, 23), care ne relatează, atunci când ne 
vorbeşte despre alani, că „nu se vede la ei vreun templu sau altar, nu se poate zări în nici o parte 
vreun acoperiş de clădire şi, după obiceiul barbar, înfig o sabie în pământ şi o adoră ca pe Marte 
căpetenie a regiunilor pe care le parcurg în toate direcţiile”. În ceea ce priveşte alte practici 
religioase trebuie spus că pe baza materialelor arheologice s-a stabilit că era practicat atât cultul 
focului cât şi cel al calului. Cea mai răspândită şi obişnuită formă de manifestare a cultului focului în 
cadrul ritului funerar este reprezentată de resturile rugurilor din tumuli, de lângă morminte sau din 
ele, sau de deasupra acestora. Ca simboluri ale focului, se consideră că au servit şi bucăţile de realgar, 
ocru, sulf şi toate substanţele de culoare albă – cretă, var, lut alb. De acest cult sunt legate şi afumătorile, 
frecvente în mormintele de femei, pe care sunt, nu rareori, ornamente solare. Probabil, anume femeile, 
ca păstrătoare ale căminului, îndeplineau ritualul focului. Rolul femeii ca slujitoare a acestui cult este 
oglindit şi de multiplele amuletele, bucăţi de realgar, urmele de vopsea roşie etc. În ceea ce priveşte 
cultul calului trebuie spus că pe lângă datele arheologice care îl atestă există şi o menţionare în opera lui 
Pausanias (Descrierea Greciei, I, 21, 8) din care aflăm că: „De cai nu se folosesc numai la războaie ci şi 
la sacrificii pe care le aduc zeilor băştinaşi…”. Se consideră că un loc aparte la sarmaţi l-a avut, ca şi la 
celelalte popoare iraniene, cultul soarelui. Reprezentarea acestui zeu şi a simbolului lui apare pe câteva 
plăcuţe din aur, pe piepteni sarmatici din os, şi pe o faleră din argint aurit din tezaurul de la Fedulov. 
De altfel, simbolurile solare nu rareori sunt reprezentate pe falerele şi aplicile de harnaşament 
sarmatice. Un loc important l-a jucat la sarmaţi cultul morţilor şi al vieţii de dincolo. Doveditor în acest 
sens este atât amenajarea construcţiilor funerare, care uneori amintesc locuinţele nomazilor, cât şi 
aprovizionarea defunctului cu mobilier funerar, puţin numeros sau abundent (în funcţie de poziţia pe 
care a avut-o defunctul în viaţă), care reflecta uneori şi activitatea acestuia în viaţă, inclusiv cea socială. 
Unele date indirecte provenind din izvoarele literare ne permit să vorbim şi despre venerarea zeilor ce 
locuiau în apele marilor râuri şi lacuri, şi cu care erau asociaţi, şi pe lângă care trăiau sarmaţii. 

* 

Cele trei depozite conţin piese de bronz şi fier, iar tezaurele (9), în cea mai mare parte a lor, 
au piese realizate din argint şi bronz. Unele dintre ele au, însă, în componenţa lor şi piese din fier. 
Inventarul acestor complexe constă din piese de harnaşament (falere, zăbale, psalii, aplici frontale, 
aplici), iar în câteva cazuri sunt şi arme, piese de podoabă şi vestimentaţie, vase de bronz sau de 
argint. În două cazuri au fost descoperite fragmente de lanţuri din verigi de bronz. Acest din urmă 
ritual este cunoscut doar în mediul meoţilor şi sarmaţilor din nordul Caucazului. 

Unele categorii de piese din aceste complexe nu sunt foarte numeroase nici în restul spaţiului 
locuit de sarmaţi. Acestea au aparţinut unor călăreţi sarmaţi, care, cel mai probabil, reprezentau 
segmentul populaţiei înstărite. Astfel de tezaure şi depozite se întâlnesc pe întreg teritoriul cuprins 
între Prut şi regiunea premontană a Caucazului. Mai mult decât atât, există piese similare celor din 
tezaure şi depozite care provin din morminte sau descoperiri izolate ce au o apartenenţă sarmatică 
certă. Pentru toată această grupă de descoperiri din spaţiul dintre Prut şi Caucaz sunt caracteristice 
anumite categorii de piese precum falerele, zăbalele, psaliile, aplicile frontale şi coifurile. Unele dintre 
aceste complexe au în componenţa lor şi anumite categorii de vase din bronz sau argint, aplici etc. 
Aceste tezaure şi depozite au aparţinut, în cea mai mare parte, unor călăreţi sarmaţi mercenari ce 
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serveau în armata lui Mithridates Eupator, care s-au aflat o perioadă scurtă de timp, în prima 
jumătate a secolului I a. Chr., în nordul şi nord-vestul Mării Negre. 

* 

 Materialul arheologic din cadrul mobilierului funerar al mormintelor timpurii constă din 
vase ceramice modelate cu mâna sau la roată, vase din bronz şi argint, unelte, piese de podoabă şi 
vestimentaţie, obiecte de toaletă, arme cât şi piese de harnaşament. Aceste categorii de artefacte 
definesc, în cea mai mare parte, ocupaţiile şi meşteşugurile practicate de sarmaţi, gradul de 
dezvoltare economică la care se aflau şi relaţiile comerciale pe care le aveau cu alte populaţii din 
ţinuturile mai îndepărtate sau din imediata vecinătate. Unele categorii de materiale reflectă şi 
preferinţele pentru ţinuta vestimentară şi podoabe atât a populaţiei de rând, cât şi a aristocraţiei. 

Din punct de vedere al tehnicii de confecţionare, vasele ceramice din mormintele cercetate 
sunt modelate cu mâna şi la roată, iar din punct de vedere al funcţionalităţii şi formei sunt de mai 
multe categorii (vase pentru prepararea şi păstrarea hranei, vase pentru consumarea hranei, vase 
pentru păstrarea, turnarea şi consumarea lichidelor, vase pentru băut, recipiente pentru păstrarea 
unguentelor şi parfumurilor, sau vase utilizate ritual). 

Chiar dacă erau nomazi, nevoile casnice şi gospodăreşti au impus sarmaţilor achiziţionarea 
sau confecţionarea unei game, mai mult sau mai puţin variate, de vase ceramice. Această situaţie este 
caracteristică şi pentru mediul sarmatic analizat unde recipientele ceramice au fost descoperite în 
mai mult de jumătate din descoperirile aparţinând acestora. Cea mai numeroasă grupă este 
reprezentată de vasele modelate cu mâna. În marea majoritate a cazurilor acestea sunt produse 
sarmatice, în câteva cazuri fiind de import (de factură scitică şi importuri din mediul culturii 
Zarubineck). Vase ceramice, modelate la roată sunt în totalitate importuri. Cele mai numeroase 
dintre acestea sunt cănile, celelalte categorii fiind reprezentate doar de câte un exemplar sau două. 

Observaţiile preliminare ne permit să afirmăm cu certitudine că, în mediul sarmatic 
timpuriu din spaţiul nord-pontic de la vest de Don, la fel ca şi în cel de la est de acest fluviu, 
predomină vasele ceramice modelate cu mâna. Ele prezintă un repertoriu sărac de forme şi sunt 
foarte rudimentare. Situaţia menţionată se datorează faptului că sarmaţii erau un popor nomad care 
aveau un nivel scăzut de dezvoltare al acestui meşteşug şi nu cunoşteau roata olarului. Există şi o 
serie de vase modelate cu mâna (căni), care imită vase similare lucrate la roată. În sfârşit, vasele 
ceramice modelate la roată din mormintele sarmatice timpurii din teritoriul de la vest de Don 
reprezintă un procent mai mare decât în cel din de la est de acest fluviu. 
 Obiectele de podoabă şi vestimentaţie (brăţări, cercei, inele, aplici, pandantive, fibule, 
catarame şi mărgele) ilustrează pentru această perioadă şi spaţiu o varietate tipologică restrânsă. 
Unele dintre ele nu au cunoscut o răspândire generală în lumea sarmatică timpurie, iar o mare parte 
a lor au constituit importuri din spaţiile culturale vecine. 

O serie de piese au o încadrare cronologică largă şi sunt reprezentate doar printr-o 
descoperire sau două, dar se întâlnesc şi dintr-acelea care se datează într-un interval de timp scurt. O 
datare restrânsă au şi fibulele, reprezentate de 26 de exemplare, a 10 tipuri, din 22 de morminte şi 
două descoperiri izolate. 

Numărul acestei categorii de obiecte în mormintele studiate este mult mai mare decât în 
spaţiul de la est de Don, unde, pentru perioada analizată, numărul fibulelor este mult mai mic. Situaţia 
menţionată se explică prin faptul că teritoriul de la vest de Don este mai apropiat de spaţiile culturale 
unde aceste artefacte erau produse şi utilizate pe o scară mai largă, iar în al doilea rând prin contactele 
mult mai ample şi mai strânse care s-au creat între oraşele greceşti, sciţii târzii, purtătorii culturii 
Zarubineck, bastarni şi geto-daci pe de o parte şi sarmaţii din nordul Mării Negre, pe de altă parte. 

În ansamblu se poate remarca o predilecţie pentru fibule şi mărgele. Cerceii, brăţările şi 
pandantivele sunt utilizate în această perioadă în mai mică măsură comparativ cu perioada sarmatică 
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mijlocie. Din punct de vedere tipologic, la nivelul pieselor de podoabă şi vestimentaţie se poate 
constata, cu excepţia fibulelor şi mărgelelor, o varietate destul de redusă. Marea majoritate a acestor 
piese au constituit importuri din mediile culturale vecine. 
 Oglinzile, deşi nu prezintă o varietate tipologică mare, aparţin tipurilor care au fost utilizate 
într-o anumită perioadă de timp pe întregul spaţiu locuit de sarmaţi. În număr de 18, ele sunt de 
patru tipuri diferite şi au o încadrare cronologică largă. Oglinzile cu discul rotund şi plat şi cele cu 
bordură verticală sau oblică pe margine se întâlnesc cu o frecvenţă mai mare sau mai mică în 
mormintele sarmatice din perioada timpurie din spaţiul locuit de ei, fiind continuatoarele tradiţiei 
culturii sauromatice. Pe de altă parte, oglinzile cu marginea îngroşată şi mâner în formă de cui şi cele 
cu marginea îngroşată şi mâner ataşat sunt caracteristice în intervalul cronologic dintre secolele III–I 
a. Chr., iar cele cu discul rotund şi plat au cea mai mare durată de utilizare pe întregul spaţiu locuit 
de sarmaţi. Varietatea tipologică a oglinzilor din mormintele sarmatice timpurii din zona de la vest 
de Don este mult mai mică decât în cel de la est de acest fluviu. Situaţia dată este totuşi una normală 
în condiţiile în care numărul vestigiilor sarmatice timpurii din regiunea de la vest de Don nu este 
numeros, iar imensul teritoriu de la estul acestui fluviu este leagănul culturii sarmatice. 

Vasele din argint sunt reprezentate de patru cupe elenistice din argint purtând numele 
generic de mastoi, care se datează în perioada secolelor II–I a. Chr, iar cele din bronz de trei cazane şi 
trei situle.  
 Un loc aparte îl ocupă armamentul. Cel ofensiv este reprezentat de spade şi pumnale cu 
mânerul terminat în semilună, terminat în inel sau cu mâner simplu. La acestea se adaugă vârfuri de 
săgeţi din bronz şi fier, de şase tipuri şi vârfuri de lance tot de şase tipuri. Armamentul defensiv şi 
echipamentul militar este reprezentat de câteva coifuri de import de tipul Montefortino A-B şi unul 
attic cu creastă (Bubueci), un scut de la care s-a păstrat suprafaţa fragmentară din fier şi plăcuţe din 
fier de la armuri (Bulahovka, Melitopol’). 
 Coifurile, deşi sunt produse mai timpurii, au ajuns, cel mai probabil, în stepele nord-pontice 
fie ca pradă de război, în urma participării sarmaţilor la campaniile militare ale lui Mithridates 
Eupator împotriva provinciilor romane din Asia şi Galatia, fie prin achiziţionarea lor de către 
sarmaţi direct de la celţi, când aceştia s-au aflat în regiune. De altfel, cea mai mare parte a coifurilor 
etrusco-italice şi celtice descoperite în spaţiul cuprins între Caucaz şi gurile Dunării provin cu 
certitudine din cadrul unor descoperiri mult mai târzii decât perioada lor de producţie. 
 Nu sunt numeroase nici piesele de harnaşament reprezentate de zăbale din două bare de fier 
cu capetele îndoite circular cu şi fără verigi la capete, psalii arcuite în forma literei C, psalii 
cruciforme, falere, aplici sau aplici frontale. 

De un interes special sunt psaliile cruciforme, răspândite aproape exclusiv în regiunea 
Kuban, unde au fost utilizate în special de către sarmaţi şi meoţi. Existenţa acestora în zone 
îndepărtate de regiunea Kuban indică prezenţa unor grupuri de sarmaţi din regiunea amintită în 
zona nord şi nord-vest pontică. Edificatoare în acest sens este şi componenţa complexelor din care 
fac parte psaliile cruciforme, cât şi asemănarea inventarelor lor cu cele sarmatice din bazinul Kuban. 

În ceea ce priveşte falerele, acestea au fost utilizate de către sarmaţi ca aplici de harnaşament, 
deşi în lumea elenistică şi romană au fost utilizate cu precădere în ansambluri vestimentare, dar şi în 
alte scopuri. 

Piesele de harnaşament, din cadrul vestigiilor analizate, ilustrează o varietate tipologică nu 
foarte mare. De altfel, obiectele aparţinând acestei categorii nu sunt, cu anumite excepţii, foarte 
numeroase nici în restul lumii sarmatice din secolele II–I a. Chr. 

O parte dintre ele au o încadrare cronologică largă şi sunt reprezentate de un număr mic. 
Printre ele se numără atât zăbalele cât şi psaliile aparţinând ambelor tipuri. O datare ceva mai 
restrânsă au aplicile frontale (provin din patru descoperiri) şi falerele din argint şi bronz (sunt 
prezente în şapte din cele zece descoperiri sarmatice în care apar piese de harnaşament). 
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În ansamblu se poate remarca că cele mai numeroase sunt falerele urmate de aplici, psalii, 
aplici frontale şi zăbale.  

În ceea ce priveşte asocierea în inventare a pieselor de harnaşament se poate remarca 
prezenţa alături de ele (de la caz la caz) a armamentului, a vaselor de bronz (cazane) şi argint (cupe 
conice şi semisferice), cât şi a pieselor de podoabă şi vestimentaţie. 

Toate descoperirile cu piese de harnaşament, unele cu o valoare foarte mare (falerele) cât şi 
asocierea în inventare între ele, dar şi cu arme, piese de podoabă şi vestimentaţie, vase de bronz şi 
argint permit afirmaţia că ele au aparţinut unor călăreţi, care, cel mai probabil, reprezentau 
aristocraţia sarmaţilor. Totodată, existenţa unui număr mare de descoperiri cu astfel de piese în 
mediul sarmatic de la est de Don şi regiunea Kuban, cât şi faptul că topografia acestora corespunde 
cu cea a coifurilor etrusco-italice, dar nu numai, din întregul spaţiu nord-pontic, uneori ele fiind 
descoperite împreună, ne sugerează că o mare parte dintre aceste descoperiri se datează, cel mai 
probabil, în epoca lui Mithridates VI Eupator. 

Perioada sarmatică mijlocie 

Mormintele din perioada sarmatică mijlocie se întind pe un spaţiu cuprins între Don şi Prut. 
Graniţa nordică a arealului monumentelor sarmatice din această perioadă se situează în regiunea 
Niprului Mijlociu, iar cea sudică în zona sub montană a Crimeei 

În această perioadă predomină înmormântările în tumuli de epoci mai vechi dar creşte 
semnificativ numărul tumulilor sarmatici cu înmormântări principale, care formează uneori 
necropole compacte mai mici sau mai mari. Pentru această perioadă avem şi morminte plane. 
 O trăsătură caracteristică a perioadei sarmatice mijlocii din nordul Mării Negre este apariţia 
mormintelor aristocratice efectuate după un anumit ritual (Kovalevka (Sokolova Mogila), Trojany, 
Kozyrka, Vesnjanoe, Nogajčinsk, Mocra (T 2 M 2), Mihajlovka (T 3 M 3), Čuguna-Krepinka, Porogi 
etc.) Acestea au un foarte bogat şi divers mobilier funerar, care reflectă o puternică diferenţiere 
socială în cadrul societăţii sarmatice şi constituie, probabil, o dovadă a existenţei unor grupări 
politice independente. 

Începând cu mijlocul secolului I p. Chr. îşi fac apariţia în acest teritoriu mormintele cu trăsă-
turi estice, care se deosebesc radical de restul mormintelor sarmatice din nordul şi nord-vestul Mării 
Negre. O trăsătură caracteristică a acestora este mobilierul funerar foarte bogat care are în componenţa 
sa piese de factură estică (podoabe realizate în stil animalier ce au paralele în arta bactriană, arme de 
paradă, oglinzi, vase din metale preţioase, cazane din bronz cu toarte zoomorfe etc.). 

Marea majoritate a mormintelor din această perioadă au forma gropii funerare 
dreptunghiulară, dar se întâlnesc şi construcţii funerare de alte tipuri (ovale, dreptunghiulare cu 
trepte laterale, dreptunghiulare cu nişă, trapezoidale, pătrate şi în catacombă). 

La fel ca şi în perioada sarmatică timpurie şi în cea mijlocie catacombele nu sunt foarte 
numeroase, la ora actuală, pentru secolul I – mijlocul secolului II p. Chr. cunoscându-se cinci 
morminte în catacombă. 

În ceea ce priveşte gropile funerare de formă pătrată trebuie spus că acestea sunt o apariţie 
nouă în cultura sarmaţilor din perioada mijlocie din nordul Mării Negre. În mormintele cu astfel de 
gropi defuncţii erau depuşi cel mai adesea pe diagonală, iar o caracteristică importantă este şi 
orientarea sudică a defuncţilor. 

În ceea ce priveşte amenajarea mormintelor aceasta nu se deosebeşte de cea a mormintelor 
din restul teritoriului locuit de sarmaţi. Printre materialele utilizate, cele mai frecvente sunt: lemnul, 
coaja de copac, stuful, iarba şi vreascurile. În unele morminte, sub craniul defuncţilor au fost 
surprinse urmele unor perne vegetale. În câteva cazuri, la amenajarea mormintelor a fost utilizată şi 
piatra. La fel ca şi în restul teritoriului locuit de sarmaţi şi în cel nord-pontic s-a putut constata că 



Consideraţii finale   | 

 

383 

mormintele cu o amenajare mai complexă (sicrie, sicrie-coveţi, sarcofage etc.) sunt specifice păturii 
bogate a societăţii sarmatice, lucru confirmat, în multe cazuri, de bogatul mobilier funerar. 

Orientarea predominantă a defuncţilor în morminte este cea cu capul spre nord urmată de 
cea cu capul spre sud. Aceasta din urmă fiind dominantă în necropolele tumulare sarmatice. Nu este 
caracteristică sarmaţilor din regiunea şi perioada analizată orientarea defuncţilor cu capul spre est 
sau vest. 

Poziţia cea mai răspândită a defuncţilor în morminte este pe spate cu mâinile şi picioarele 
întinse. În ansamblu poziţia defuncţilor din mormintele nord-pontice nu diferă de cea a celor din 
restul spaţiului locuit de sarmaţii de-a lungul timpului. 

Într-o serie de morminte au fost descoperite şi materiale minerale de culoare albă (cretă, lut 
alb) şi de culoare roşie de diferite nuanţe (ocru, realgar), care aveau un caracter de cult şi constituie o 
mărturie a simbolului sacru al culorilor mai sus amintite. În câteva cazuri au fost descoperite şi urme 
consistente ale banchetelor funerare. De altfel, acest obicei este o trăsătură inovatoare a culturii 
sarmatice mijlocii. 

Ca apariţie nouă putem menţiona amenajările rituale de formă circulară realizate prin 
săparea unui şanţ. Acestea sunt atestate pentru perioada sarmatică mijlocie, deşi sunt caracteristice 
perioadei târzii. O inovaţie în practica funerară este utilizarea roţilor de căruţă pentru acoperirea 
mormintelor. Acest ritual, destul de rar întâlnit, este cunoscut la o serie de morminte din zona 
Bugului de Jos. 

În perioada sarmatică mijlocie obiceiul de a pune ofrandă animală nu este semnalat în cazul 
tuturor morminteleor. Mai mult decât atât, acest obicei este răspândit diferit în nordul Mării Negre. 
Astfel, dacă în spaţiul dintre Don şi Nipru ofranda animală este o prezenţă frecventă în morminte în 
interfluviul pruto-nistrean aceasta este rar întâlnită. 

Mobilierul funerar al mormintelor include ansamblul bunurilor ce s-au depus în amenajarea 
funerară: inventar de corp, arme, piese de podoabă şi vestimentaţie, obiecte de toaletă (cutiuţele 
pentru farduri, pixidele din os şi oglinzi), vase ceramice modelate cu mâna sau la roată, obiecte de uz 
casnic şi gospodăresc, vase din metal, recipiente din sticlă şi mai rar amfore şi piese de harnaşament, 
care în mare parte sunt o prezenţă obişnuită în mormintele sarmatice. În unele cazuri, mobilierul 
funerar din cadrul mormintelor reflectă diferenţierile sociale existente în societatea sarmată, faptul 
că sunt războinici, cât şi cel că erau, în principal, crescători de vite. 

Cercetările arheologice ale vestigiilor din perioada mijlocie au scos la lumină un bogat şi 
diversificat material arheologic, care defineşte, în cea mai mare parte, ocupaţiile şi meşteşugurile 
practicate de sarmaţi, gradul de dezvoltare economică la care se aflau şi relaţiile comerciale pe care le 
aveau cu alte populaţii atât din ţinuturile mai îndepărtate cât şi cu cele din imediata vecinătate. 
Unele categorii de artefacte reflectă şi preferinţele pentru ţinuta vestimentară şi podoabe atât a 
populaţiei de rând, cât şi a aristocraţiei. 

Din punct de vedere al tehnicii de confecţionare, vasele ceramice sunt modelate cu mâna şi la 
roată, iar din punct de vedere al funcţionalităţii şi formei sunt de mai multe categorii: 1. vase pentru 
prepararea şi păstrarea hranei; 2. vase pentru consumarea hranei; 3. vase pentru păstrarea şi turnarea 
lichidelor; 4. vase pentru băut; 5. vase utilizate ritual, 6. vase destinate păstrării şi transportării 
lichidelor. 

Chiar dacă erau nomazi, nevoile casnice şi gospodăreşti au impus sarmaţilor achiziţionarea 
sau confecţionarea unei game, mai mult sau mai puţin variate, de vase ceramice. Această situaţie este 
caracteristică şi pentru mediul sarmatic din perioada mijlocie unde vasele ceramice au fost 
descoperite în peste 80% din morminte. Din totalul vaselor ceramice din morminte, cea mai 
numeroasă grupă este cea reprezentată de vasele modelate la roată. Cele mai numeroase sunt cănile, 
mare parte a acestora importuri din alte medii culturale. Importuri sunt şi ulcioarele, vasele în formă 
de berbec, amforele dar şi cupele, bolurile, farfuriile şi străchinile. O mare parte a cupelor, bolurilor 
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şi farfuriilor sunt vase terra sigillata, care constituie vase de lux ce pot fi situate pe acelaşi nivel 
valoric cu alte categorii de artefacte.  

În legătură cu vasele modelate la roată s-a constatat că ele constituie, în mare parte a lor, 
importuri din alte medii culturale (grecesc, roman, meot, geto-dacic). 

În ceea ce priveşte vasele modelate cu mâna, cele mai numeroase sunt văscioarele pentru 
băut urmate de afumători, căni, vase pentru prepararea şi păstrarea hranei, boluri, vase cu gura 
îngustă şi corpul globular, vasele cu gura îngustă, cupe şi vase rituale cu trei picioruşe.  

Cert este că în mediul sarmatic cercetat avem o varietate mare a formelor. Cel mai bine sunt 
reprezentate vasele pentru păstrarea şi turnarea lichidelor (căni, ulcioare), urmate de cele pentru 
băut (căniţe, văscioare, cupe, boluri). În ceea ce priveşte recipientele pentru prepararea şi păstrarea 
hranei, acestea sunt reprezentate de puţine exemplare, la fel ca şi cele pentru consumarea hranei. 
Varietatea mare a formelor se datorează însă nu atât creşterii numărului formelor proprii, cât 
sporirii importurilor din mediile culturale vecine cu care sarmaţii au intrat în contact şi au stabilit, 
adeseori, relaţii economice. 

Piesele de podoabă şi vestimentaţie ilustrează pentru această perioadă şi spaţiu o mare 
varietate tipologică. Unele dintre aceste piese nu au cunoscut o răspândire generală în lumea 
sarmatică, iar cea mai mare parte a lor au constituit importuri din alte medii culturale, cu precădere 
cele vecine. 

O serie de piese de podoabă şi de vestimentaţie au o încadrare cronologică largă (colanele din 
bară torsionată cu sistem de închidere, brăţările cu noduri, brăţările cu capetele libere, cele cu 
capetele îngroşate sau petrecute, brăţările spiralice, inelele de picior, cerceii cu sistem de închidere 
alcătuit dintr-un cârlig şi o buclă, cei cu o extremitate ascuţită iar cealaltă lăţită şi uşor aplatizată, cei 
cu un capăt ascuţit iar celălalt îngroşat la care se adaugă astragalele, cochiliile, clopoţeii şi o mare 
parte a mărgelelor). Totodată apar şi piese care se datează într-un interval de timp scurt (aplicile 
vestimentare, colierele formate din două lanţuri, mai multe capsule ovale şi un pandantiv în formă 
de „fluture”, cerceii cu buclă de prindere prelungită şi răsucită formând spirale înlănţuite, cerceii 
ornamentaţi cu grupe de granule sudate, cerceii circulari ce au suprafaţa ornamentată cu cerculeţe 
plate şi cei de formă triunghiulară cu caboşoane împodobite cu sticlă). O încadrare cronologică 
limitată au şi alte categorii de podoabe precum fibulele, pandantivele din bară profilată, scarabeii şi 
piesele cu reprezentarea sculpturală a unui leu sau broscuţe, cerceii cu cap zoomorf. Cele mai 
numeroase piese de podoabă sunt mărgelele, care sunt prezente în peste jumătate din mormintele 
analizate. Acestea sunt urmate de fibule utilizate şi ele intens de către sarmaţii din spaţiul nord-
pontic. Din totalul fibulelor cele mai numeroase şi bine reprezentate sunt cele cu piciorul întors pe 
dedesubt şi înfăşurat pe arc şi cele puternic profilate de tip răsăritean, urmate de fibule cu arcul 
aplatizat, iar piciorul întors pe dedesubt şi înfăşurat pe arc (seria „lebjaž’inskaja”). Restul tipurilor 
sunt reprezentate de un număr cuprins între două şi şase exemplare, dar sunt tipuri reprezentate în 
mediul sarmatic din această perioadă doar de câte un singur exemplar. 

În legătură cu unele tipuri de fibule din mormintele analizate se poate spune că numărul lor 
este mai mare decât în cele din spaţiul de la est de Don, unde, pentru această perioadă, numărul lor 
este mult mai mic. Situaţia dată se explică în primul rând prin faptul că teritoriul analizat este mai 
apropiat de spaţiile culturale unde artefactele erau produse şi utilizate pe o scară mai largă, iar în al 
doilea rând prin contactele ample dintre sarmaţii şi mediile culturale vecine.  

În ansamblu, în ceea ce priveşte piesele de podoabă şi vestimentaţie, se poate remarca o 
predilecţie pentru fibule şi mărgele, urmate de cercei, pandantive, în timp ce colanele şi colierele sunt 
utilizate într-o mai mică măsură în această perioadă. Mai mult decât atât, putem afirma cu 
certitudine, că, marea majoritate a artefactelor în discuţie au constituit importuri din spaţiile 
culturale vecine. 
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Toate aceste artefacte evidenţiază existenţa unor aspecte ale vieţii sarmaţilor din acest spaţiu 
şi perioadă şi creează o imagine, deşi vagă, privind gusturile şi preferinţele acestora (cel puţin a unei 
părţi a lor), în materie de vestimentaţie. 

Obiectele de toaletă sunt reprezentate cu precădere de oglinzi, dar se întâlnesc şi pixide, 
cutiuţe pentru farduri, văscioare din alabastru şi linguri. Oglinzile aparţin tipurilor ce au fost utilizate 
într-o anumită perioadă de timp pe întreg spaţiul locuit de către sarmaţi. 

Oglinzile cu discul rotund şi plat sunt cele mai numeroase în mormintele sarmatice din 
perioada mijlocie la fel ca şi în restul lumii sarmatice. Oglinzile discoidale cu marginea îngroşată şi 
proeminenţă în partea centrală a discului au avut cea mai mare răspândire în lumea sarmatică în 
secolul I p. Chr., iar cele discoidale cu marginea îngroşată, mâner lateral perforat şi proeminenţă 
conică în centrul discului sunt caracteristice pentru secolul I p. Chr. – începutul secolului II p. Chr. 
În ceea ce priveşte oglinzile dreptunghiulare acestea sunt şi ele caracteristice aceluiaşi interval 
cronologic ca şi oglinzile discoidale cu marginea îngroşată, mâner lateral perforat şi proeminenţă 
conică în centrul discului. Dintre toate tipurile de oglinzi din perioada sarmatică mijlocie, cele cu 
discul rotund şi plat au cea mai mare durată de existenţă, ele întâlnindu-se la sauromaţi în secolele 
VI–V a. Chr., iar apoi, pe parcursul secolelor IV a. Chr. – I p. Chr., pe întreg spaţiul locuit de sarmaţi. 

La fel ca şi mormintele sarmatice din spaţiul de la est de Don şi cel nord-pontic oglinzile cu 
discul rotund şi plat sunt cele mai numeroase în intervalul cronologic analizat. În altă ordine de idei, 
se poate remarca faptul că varietatea tipologică a oglinzilor din mormintele sarmatice din spaţiul 
nord-pontic este mult mai mică decât în regiunea de la est de Don. Această situaţie este, totuşi, una 
normală în condiţiile în care acest teritoriu este leagănul culturii sarmatice, iar numărul vestigiilor 
este mult mai mare pentru perioada secolelor I a. Chr. – începutul secolului II p. Chr. 

În unele cazuri oglinzile au fost descoperite împreună cu piese de podoabă şi vestimentaţie, 
vase ceramice de import, vase de bronz etc. care au confirmat datările existente şi au introdus unele 
precizări privind limitele cronologice ale acestora. 

O categorie aparte între descoperirile sarmatice o constituie vasele din argint şi bronz. 
Primele sunt reprezentate de o cupă cu toartă zoomorfă, două căni şi un skyphos. Cupa face parte din 
grupa de vase din metale preţioase descoperite de-a lungul timpului în mormintele sarmatice 
aparţinând unor aristocraţi sarmaţi din secolul I p. Chr. 

Vasele de bronz sunt reprezentate de cazane sarmatice şi mai multe tipuri de vase de bronz 
(caserole, castroane, strecurători, căni) care sunt produse romane.  

Cazanele aveau o anumită valoare în societate, fiind obiecte pretenţioase şi de lux, nu la 
îndemâna oricui. Dovadă în acest sens sunt şi urmele de reparaţii de pe unele dintre ele. Foarte 
probabil că în unele cazuri posesorii cazanelor încercau să le păstreze pe acestea în uz cât mai mult 
timp, situaţie determinată, probabil, de cauze materiale şi spirituale. Mai mult decât atât, ele erau 
preţuite şi ca produse pentru realizarea cărora se necesita un mare volum de muncă. 

În ceea ce priveşte scopul în care erau utilizate cazanele sarmatice, trebuie spus că, acestea, la 
fel ca şi cele scitice, erau folosite pentru fierberea cărnii animalelor sacrificate, prepararea unor 
mâncăruri, cât şi prepararea şi turnarea unor băuturi. 

Caserolele, castroanele, strecurătorile şi cănile provin din morminte aparţinând aristocraţiei. 
În mediul sarmatic aceste vase au ajuns fie prin achiziţionarea de la negustorii romani ce îşi ofereau 
mărfurile în câteva din centrele locale care erau situate în prima „zonă de contact”, din preajma 
limes-ului (de unde ajungeau prin alte mijloace la aristocraţia sarmată) fie erau aduse de negustorii 
romani la comanda unor aristocraţi sarmaţi în aceeaşi zonă, ori ca daruri primite de la romani atunci 
când aveau loc negocieri cu autorităţile barbare. Totuşi, nu este exclus ca unele artefacte romane să fi 
ajuns la sarmaţii din zona de la vest de Nipru prin intermediul oraşelor greceşti sau în urma 
incursiunilor de jaf efectuate de către aceştia în provinciile romane. 

Importuri sunt şi puţinele vase din sticlă descoperite într-o serie de morminte sarmatice din 
secolul I – mijlocul secolului II p. Chr. 
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Un loc aparte în complexele funerare sarmatice îl are armamentul, în special cel ofensiv, care 
se întâlneşte destul de frecvent. Acesta este reprezentat de spade şi pumnale cu mânerul terminat în 
inel şi cu mâner simplu. Acestora li se adaugă vârfuri de săgeţi din fier, de mai multe tipuri şi câteva 
vârfuri de lănci şi suliţe. În două morminte au fost descoperite şi topoare de luptă. 

În câteva morminte din spaţiul nord-pontic au fost descoperite arcuri compozite (părţi ale 
acestora). Arcul compozit de la Porogi este alături de cel de la de la Ust’-Labinsk (teritoriul de la est 
de Don) cel mai timpuriu pentru Europa de Est, cât şi pentru cele din lumea sarmatică. Astfel, 
exemplarul de la Porogi, se datează pe baza bogatului inventar din mormânt, cândva în a doua 
jumătate/ultimul sfert al secolului I p. Chr. În secolul I p. Chr. se datează şi mormântul din T 29 de la 
Ust’-Labinsk. Din mormântul de la Porogi provine şi o apărătoare a încheieturii mâinii împotriva 
loviturilor corzii arcului.  

Doar în două morminte (Cvetna, T 1 M 1 de la Dolina) ce se datează în secolul I p. Chr. au 
fost descoperite armuri din solzi fragmentare. 

De regulă în morminte sunt descoperite fie spade fie vârfuri de săgeţi. Sunt însă cazuri când 
au fost descoperite împreună spade (pumnale) împreună cu vârfuri de săgeţi sau când au fost 
descoperite împreună săgeţi şi lănci. Doar în câteva cazuri au fost descoperite impreună lănci alături 
de spade. Această stare a lucrurilor nu reflectă însă în deplină măsură tipurile de arme din dotarea 
soldatului sarmat, ci este determinată, foarte probabil, de caracteristicile ritualului funerar. În unele 
morminte aristocratice au fost descoperite mai multe categorii de arme (spade, pumnale, vârfuri de 
săgeţi, uneori arcuri), fapt ce poate indica că în mormintele sarmaţilor de rând era depusă, probabil, 
doar o anume armă. Existenţa în unele morminte a două tipuri de arme indică, foarte probabil, un 
statut social mai ridicat al defunctului. 

Oricum este evident, după cum indică unele reprezentari şi relatări ale autorilor antici, că 
armele de bază din dotarea sarmaţilor, în special al călăreţilor, erau spadele şi arcurile. În sprijinul 
acestei afirmaţii vine atât faptul că pentru toţi nomazii arcul a constituit arma principală, cât şi 
descoperirea în cadrul complexelor samatice din întregul spaţiu locuit de aceştia a spadelor şi 
pumnalelor alături de vârfuri de săgeţi. 

Doar cu arcuri erau înarmaţi, foarte probabil, sarmaţii din pătura mai saracă a societăţii 
sarmate care făceau parte din contingentele de cavalerie uşoară.  

Ca şi în perioada anterioară nu sunt numerose descoperirile de lănci. O situaţie similară 
avem şi în restul teritoriilor locuite de sarmaţi în perioada mijlocie.  

Faptul că sunt descoperite armuri, chiar şi dacă într-un număr redus, constituie o dovadă a 
faptului că acestea erau depuse în morminte. Armuri din fier, cel mai probabil, aveau doar 
reprezentanţii păturii avute a societăţii sarmate (elita războinică, aristocraţia), fapt dovedit de 
bogăţia mormintelor în care au fost descoperite acestea. Această constatare este confirmată de către 
Tacitus. Alături de armurile metalice sarmaţii au utilzat, potrivit aceluiaşi autor, şi armurile 
confecţionate din piele foarte tare. Relatarea lui Tacitus o confirmă pe cea a lui Strabon care 
menţionează utilizarea armurilor din piele de către sarmaţii roxolani şi a lui Pausanias care vorbeşte 
de armurile sarmaţilor făcute din plăcuţe, tăiate din copitele cailor. Aceste relatări confimă odată în 
plus că o mare parte dintre sarmaţi au folosit armuri confecţionate din materiale ieftine, cum ar fi 
osul şi pielea. 

Pe baza descoperirilor arheologice, se poate spune că principalele arme din dotarea 
sarmaţilor din perioada mijlocie au fost spadele şi arcurile, iar grosul armatei sarmatice era format 
din călăreţi înarmaţi cu spade, pumnale şi arcuri. 

Zăbalele şi psaliile descoperite în mediul sarmatic din perioada mijlocie nu sunt foarte 
numeroase şi variate ca tipuri. De un număr foarte mic de descoperiri sunt reprezentate şi falerele.  

Zăbalele din fier au fost folosite în primul rând pentru caii de călărit şi nu pentru cei de 
tracţiune, pentru care nu erau neapărat necesare zăbale metalice. De altfel, forma muştiucurilor în 
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secţiune, dimensiunile zăbalelor, cât şi faptul că sarmaţii au fost o populaţie de călăreţi nomazi susţin 
pe deplin această afirmaţie. Mai mult decât atât, pe baza dimensiunilor zăbalelor se mai poate spune 
că talia cailor folosiţi era una mare. 

În ceea ce priveşte falerele, acestea au fost utilizate de către sarmaţi ca aplici de harnaşament, 
deşi în lumea elenistică şi romană au fost utilizate cu precădere în ansambluri vestimentare. 

Perioada sarmatică târzie 

Pe baza ritului şi ritualului funerar cât şi a trăsăturilor culturii materiale perioada sarmatică 
târzie se împarte în două etape: 1. a doua jumătate a secolului II – prima jumătate a secolului III p. Chr.; 
2. a doua jumătate a secolului III – secolul IV p. Chr. 

În această perioadă predomină înmormântările principale în tumuli sarmatici şi nu 
înmormântările secundare în tumuli de epoci mai vechi. Tot acum creşte substanţial şi numărul 
necropolelor plane. 

Marea majoritate a tumulilor sarmatici cu morminte principale fac parte din cadrul unor 
necropole mai mari sau mai mici, însă există cazuri în care acestia se întâlnesc şi în tumuli singulari. 
În estul spaţiului nord-pontic cea mai mare partea a mormintelor principale se aflau în cadrul unor 
tumuli singulari, iar în vestul acestuia în cadrul unor necropole ce se concentrează în interfluviul 
pruto-nistrean. 

În ceea ce priveşte necropolele plane trebuie menţionat că mormintele din cadrul acestora au 
o dispunere destul de regulată. Mai mult decât atât trebuie menţionat că necropolele plane din pe-
rioada târzie au existat doar pe durata primei etape (a doua jumătate a sec. II – mijlocul sec. III p. Chr.  

În perioada sarmatică târzie cea mai mare partea a mormintelor secundare din tumulii de 
epoci mai vechi au forma gropii dreptunghiulară urmate de gropile funerare prevăzute cu nişă. 

Construcţiile funerare ale mormintelor sarmatice principale, din perioada târzie, sunt mult 
mai numeroase şi variate ca tipuri faţă de cele secundare din tumulii de epoci mai vechi sau din 
necropolele plane. Pe baza formei gropilor avem construcţii funerare: dreptunghiulare, ovale, 
dreptunghiulare cu trepte laterale, dreptunghiulare cu nişă şi catacombe. 

Gropile de formă dreptunghiulară reprezintă un procent semnificativ în rândul mormintelor 
principale din tumulii sarmatici din prima etapă a culturii sarmatice târzii. De formă dreptunghiulară 
şi ovală sunt şi majoritatea gropilor funerare ale mormintelor din necropolele plane. Această situaţie 
ne permite să afirmăm că în prima etapă a perioadei sarmatice târzii construcţiile funerare de formă 
dreptunghiulară sunt preponderente. 

Faptul că în spaţiul nord-pontic din prima etapă a perioadei târzii gropile funerare de formă 
dreptunghiulară sunt dominante, la fel ca şi în perioada mijlocie, dovedesc odată în plus că avem 
de-a face atât cu păstrarea vechilor tradiţii, cât şi cu înrudirea reprezentărilor ideologice ale 
sarmaţilor din perioada târzie cu cea a celor din perioada anterioară. 

În cea de doua etapă a perioadei sarmatice târzii (a doua jumătate a sec. III – sec. IV p. Chr.) 
gropile funerare de formă dreptunghiulară nu prea mai sunt întâlnite.  

Gropile funerare dreptunghiulare cu trepte laterale sunt un alt tip răspândit în perioada 
sarmatică târzie. Diferenţa faţă de cele de formă dreptunghiulară constă doar în prezenţa treptelor de-a 
lungul laturilor lungi. Mormintele cu gropi funerare cu trepte laterale se concentrează cu precădere 
în necropolele din prima etapă a perioadei sarmatice târzii din spaţiul de la vest de Nistru şi au avut 
o largă utilizare în prima etapă a perioadei sarmatice târzii. 

În cea de-a doua etapă a perioadei sarmatice târzii gropile cu trepte laterale aproape că nu se 
mai întâlnesc.  

Gropile funerare cu nişă sunt considerate ca fiind caracteristice pentru perioada sarmatică 
târzie deşi sunt prezente şi în perioada anterioară atât în spaţiul nord-pontic cât şi în restul spaţiului 
locuit de sarmaţi.  
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Aceste construcţii funerare sunt caracteristice înmormântărilor principale, cele în tumulii de 
epoci mai vechi fiind singulare. Mai mult decât atât, ele reprezintă un procent ridicat în cadrul unor 
necropole tumulare. O situaţie aparte se întâlneşte în cadrul necropolelor de la Brilevka şi Ševčenko 
unde toate mormintele erau de tipul cu nişă. 

Marea majoritate a mormintelor cu nişă se concentrează în necropolele din vestul spaţiului 
nord-pontic (teritoriul dintre Nistrul de Jos şi gurile Dunării). Necropola de la Ševčenko se află în 
estul spaţiului analizat (Donbasul de Sud), iar cea de la Brilevka în zona centrală a acestuia. 

În cea de-a doua etapă (a doua jumătate a sec. III – sec. IV p. Chr.) mormintele cu nişe devin, 
alături de cele în catacombă, tipul dominant de construcţii funerare. Cea mai mare parte a 
mormintelor cu nişă de mari dimensiuni au fost jefuite iar resturile de inventar indică legătura dintre 
dimensiunile mormântului şi statutul social al defunctului. 

Răspândirea mormintelor cu nişă în perioada sarmatică târzie este pusă pe seama migraţiei 
din a doua jumătate – sfârşitul secolului II p. Chr. O dovadă în acest sens este şi faptul că începând 
cu a doua jumătate a secolului II p. Chr. numărul mormintelor cu nişă creşte substanţial în Sarmaţia 
Asiatică.  

Mormintele în catacombă din spaţiul nord-pontic analizat nu se întâlnesc în prima etapă a 
perioadei sarmatice târzii, dar sunt numeroase în cea de-a doua etapă (a doua jumătate a sec. III – 
sec. IV p. Chr. şi se concentrează la graniţa dintre stepă şi silvostepă, pe malul stâng al Niprului, şi în 
sudul spaţiului pruto-nistrean. 

La fel ca şi în perioadele anterioare şi în cea târzie detaliile legate de amenajarea gropilor 
mormintelor sunt slab surprinse cauzele fiind aceleaşi ca şi în cazul mormintelor din perioadele 
anterioare. Multe din mormintele principale din tumulii sarmatici aveau gropile placate cu scânduri 
sau bârne din lemn sau aveau fundul acoperit cu scânduri din lemn sau coajă de copac. Cel mai 
adesea resturile de la bârnele sau scândurile din lemn ce acopereau mormintele sunt surprinse la 
gropile de formă dreptunghiulară cu trepte laterale. În câteva cazuri la amenajarea mormintelor a 
fost utilizată şi piatra. 

Un fenomen rar, dar interesant, este marcat de existenţa deasupra câtorva morminte 
sarmatice principale a unor suprafeţe din lut bine tasat. Uneori în jurul mormintelor principale din 
tumulii sarmatici au fost descoperite împrejmuiri din pietre, de diferite dimensiuni, înfipte în poziţie 
verticală. În câteva morminte cu catacombă se mai păstrau resturi de la tărgi funerare din lemn sau 
resturile de construcţii complexe din lemn. 

Ca şi în perioadele anterioare şi în cea târzie s-a putut constata că mormintele cu o 
amenajare mai complexă (sicrie, sicrie-coveţi, sarcofage etc.) sunt specifice păturii bogate a societăţii 
sarmatice, lucru confirmat, în multe cazuri, de bogatul mobilier funerar al acestora. 

În perioada sarmatică târzie orientarea nordică a defuncţilor este predominantă în 
continuare pentru această zonă geografică, atât pentru mormintele din tumuli din alte epoci cât şi 
pentru mormintele sarmatice principale cu gropi funerare dreptunghiulare şi dreptunghiulare cu 
trepte laterale. Preponderent spre nord şi uneori cu deviaţii spre vest sau est, sunt orientaţi şi 
defuncţii din mormintele cu nişă.  

În cazurile în care scheletele nu au fost distruse, orientarea nordică a defuncţilor este 
caracteristică şi mormintelor cu catacomba.  

Poziţia defuncţilor este pe spate cu mâinile şi picioarele întinse drept. Cu toate acestea sunt 
cazuri în care scheletul se afla în poziţie chircită sau aveau mâinile şi picioarele aşezate în alte poziţii. 

Puţin numeroase sunt mormintele cu cranii deformate artificial situaţie ce indică faptul ce că 
acest obicei a fost practicat destul de rar de sarmaţii din nordul Mării Negre.  

În perioada sarmatică târzie din întregul spaţiu locuit de aceştia numărul mormintelor cu 
elemente ale ritualului funerar nu este foarte mare. Astfel, obiceiul presărării fundului gropii 
mormântului sau a sicriului cu praf de cretă este tot mai rar întâlnit. Extrem de rar se întâlnesc 
depuneri de cretă sub formă de mici bucăţi, cât şi de înlocuitori ai acesteia precum lutul de culoare 
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albă, ghips sau scoici, care sunt asemănătoare ca structură cu creta. Foarte rar în mormintele din 
perioada târzie au fost descoperite materiale minerale de culoare roşie de diferite nuanţe (ocru, 
realgar) şi, mai rar, galbenă (sulf). Trebuie spus că această situaţie se datorează şi faptului că multe 
din mormintele din perioada târzie au fost jefuite, iar interiorul lor deteriorat. 

O apariţie nouă pentru această perioadă sunt amenajările rituale de formă pătrată sau 
dreptunghiulară realizate prin săparea unui şanţ descoperite în necropole tumulare şi sub unii 
tumuli sarmatici singulari. Uneori acestea înconjoară mormintele de sub tumuli iar alteori nu conţin 
morminte în spaţiul din interiorul lor. 

Amenajările pătrate sunt prevăzute cu câte o intrare în partea estică sau sud-vestică şi sunt 
aşezate în rânduri sau în tablă de şah. Ele au orientate colţurile sau laturile către cele patru puncte 
cardinale. În ceea ce priveşte amenajările dreptunghiulare acestea sunt fără intrare şi morminte în 
spaţiul interior şi cu intrare şi morminte în spaţiul interior. Cele fără morminte în spaţiul interior 
sunt amplasate în apropierea necropolelor tumulare şi au orientate colţurile sau laturile către cele 
patru puncte cardinale.  

Alături de acestea se întâlnesc rareori şi amenajări de formă trapezoidală prevăzute cu intrare 
şi morminte în spaţiu interior. Acestea au fost descoperite doar sub tumuli sarmatici singulari şi sunt 
orientate pe axa nord-sud. 

Mult mai numeroase sunt amenajările rituale de formă circulară care au întotdeauna 
morminte în spaţiul interior şi au intrarea cu precădere în partea de sud. 

Aproape toate amenajările rituale de formă circulară, pătrată sau dreptunghiulară realizate 
prin săparea unui şanţ se concentrează preponderent în interfluviul pruto-nistrean. 

Nu în ultimul rând trebuie menţionat că amenajările pătrate, dreptunghiulare şi trapezoidale 
se datează în a doua jumătate a secolului II – începutul secolului III p. Chr., şi sunt considerate ca 
fiind buni indicatori cronologici pentru prima etapă a culturii sarmatice târzii. 

În ceea ce priveşte obiceiul de a depune ofrandă animală trebuie menţionat că acesta este rar 
întâlnit atât în cazul mormintelor secundare din tumulii de epoci mai vechi cât şi în mormintele 
principale din tumulii sarmatici. 

Mobilierul funerar în perioada târzie este destul de variat şi uneori foarte numeros. Acesta 
este reprezentat de vase modelate cu mâna şi la roată cu diverse funcţionalităţi, vase destinate 
păstrării şi transportării lichidelor (amfore), obiecte de uz casnic şi gospodăresc, piese de podoabă şi 
vestimentaţie (colane, coliere, brăţări, cercei, fibule, catarame etc.), obiecte de toaletă (oglinzi, 
evantaie, piepteni), recipiente din sticlă (pahare, cupe, boluri, farfurii etc.), vase metalice şi arme şi 
foarte rar piese de harnaşament. Într-o serie de cazuri mobilierul funerar reflectă diferenţierile 
sociale existente în societatea sarmată. 

Materialul arheologic al mormintelor din a doua jumătate a secolului II – secolul IV p. Chr. 
constă din vase ceramice modelate cu mâna sau la roată, vase din metal, recipiente din sticlă, obiecte 
de uz casnic şi gospodăresc, piese de podoabă şi vestimentaţie, obiecte de toaletă, arme cât şi piese de 
harnaşament. Aceste categorii de artefacte definesc, în cea mai mare parte, ocupaţiile şi 
meşteşugurile practicate de sarmaţi, gradul de dezvoltare economică la care se aflau şi relaţiile 
comerciale pe care le aveau cu alte populaţii din ţinuturile mai îndepărtate sau din imediata 
vecinătate. Unele categorii de materiale reflectă şi preferinţele pentru ţinuta vestimentară şi podoabe 
atât a populaţiei de rând, cât şi a aristocraţiei. 

Din punct de vedere al tehnicii de confecţionare, vasele ceramice din mormintele din 
perioada târzie sunt modelate cu mâna şi la roată, iar din punct de vedere al funcţionalităţii şi formei 
sunt de mai multe categorii (vase pentru prepararea şi păstrarea hranei, vase pentru consumarea 
hranei, vase pentru păstrarea, turnarea şi consumarea lichidelor, vase pentru băut, vase destinate 
păstrării şi transportării lichidelor, vase utilizate ritual). 

Cea mai numeroasă grupă este cea reprezentată de vasele modelate la roată. Acestea sunt, de 
regulă, modelate din pastă fină şi semifină, iar în funcţie de modul de ardere de culoare gălbuie cu 
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diferite nuanţe, roşiatică, portocaliu-roşiatică şi cenuşie cu diferite nuanţe. Suprafaţa vaselor 
modelate la roată este bine netezită şi, uneori, decorată. O parte dintre vasele arse oxidant au 
suprafaţa acoperită cu firnis roşu, roşu-cărămiziu sau angobă, iar o mare parte a celor arse inoxidant 
au suprafaţa lustruită sau decorată prin lustruire. 

Din totalul vaselor modelate la roată, cele mai numeroase sunt cănile, castroanele şi străchi-
nile la care se adaugă căniţele, mare parte a acestora sunt importuri din alte medii culturale (grecesc, 
roman, meot, dacic, carpic). Importuri sunt şi amforele, cupele, bolurile, farfuriile şi străchinile. 
Unele dintre acestea intră în categoria vaselor de lux şi pot fi situate pe acelaşi nivel valoric cu alte 
categorii de artefacte. 

Vasele modelate cu mâna sunt de regulă din pastă grosieră sau semigrosieră, având în 
componenţa ca ingredienţi cioburi pisate, pietricele, nisip, materiale organice, care dau vaselor un 
aspect zgrunţuros şi aspru. Cu toate acestea, există şi vase ce sunt modelate din pastă semifină. 
Majoritatea lor au fost arse inoxidant, dar sunt şi exemplare ce au fost arse oxidant. Vasele în discuţie 
sunt de cele mai multe ori de culoare brun-cenuşie, cenuşie-închisă sau deschisă şi mai rar cafenie, 
gălbuie, gălbui-cenuşie sau gălbui-deschisă. Unele din vasele modelate cu mâna (în special cele 
pentru gătit) au pe suprafaţa exterioară urme de ardere secundară ce se datorează, în principal, 
folosirii îndelungate la foc deschis. Suprafaţa vaselor modelate cu mâna este zgrunţuroasă, dar sunt şi 
multe exemplare ce au suprafaţa netezită. 

Vase modelate cu mâna destinate consumării hranei, păstrării şi turnării lichidelor nu sunt 
foarte numeroase în mormintele sarmatice. Ceva mai bine sunt reprezentate vasele pentru băut, dar 
nu acelaşi lucru se poate spune despre vasele utilizate ritual. 

Observaţiile preliminare permit să se afirme că spre deosebire de perioada anterioară în 
mediul sarmatic nord-pontic din perioada târzie nu avem o varietate mare a formelor. În ansamblu 
se poate remarca că cel mai bine sunt reprezentate vasele pentru păstrarea şi turnarea lichidelor, 
urmate de cele pentru băut. În ceea ce priveşte recipientele pentru prepararea şi păstrarea hranei 
acestea sunt reprezentate şi ele destul de bine, la fel ca şi cele pentru consumarea hranei. Nu în 
ultimul rând se poate remarca faptul că faţă de perioada sarmatică mijlocie, în cea târzie avem o 
varietate mai mică a formelor ceramice. 

Obiectele de uz casnic şi gospodăresc nu foarte numeroase şi diverse sunt reprezentate de 
fusaiole, cute, ace, sule şi cuţite. 

Piesele de podoabă şi vestimentaţie din mormintele din perioada sarmatică târzie sunt de o 
varietate tipologică mai mică decât în perioada anterioară. Mai mult decât atât se poate remarca că 
unele dintre aceste piese nu au cunoscut o răspândire generală în lumea sarmatică, mare parte a lor 
fiind importuri din alte medii culturale. 

O parte dintre piesele de podoabă şi vestimentaţie au o încadrare cronologică largă şi sunt 
reprezentate de puţine descoperiri. Printre acestea se numără colanele, brăţările, cerceii, inelele de 
tâmplă, astragalele, cochiliile, clopoţeii şi o parte a mărgelelor. 

Unele piese de podoabă şi vestimentaţie se datează într-un interval de timp scurt. Printre 
acestea se numără fibulele, cataramele, garniturile şi capetele de curele. 

Cele mai numeroase piese de podoabă sunt mărgelele şi fibulele, prezente într-un număr 
mare de morminte. Foarte bine reprezentate sunt cataramele, garniturile şi capetele de curele. 

Din totalul fibulelor cele mai numeroase şi bine reprezentate sunt cele cu piciorul întors pe 
dedesubt şi înfăşurat pe arc, cele puternic profilate şi cele cu balama. Restul tipurilor sunt 
reprezentate de un număr cuprins între două şi cinci exemplare, dar sunt tipuri reprezentate doar de 
câte un singur exemplar. 

În ansamblu, constatăm o predilecţie pentru fibule şi mărgele, urmate de cercei, în timp ce 
colanele şi colierele sunt utilizate în această perioadă într-o mică măsură. Din punct de vedere 
tipologic se poate constata o varietate destul de mică a pieselor de podoabă şi vestimentaţie. Mai 
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mult decât atât, marea majoritate a artefactelor în discuţie au constituit importuri din alte medii 
culturale. 

Obiectele de toaletă sunt reprezentate de oglinzi, evantaie şi piepteni. Numărul oglinzilor cât 
şi varietatea lor tipologică este foarte mică în comparaţie cu perioada anterioară. Astfel dacă pentru 
perioada mijlocie cunoaştem şapte tipuri de oglinzi utilizate de sarmaţii din spaţiul nord-pontic în 
cea târzie numărul acestora se rezumă la două tipuri.  

Cu o singură excepţie (T 26 M 1 de la Gradeška) oglinzile sunt de formă discoidală cu 
marginea îngroşată şi proeminenţă conică în partea centrală, iar mânerul lateral, de formă 
dreptunghiulară, este perforat. Partea exterioară a acestor oglinzi este decorată în relief cu 
reprezentarea diferitor motive: cel mai adesea simboluri solare sau semne de tip tamga. Marea 
majoritate a exemplarelor provin din morminte ce se datează în a doua jumătate a secolului II – 
prima jumătate a secolului III p. Chr. 

În legătură cu oglinzile se mai poate menţiona că în o serie de morminte ele au fost 
descoperite în stare fragmentară sau au fost descoperite sparte. 

În ceea ce priveşte evantaiele acestea au fost descoperite în şase morminte, toate din 
interfluviul pruto-nistrean, iar pieptenii din os sunt reprezentaţi doar de trei exemplare şi aparţin 
unor tipuri diferite. 

O categorie aparte o constituie vasele din metal. Puţin numeroase pentru această perioadă ele 
sunt reprezentate doar de o cana un cazan şi o situlă, toate din bronz.  

Un loc aparte în complexele funerare sarmatice târzii îl ocupă recipientele din sticlă 
reprezentate în cadrul mobilierului funerar al mormintelor sarmatice din perioada târzie de pahare, 
cupe, cupe conice, boluri, farfurii, unguentaria etc. Toate acestea aparţin unor forme consacrate, 
frecvent întâlnite în mediul roman şi grecesc, ceea ce indică odată în plus că ele constituie, alături de 
alte categorii de obiecte, importuri în mediul sarmatic. 

În mediul sarmatic acestea au ajuns, în principal, prin achiziţionarea de la negustorii romani 
ce îşi ofereau mărfurile în câteva din centrele locale care erau situate în „zonă de contact”, din 
preajma limes-ului de unde ajungeau prin alte mijloace la sarmaţi. O parte a vaselor din sticlă au 
ajuns însă la sarmaţi şi prin mijlocirea oraşelor greceşti. 

Faţă de perioada sarmatică mijlocie, în cea târzie (a doua jumăte a sec. II – sec. IV p. Chr.) 
numărul complexelor sarmatice în care au fost descoperite arme este mult mai mic.  

Armamentul este reprezentat de spade şi pumnale cu mânerul terminat în inel şi spade şi 
pumnale cu mâner simplu. Ele au fost descoperite în aproape două treimi din mormintele sarmatice 
târzii cu arme din spaţiul nord-pontic. La acestea se adaugă vârfurile de săgeţi din fier de mai multe 
tipuri şi un vârf de lance. În câteva morminte au fost descoperite părţi din arcuri compozite cu 
întăritoare din os. O situaţie similară avem pentru această perioadă şi în Sarmaţia Asiatică. Această 
stare a lucrurilor nu reflectă însă realitatea, ci este determinată, foarte probabil, de caracteristicile 
ritualului funerar. De altfel este greu de crezut că pentru această perioadă avem de-a face cu o 
diminuare a rolului arcului în lumea sarmatică, mai ales că aceasta a fost arma de bază a tuturor 
nomazilor.  

Dintr-un mormânt din sudul spaţiului pruto-nistrean (Kurči) provine un umbo de scut. 
Acesta aparţine unui tip bine cunoscut şi este un import în mediul sarmatic. 

Nu sunt cunoscute în mormintele târzii din spaţiul nord-pontic descoperiri de armuri. De 
altfel, acestea sunt rar întâlnit şi în mormintele sarmatice de la est de Don. Atunci când au fost 
descoperite ele făceau parte din cadrul mobilierului funerar al mormintelor aristocratice. Bunăoară 
armurile din mediul sarmatic târziu provin exclusiv din necropola de la „Zolotoe kladbišče”. 

Faptul că în cadrul mormintelor târzii nu prea sunt descoperite armuri nu înseamnă că 
acestea nu au fost folosite de către sarmaţi. Foarte probabil că armuri din fier aveau doar 
reprezentanţii păturii avute a societăţii sarmate (elita războinică, aristocraţia), fapt dovedit de 
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bogăţia mormintelor în care au fost descoperite acestea în necropola „Zolotoe kladbišče”, chiar dacă 
au fost jefuite. Această constatare este confirmată, aşa cum s-a mai menţionat, de către Tacitus. De 
altfel este cert că şi în această perioadă sarmaţii au utilzat şi armurile confecţionate din piele foarte 
tare sau din plăcuţe tăiate din copitele cailor. 

Nu în ultimul rând trebuie menţionat că în perioada târzie nucleul armatei sarmatice era 
format din călăreţi înarmaţi cu spade lungi, pumnale şi arcuri. Numărul mic al descoperirilor de 
lănci şi prezenţa lor cu precădere în cadrul unor morminte cu armament defensiv din cadrul 
necropolei „Zolotoe kladbišče” indică o dată în plus că lancea a constituit arma de bază a 
contingentelor de cavalerie grea. 

* 

La fel ca şi în restul spaţiului locuit de sarmaţi, de-a lungul timpului, şi cei din teritoriul 
nord-pontic duceau o viaţă nomadă1 şi aveau ca principală ocupaţie creşterea extensivă a animalelor. 
Judecând după resturile osteologice se poate spune că ei creşteau în special oi şi cai. Această situaţie 
se explică prin faptul că aceste animale suportau mult mai bine mutarea frecventă dintr-un loc în 
altul fără să piardă din greutate şi vitalitate. Mai mult decât atât, caii sunt capabili să-şi obţină hrana 
(nutreţ) de sub zăpadă prin scormonire şi rupere. Componenţa turmelor corespunde, de altfel, cu 
modul de viaţă nomad, când toată populaţia se deplasa împreună cu turma, oprindu-se doar pentru 
a ierna. În nordul Mării Negre urmele iernării sarmaţilor în anumite locuri au fost surprinse 
arheologic în bazinul râului Severskij Doneţ, interfluviul Orel-Samara şi valea râului Moločnaja. 

Modul de viaţă nomad al sarmaţilor este menţionat de unii autori antici. Strabon relatează că 
„…îşi au locuinţele în care…” (Geografia, VII, 2, 4); „…duc traiul în care” (Geografia, VII, 3, 2) şi: 
„Corturile nomazilor, făcute din pâslă, sunt bine fixate pe carele unde ei îşi petrec viaţa. În jurul 
corturilor se află turmele, al căror lapte ei îl folosesc drept hrană, făcând din acesta şi brânză, iar 
carnea animalelor o mănâncă. Ei le urmează la păşune, schimbând mereu locurile, după cum au 
iarbă. În timpul iernii stau prin mlaştinile de lângă Lacul Meotic, iar vara în câmpii” (Geografia, 
VII, 3, 17). Pomponius Mela spune că: „Ei nu locuiesc în oraşe şi nici nu au locuinţe statornice. 
Când îi atrag într-un loc păşunile, când urmăresc un duşman sau când fug de el, târăsc cu ei toate 
lucrurile lor astfel locuiesc întotdeauna în tabere” (De chorographia, III, 4, 34). Acestor relatări li se 
adaugă cele a lui Tacitus (Germania, 46, 2) şi Ammianus Marcellinus. Acesta din urmă scrie despre 
alani, costoboci şi nenumăratele neamuri scitice (de fapt este vorba despre o confuzie a sarmaţilor cu 
sciţii cum adesea este întâlnită la autorii antici), care se întind pe teritorii nesfârşite, că doar o mică 
parte dintre ei cultivă ogoarele şi că toţi ceilalţi cutreieră prin vastele pustietăţi, necunoscând nici 
plugul, nici semănatul şi trăind primitiv ca fiarele. Tot el relatează că: „îşi pun în căruţele acoperite 
cu scoarţă de copac familia, puţină mobilă şi câteva lucruri rudimentare pe care le au ei şi, când 
găsesc de cuviinţă, pleacă în altă parte cu căruţele” (Istorie romană, XXII, 8, 42). În acelaşi timp, 
calul apare ca simbol al acestei mobilităţi neîncetate. 

Vorbind despre sarmaţii alani Ammianus Marcellinus relateză că „…sunt aproape toţi 
înalţi şi frumoşi, cu părul blond, înfiorători prin căutătura aspră a ochilor, iuţi, mânuind cu 
uşurinţă armele, în toate privinţele la fel ca hunii, dar mai înaintaţi ceva ca fel de hrană şi 
îmbrăcăminte… Pe cât oameni liniştiţi şi paşnici îşi găsesc satisfacţii în lipsa de griji, pe atât lor 
le plac pericolele şi războaiele. La ei e socotit fericit cel ce şi-a dat sufletul în luptă. Pe bătrâni şi 
pe cei ce au murit de moarte bună îi dispreţuiesc cu cuvinte jignitoare, ca pe nişte slabi şi laşi. Nu 
e o cinste mai mare pentru ei decât aceea de a ucide oameni. Se glorifică cu pielea de pe capetele 
celor ucişi, pe care o leagă la cai ca podoabă de război” (Istorie romană, XXXI, 2, 21–22). 

 
1  Nomazii sunt caracterizaţi prin trăsături care sunt diametral opuse celor care-l marchează pe omul civilizat. 

Obiceiurile lor sunt barbare, nu au cete, mai rău, nu au polis, nu au case stabile (oikoi), care erau chiar baza societăţii 
civilizate (conform viziunii greceşti a lumii). Sunt de asemenea descrişi ca fără de stat, fără conducători constituiţi 
propriu-zişi, fără un sistem juridic sau un cod de legi. 
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În ceea ce priveşte sedentarizarea sarmaţilor trebuie spus că nu se poate vorbi despre acest 
fenomen pentru perioada analizată, atât pentru spaţiul nord-pontic de la vest de Don, cât şi pentru 
cel de la est de acest fluviu. Cu toate acestea, nu este exclus ca un număr mic dintre ei să se fi ocupat 
cu agricultura. De altfel, Strabon atunci când enumeră triburile ce locuiesc la est de Istru ne spune că 
doar puţini dintre ei se îndeletnicesc cu agricultura (Geografia, VII, 3, 17). Făcând o paranteză 
trebuie totuşi menţionat că în primele secole p. Chr. unii sarmaţi au trecut la modul sedentar de 
viaţă, practicând agricultura. Acest proces ce a început încă în perioada sarmatică timpurie, a avut 
loc în zona Donului de Jos şi regiunea Kuban fapt confirmat de datele arheologice. Procesul de 
sedentarizare al sarmaţilor siraci şi aorşi este menţionat de Strabon care ne spune că o parte dintre ei 
sunt nomazi, iar alţii locuiesc în corturi şi cultivă pământul (Geografia, XI, 2, 1). Nu se exclude, de 
altfel, ca necropolele sarmatice plane din secolele II–III p. Chr. din interfluviul Prut-Nistru, cât şi de 
pe teritoriul României, să constituie un indiciu al sedentarizării sarmaţilor din această regiune. Cu 
toate acestea nu trebuie uitat că procesul de sedentarizare nu este reflectat de necropolele plane 
(acestea sunt cunoscute şi la huni), ci de aşezări. Acestea din urmă nu sunt cunoscute, la ora actuală, 
în cazul sarmaţilor de pe teritoriul din nordul Mării Negre. Pe de altă parte, în cazul sarmaţilor 
iazigii ce au locuit în primele secole p. Chr. în Câmpia Pannonică, despre sedentarizarea cărora sunt 
relatări la autorii antici, sunt cunoscute numeroase aşezări. 

În cazul sarmaţilor din regiunea studiată, pe lângă ocupaţia de bază, un loc bine stabilit, la fel 
ca şi în întreaga lume sarmatică, l-au ocupat meşteşugurile tradiţionale pentru societatea nomadă: 
confecţionarea armelor, prelucrarea pieilor etc. Descoperirea fusaiolelor în mormintele de femei 
constituie o dovadă a torsului şi ţesutului în mediul casnic. Fără îndoială, femeile sarmate împâsleau 
fetru (pâslă), brodau, împleteau, confecţionau îmbrăcăminte şi prelucrau pielea şi alte produse 
rezultate din creşterea animalelor, deşi resturi ale acestora nu s-au păstrat. Printre ocupaţiile 
sarmaţilor mai pot fi adăugate cele precum prelucrarea osului sau a lemnului. Un meşteşug practicat 
a fost modelarea cu mâna a vaselor ceramice, care, judecând după calitatea lor, au fost produse în 
mediu casnic. Tocmai de aceea ceramica modelată cu mâna poartă pecetea locală nu numai în 
limitele marilor regiuni, dar şi în cele mai mici, iar uneori chiar şi în aceeaşi necropolă. Mai mult 
decât atât, ţinând cont de modul de viaţă nomad, este greu de presupus existenţa unui meşteşug 
dezvoltat al olăritului. Printre meşteşugurile practicate s-a numărat şi cel al confecţionării vaselor din 
lemn sau piele a căror resturi, de regulă, nu s-au păstrat în morminte. În ceea ce priveşte vânătoarea, 
această ocupaţie este menţionată pentru sarmaţi de către Strabon care ne relatează că: „Ei vânează 
cerbi şi mistreţi în mlaştini, iar – în câmpii – măgari sălbatici şi gazele” (Geografia, VII, 4, 8). În 
linii mari se poate spune, pe baza datelor arheologice, dar şi a modului de viaţă, că în societatea 
sarmatică meşteşugurile au avut un caracter auxiliar, iar nivelul de dezvoltare al acestora era 
determinat de necesităţile tradiţionale ale modului de viaţă nomad. 

Imaginea generală a vieţii economice a sarmaţilor trebuie completată şi cu latura ei 
comercială, bine individualizată, atât pentru perioada şi spaţiul analizat, cât şi pentru întreaga lume 
sarmatică, prin materialele descoperite în morminte, tezaure sau depozite. Aceste artefacte sunt 
edificatoare atât pentru poziţia economică şi socială a celor care le utilizau, cât şi pentru o mai bună 
încadrare cronologică. 

Pe baza mobilierului funerar din morminte, dar şi a inventarelor tezaurelor şi depozitelor din 
teritoriul nord-pontic, şi din întreg spaţiul locuit de sarmaţi de-a lungul secolelor, putem spune că 
activităţile comerciale au ocupat un loc important în viaţa lor economică. Acestea au adus, pe lângă 
produsele ca atare, influenţe civilizatorii şi i-a antrenat pe sarmaţi în circuitul de valori materiale şi 
spirituale ale vremii. 

Odată aşezaţi în spaţiul nord şi nord-vest pontic, sarmaţii au intrat în contact cu oraşele 
greceşti, cu care au avut şi cele mai active relaţii comerciale. Aceştia furnizau sarmaţilor cereale, 
vinuri, uleiuri, miere, vase ceramice modelate la roată, piese de îmbrăcăminte, obiecte de podoabă şi 
de lux, obiecte de toaletă etc. Produsele sarmatice destinate exportului constau, în general, din 
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animale şi produse de origine animală sau sclavi. De altfel, Strabon (Geografia, XI, 2, 3) când 
vorbeşte despre oraşul Tanais, care servea ca piaţă comună pentru nomazii din Asia şi Europa cât şi a 
comercianţilor din Bospor, ne spune că primii (sarmaţii) aduceau sclavi, piei şi, în general, tot ce pot 
oferi nomazii, iar ceilalţi (grecii) îmbrăcăminte, vin şi alte mărfuri proprii unei vieţi civilizate. La 
rândul său, Polybios (Istorii, IV, 38, 4) ne spune că în privinţa celor necesare vieţii ţinuturile pontice 
dau vite şi sclavi în număr foarte mare şi de o calitate excelentă. Oraşele greceşti şi Regatul Bosporan 
au constituit şi principalul intermediar în comerţul sarmaţilor cu centrele din Asia Mică, de unde 
sarmaţii primeau o serie de produse. Prin intermediul Regatului Bosporan, via Asia Mică, au ajuns la 
sarmaţii timpurii şi o serie de produse italice. Cu toate acestea oraşele greceşti nu au fost singure în 
geografia relaţiilor comerciale ale sarmaţilor. Mobilitatea sarmaţilor a permis stabilirea unor relaţii 
comerciale şi cu celelalte populaţii din nord-estul, nordul şi nord-vestul Mării Negre (meoţii, sciţii 
târzii, purtătorii culturii Zarubineck, geto-daci, carpi, goţi etc.), de la care au importat diferite 
categorii de produse. În sfârşit, trebuie menţionate şi relaţiile comerciale ale sarmaţilor din spaţiul 
nord-pontic de la vest de Don cu cei de la est de acest fluviu, dar şi din regiunea Kuban. Vecinătatea 
cu Imperiul Roman a dus la stabilirea unor strânse relaţii economice cu acesta de unde sarmaţii 
achiziţionau o serie de produse şi unde îşi vindeau produsele lor. 

Începând cu secolul I a. Chr., sarmaţii (iazigi, roxolani, aorşi) au intrat în contact direct şi au 
avut relaţii politice, economice şi militare şi cu geto-dacii. În aproape toate aşezările geto-dacice din 
estul Daciei au fost descoperite, pe parcursul anilor, vase ceramice sarmatice, cât şi alte produse de 
factură sarmatică. Prin intermediul sarmaţilor au ajuns, probabil, la geto-daci şi o serie întreagă de alte 
obiecte. Un exemplu în acest sens este oglinda discoidală cu marginea îngroşată şi mâner în formă de 
cui din aşezarea de la Poiana, precum şi cazanul din aşezarea geto-dacică de la Piatra Şoimului etc. 
Odată cu secolul I a. Chr., când noi grupuri de sarmaţi pătrund şi se aşează în regiunea nord-vest 
pontică, în spaţiul locuit de geto-daci au apărut şi piese ceramice sau de os pe care s-au aplicat semne 
de tip tamga. Unele dintre acestea sunt identice sau foarte apropiate de cele din schema regelui sarmat 
Farzoios sau Inismeos. Din mediul geto-dacic au ajuns la sarmaţi pandantivele din bară profilată 
precum şi fibule puternic profilate de tip răsăritean, care au fost produse în atelierele ce au funcţionat 
în aşezările geto-dace de la Brad şi Poiana. Din mediul geto-dacic est-carpatic au fost importaţi în 
mediul sarmatic şi cerceii cu ornamente spiralice, dar şi unele vase ceramice modelate la roată. 

Una dintre cauzele ce a stat la baza relaţiilor economice dintre geto-daci şi sarmaţi a fost şi 
sarea ale cărei zăcăminte erau extrem de numeroase în Dacia. Ţinând cont de faptul că sarmaţii erau 
un popor nomad ce aveau ca principală îndeletnicire creşterea animalelor, pentru care sarea este 
extrem de necesară, dar şi importanţa pe care o avea aceasta la conservarea cărnii şi prelucrarea 
pieilor de animale, credem că acest aliment a constituit un produs care a contribuit, poate cel mai 
mult la stabilirea unor relaţii economice între geto-daci şi sarmaţi. 

Aşezarea sarmaţilor în spaţiul locuit de geto-daci s-a făcut cu asentimentul populaţiei locale, 
cu care noii veniţi au coabitat pe aceste teritorii influenţându-se reciproc. Relaţiile dintre geto-daci şi 
sarmaţi, care au fost atât de natură economică, cât şi politico-militară, au dus la constituirea unor 
alianţe între aceştia, consemnate atât de izvoarele scrise, cât şi de Columna lui Traian şi Trofeul de la 
Adamclisi. 

* 

Modul de viaţă nomad determină şi componenţa mâncării. Deşi la dispoziţia arheologilor 
sunt puţine resturi materiale ale „meniului” sarmatic (cu excepţia oaselor ce se găsesc în morminte), 
credem că nu este o greşeală să considerăm că în alimentaţia lor un rol important l-a avut carnea. Cel 
mai frecvent în alimentaţia sarmaţilor a fost folosită, potrivit lui Claudius Aelianus (Varia historia, 
III, 39), carnea de oaie, dar a fost consumată şi cea de cal. Populare în rândul nomazilor au fost şi 
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produsele lactate (laptele, cumisul2, brânza). Consumul laptelui şi a brânzei de către sarmaţi este 
menţionat de Strabon (Geografia, VII, 3, 17). Acelaşi autor ne relatează că Ephoros spune că felul de 
viaţă al celorlalţi sciţi se deosebeşte de al sarmaţilor, unii fiind chiar antropofagi, iar ceilalţi se abţin şi 
de la animale (Geografia, VII, 3, 9). Relaţiile comerciale şi tributul le asigura sarmaţilor necesarul de 
grâu, legume, ulei, vin etc. 

* 

Pe baza întregii situaţii din regiunea nord-pontică putem afirma că la hotarul dintre secolele 
IV–III a. Chr., ori la începutul secolului III a. Chr., sarmaţii au trecut Donul şi au invadat o parte a 
Sciţiei. Un indicator al acestor evenimente este părăsirea şi încetarea existenţei unei serii de aşezări şi 
fortificaţii din stepa şi silvostepa de la vest de Don. 

Invazia amintită a fost urmată, pe tot parcursul secolului III a. Chr., de altele cu o intensitate 
mai mare sau mai mică. Probabil, în urma unora dintre aceste incursiuni şi-au încetat existenţa şi 
unele centre economice ale grecilor şi barbarilor din zona Donului şi Niprului de Jos, din partea 
europeană a Bosporului sau din regiunea Bugului de Jos. 

Odată cu secolul II a. Chr. în structura etnică şi politică din estul Europei au intervenit o 
serie de schimbări ce aveau un caracter total diferit faţă de migraţiile din secolele IV–III a. Chr., care 
erau mult mai limitate teritorial. Acum avem de-a face cu activarea hunilor, pătrunderea nomazilor 
în Asia Centrală, căderea Regatului Greco-Bactrian, creşterea substanţială a populaţiei nomade în 
Sarmaţia Asiatică, pătrunderea pe teritoriul acesteia a unor noi grupări de sarmaţi la care se adaugă 
presiunile asupra părţii asiatice a Regatului Bosporan. La toate acestea se pot adăuga şi inovaţiile din 
cultura materială a sarmaţilor. Sub presiunea acestor mişcări în secolul II a. Chr., cel mai probabil, 
sarmaţii au trecut Donul şi au ocupat întregul teritoriu dintre Don şi Nipru. 

Cu toate acestea trebuie spus că nu toate aşezările rurale ale oraşelor greceşti sau ale sciţilor din 
silvostepă (în special cele din vestul spaţiului nord-pontic), şi-au încetat existenţa în urma pericolului şi 
invaziilor sarmatice. Mai mult decât atât, foarte probabil, incursiunea totală în teritoriul nord-pontic 
de la vest de Don în forma şi la scara descrisă de Diodor, nu a existat. Nu în ultimul rând, factorul 
sarmatic trebuie examinat luând în calcul atât aspectul teritorial-cronologic, cât şi alte cauze posibile 
ale încetării existenţei Sciţiei şi a unei bune părţi a aşezărilor rurale ale oraşelor greceşti, dar şi criza în 
care au intrat acestea din urmă începând cu anii ‘70-‘60 ai secolului III a. Chr. Spre exemplu, încetarea 
în al doilea sfert-mijlocul secolului III a. Chr. a unei mari părţi a aşezărilor rurale din partea europeană 
a Regatului Bosporan, nord-vestul Crimeei şi hora Chersonesului, probabil, trebuie pusă mai degrabă 
pe seama incursiunilor efectuate de sciţi. În ceea ce priveşte încetarea existenţei oraşului Nikonion şi a 
aşezărilor rurale ale oraşului Tyras, cât şi a celor barbare din zonă, aceasta poate fi pusă, cel mai 
probabil, pe seama altor populaţii barbare. De altfel, este greu de crezut că incursiunile sarmaţilor din 
prima jumătate a secolului III a. Chr. au atins Nistrul. 

Pe baza faptului că pe un spaţiu foarte întins avem de-a face în acelaşi timp cu fenomene 
similare ne face să credem că situaţia dată, probabil, a fost determinată şi de alţi factori care au avut 
un rol mai mare sau mai mic. Astfel, nu este exclus ca, pe lângă pericolul duşmanilor externi, care a 
constituit cauza principală a situaţiei din prima jumătate a secolului III a. Chr., printre factorii 
negativi, care au constituit verigi succesive în lanţul evenimentelor, să se numere şi schimbările 
survenite în interiorul societăţii (utilizarea neraţională a resurselor), dar şi criza economică şi politică 
din lumea elenistică. De altfel, este indubitabil că potrivit legilor nescrise, general valabile în evoluţia 
societăţilor umane, după o perioadă de glorie, expansiune şi prosperitate, acestea, datorită unor 
cauze interne şi externe, cunosc o perioadă de decădere. 

Cândva la sfârşitul secolului III a. Chr. în regiunea Niprului de Jos apar primele indicii ale 
întoarcerii sciţilor în aşezările şi fortificaţiile părăsite anterior, iar pe la mijlocul secolului II a. Chr. 

 
2  Lapte de iapă fermentat. 
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aşezările scitice de pe Niprul de Jos se transformă în urma ridicării sistemelor defensive în aşezări 
fortificate. Nu mai repede de a doua jumătate – sfârşitul secolului II a. Chr. se datează şi mormintele 
din necropolele plane care ţin de aceste aşezări fortificate. La sfârşitul secolului III – începutul 
secolului II a. Chr. se datează şi cele mai timpurii vestigii aparţinând culturii scitice târzii din 
Crimeea unde a luat fiinţă Sciţia Mică cu capitala la Neapolis. 

În ultimele decenii ale secolului III a. Chr. în partea centrală şi de nord a spaţiului dintre 
Carpaţii Răsăriteni şi Nistru s-au stabilit triburile bastarne. În aceeaşi perioadă, când pe teritoriul 
Moldovei pătrund bastarnii, în regiunea Niprului Mijlociu s-au aşezat purtătorii culturii Zarubineck, 
foarte probabil, înrudiţi cu bastarnii. 

Astfel, în perioada premergătoare aşezării sarmaţilor în nordul Mării Negre stepele de aici 
erau libere de populaţia nomadă anterioară, care acum se concentra în zona Niprului de Jos, 
Crimeea şi, în mică parte, în Dobrogea. În zona de silvostepă de pe Niprul Mijlociu, se stabiliseră 
purtătorii culturii Zarubineck, la vest de Nistru bastarnii, iar pe litoral se aflau oraşele greceşti, care 
traversau o perioadă de criză. 

* 

În stadiul actual al cercetărilor, se poate spune cu certitudine că, menţionarea în izvoarele 
din secolele IV–III a. Chr. a denumirilor de sirmaţi, sarmaţi şi a teritoriului cu numele Sarmaţia se 
raportează atât la zona Donului şi regiunea de la est de acesta, cât şi la bazinul Kuban şi teritoriul din 
nordul Caucazului. 

O dovadă importantă a pătrunderii sarmaţilor în stepele de la vest de Don încă de timpuriu 
avem în opera lui Diodor din Sicilia (Biblioteca istorică, II, 43, 7). Alături de acesta o mărturie a 
incursiunilor sarmaţilor în stepele de la vest de Don, în secolul III a .Chr., este şi decretul olbian în 
cinstea lui Protogenes. Cu toate acestea nu se poate susţine că ei locuiau în nordul Mării Negre 
deoarece izvoarele arheologice nu atestă o prezenţă sarmatică efectivă la vest de Don înainte secolul 
II a. Chr. 

O dovadă a existenţei Sarmaţiei Europene în primul sfert al secolului II a. Chr. este 
considerată de unii cercetători opera lui Polybios în care este relatată încheierea tratatului de pace 
din anul 179 a. Chr. în textul căruia este inclus dintre conducătorii europeni Gatal, rege al sarmaţlor. 
Totuşi, credem că teritoriul pe care îl controla acest rege se afla în cea mai mare parte a sa în 
regiunea Kuban, dar nu este exclus, deşi în spaţiul de la vest de Don monumentele sarmatice încep 
abia să apară odată cu începutul secolului II a. Chr., ca teritoriul controlat de Gatal să se fi extins şi în 
dreapta acestui fluviu. 

Prima atestare certă a prezenţei efective a sarmaţilor în regiunea studiată este informaţia din 
decretul în cinstea lui Diophantes de la Chersonesus din care aflăm că în timpul confruntărilor 
dintre Chersonesus şi sciţi, de la sfârşitul secolului II a. Chr., reuxinalii (roxolanii n. n.) s-au luptat 
alături de ultimii cu generalii lui Mirthridates Eupator. Evenimentele din această inscripţie sunt 
completate de Strabon (VII, 3, 17), care relatează că roxolanii îl aveau în frunte pe Tasios. 

Pe baza elementelor legate de ritul şi ritualul funerar al mormintelor, informaţiile izvoarelor 
antice, cât şi situaţia din teritoriile de la est de Don şi regiunea Kuban în aceeaşi perioadă, se poate 
afirma că mormintele din spaţiul nord-pontic cu defuncţii orientaţi cu capul spre nord trebuie 
atribuite roxolanilor. Această afirmaţie este confirmată, în opinia noastră, şi de mormintele orientate 
spre nord din secolele I–II p. Chr. din regiunea nord şi nord-vest pontică, unde autorii antici îi 
menţionează pe roxolani. 

Pe baza datelor arheologice corelate cu relatările izvoarelor scrise se poate spune că 
mormintele sarmatice din secolele II–I a. Chr. din spaţiul de la vest de Don trebuie identificate cu 
roxolanii. În acest caz, teritoriul locuit de roxolani în secolele II–I a. Chr. corespunde, în linii mari, 
cu plasarea lor în spaţiul dintre Nipru şi Don de către Strabon. Acelaşi autor îi menţionează în 
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teritoriul nord-pontic şi pe sarmaţii iazigi şi cei regali, atestaţi şi de către Appian, care însă nu-i 
localizează exact. 

În urma analizei izvoarelor arheologice şi literare se poate conchide că mormintele sarmatice 
timpurii din spaţiul nord-pontic orientate spre sud trebuie atribuite iazigilor. Un prim considerent 
adus în sprijinul acestei opinii este că cele mai timpurii morminte sarmatice din bazinul Nistrului şi 
Dunării de Jos, exact acolo unde Ovidiu îi menţionează pe iazigi la începutul secolului I p. Chr., sunt 
orientate în sectorul sudic. Un alt argument se bazează pe observaţiile făcute asupra mormintelor 
sarmatice din Câmpia Pannonică, unde autorii antici îi localizează pe iazigi, în mormintele cărora 
orientarea defuncţilor cu capul spre sud este o trăsătură caracteristică pe parcursul celor aproape patru 
secole. Pe de altă parte, în nord-vestul Mării Negre, începând cu mijlocul secolului I p. Chr., orientarea 
defuncţilor cu capul spre sud aproape dispare, iar cea spre nord prevalează, ceea ce coincide, la rândul 
său, cu apariţia informaţiilor despre roxolani ca locuitori ai regiunii nord-vest pontice. 

În secolul I a. Chr. sarmaţii au luat parte la războaiele lui Mithridates VI Eupator cu romanii 
de partea primului. Participarea lor este confirmată arheologic şi de către o serie de tezaure şi 
depozite, descoperite pe întreg spaţiul cuprins între Prut şi regiunea premontană a Caucazului, care 
au aparţinut unor călăreţi sarmaţi. Acestei grupe de descoperiri îi sunt caracteristice după cum am 
mai menţionat şi anumite categorii de piese. Răspândirea acestor descoperiri până la Prut conturează 
teritoriul până unde au ajuns aceşti mercenari sarmaţi. Nu este exclus ca alături de aceste grupuri de 
mercenari în spaţiul nord-vest pontic să fi pătruns şi mici comunităţi de sarmaţi. 

La finele secolului I a. Chr. (anul 16 a. Chr. potrivit lui Dio Cassius) este atestată prima 
ciocnire dintre romani şi sarmaţi, care invadaseră posesiunile romane, iar la începutul secolului I p. 
Chr. ei sunt, potrivit relatărilor lui Ovidiu, o prezenţă stabilă la Dunărea de Jos. Cert este că 
informaţiile despre sarmaţi din izvoarele antice de la sfârşitul secolului I a. Chr. fixează o creştere a 
presiunii acestora asupra graniţelor estice ale Imperiului, dar şi mişcarea foarte rapidă a lor spre vest. 

Pe baza izvoarelor scrise şi celor arheologice se poate vorbi, cu certitudine, despre locuirea 
sarmaţilor pe teritoriul nord-pontic de la vest de Don doar din secolul II a. Chr. Bazându-ne pe 
izvoarele literare şi epigrafice antice putem afirma cu încredere că aceştia au fost roxolanii şi iazigii, 
care au reuşit într-un timp foarte scurt să ocupe tot teritoriul cuprins până la Nipru. Aşezarea acestor 
triburi sarmatice în spaţiul amintit a făcut ca civilizaţia lor să aibă unele trăsături locale care o 
deosebeau de cea a sarmaţilor din est. Cu toate acestea, topografia şi caracterul mormintelor 
constituie o dovadă că această populaţie a fost mai curând cel mai vestic component al masivului 
etnic sarmatic, decât o entitate separată, deşi cultura lor materială a suferit unele influenţe. 

Cert este că, în ultimele două secole a. Chr. stepele nord-pontice au fost ocupate şi locuite cu 
precădere de sarmaţii iazigi şi roxolani.  

În secolul I a. Chr. sarmaţii erau vecinii apropiaţi ai sciţilor târzii din zona Niprului de Jos, 
care, pe la mijlocul – a doua jumătate a secolului II a. Chr., probabil, din cauza pericolului sarmatic, 
şi-au fortificat aşezările. 

Către sfârşitul secolului I a. Chr. sarmaţii se aşează în Crimeea, iar în secolul I a. Chr. 
întreprind incursiuni asupra fortificaţiilor culturii Zarubineck de pe Niprul Mijlociu. Cu toate 
acestea, între purtătorii culturii Zarubineck şi sarmaţi s-au stabilit şi relaţii economice de schimb, 
dovadă în acest sens fiind prezenţa în câteva morminte sarmatice a vaselor ceramice şi fibulelor din 
mediul acestei culturi. 

Odată cu aşezarea în spaţiul nord-pontic, sarmaţii stabilesc relaţii şi cu oraşele greceşti nord-
pontice. Totodată, ajunşi în regiunea nord şi nord-vest pontică, sarmaţii vor intra în contact cu geto-
dacii ce locuiau în teritoriul de la est de Carpaţi, dar a căror vestigii se întâlnesc şi în aşezările de la 
est de Nistru unde avem o prezenţă geto-dacică atestată arheologic dintr-o perioadă mai timpurie. 

În secolul I a. Chr. sarmaţii ocupau în totalitate stepele dintre Don şi Nipru de unde 
pătrundeau adesea, uneori cu ocazia unor evenimente, în spaţiul de la vest de Nipru şi Bug ajungând 
şi în teritoriul de la vest de Nistru. O confirmare în aceste sens sunt şi descoperirile (tezaure, 
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depozite) de la Bădragii Noi, Bubueci, Belen’koe, Tvardiţa, Velikoploskoe sau Veseloja Dolina, care 
sunt similare cu cele din mediul sarmatic nord-pontic şi din regiunea Kuban. Coroborarea tuturor 
informaţiilor existente ne permite să afirmăm că aceste descoperiri au aparţinut, în cea mai mare 
parte a lor, unor mercenari sarmaţi din armata lui Mithridates VI Eupator, care s-au aflat o perioadă 
de timp, în prima jumătate a secolului I a. Chr., în nordul şi nord-vestul Mării Negre. Alături de 
aceste grupuri de mercenari sarmaţi în teritoriul analizat au pătruns, foarte probabil, şi mici 
comunităţi de sarmaţi. O dovadă în acest sens sunt mormintele de la Nicolscoe şi Bezeni, care se 
datează, cel mai probabil, în prima jumătate a secolului I a. Chr. 

Curând după destrămarea Regatului lui Burebista şi înfrângerea suferită de către geto-daci şi 
bastarni în faţa romanilor în anul 28 a. Chr., sarmaţii au început să se aşeze în regiunea nord-vest 
pontică. O dovadă în acest sens sunt şi mormintele sarmatice, deşi încă puţine, din această perioadă 
şi spaţiu. Tot din această perioadă, sarmaţii în alianţă cu geto-dacii efectuau incursiuni la sud de 
Dunăre, deranjând tot mai mult puterea crescândă a Romei în regiune. 

Cert este că ocuparea întregului spaţiu nord şi nord-vest pontic de către sarmaţi a pus bazele 
formării Sarmaţiei Europene, care a avut loc în câteva etape şi reprezintă, în sine, nu o acţiune 
rapidă, ci un proces îndelungat şi complex. 

* 

În secolul I şi prima jumătate a secolului II p. Chr. – perioada de înflorire a culturii sarmatice 
– pe întinsul teritoriu locuit de sarmaţi, inclusiv cel nord-pontic, a avut loc, după cum o dovedesc şi 
descoperirile arheologice, o creştere demografică substanţială. Perioadei menţionate îi aparţin nu 
numai numeroasele morminte ale sarmaţilor de rând, dar şi majoritatea mormintelor aristocratice 
efectuate după un anume ritual. Acestea au un foarte bogat şi divers mobilier funerar, care reflectă o 
puternică diferenţiere socială în cadrul societăţii sarmatice. 

Aşezarea sarmaţilor în spaţiul nord-vest pontic corespunde cu extinderea graniţelor romane 
până la Dunărea de Jos. Această vecinătate a „asigurat” lumii romane existenţa la graniţele sale a 
unui vecin şi duşman redutabil, care şi-a făcut simţită prezenţa din plin pe tot parcursul secolului I 
p. Chr. şi prima jumătate a celui următor. 

Începând cu mijlocul secolului I p. Chr., în spaţiul nord şi nord-vest pontic îşi fac apariţia 
noi valuri de sarmaţi, apar noi elemente în ritul şi ritualul funerar, caracteristice unor grupuri noi 
venite de la est de Don. Aceste realităţi arheologice sunt confirmate şi de către sursele literare şi 
epigrafice, care menţionează pericolul permanent din partea sarmaţilor. Alături de geto-daci sau 
singuri, ei sunt implicaţi într-o serie de evenimente politico-militare pe tot parcursul secolului I p. Chr. 
Izvoarele scrise antice (Seneca, Lucan, Pliniu cel Bătrân, Flavius Josephus, Tacitus, inscripţia de la 
Tibur şi cea de la Mangup) scot în evidenţă faptul că în prima jumătate a secolului I p. Chr. a avut loc 
o mişcare a triburilor sarmatice spre vest. Astfel, pe baza izvoarelor arheologice şi a celor scrise se 
poate constata că în a doua jumătate a secolului I – mijlocul secolului II p. Chr., teritoriile nord-
pontice erau locuite de sarmaţii roxolanii şi aorşi la care se adaugă un grup foarte puternic din punct 
de vedere militar de alani. 

La începutul secolului II p. Chr., sarmaţii roxolani au luat parte în primul război daco-roman 
ca aliaţi ai celor dintâi. O dovadă în acest sens sunt mai multe scene de pe Columna lui Traian şi 
inscripţia de la Adamclisi (Tropaeum Traiani) unde sunt menţionaţi sarmaţii. În confruntările din 
cel de-al doilea război daco-roman, sarmaţii roxolani nu participă. Acest fapt se datorează, foarte 
probabil, plăţii stipendiilor către aceştia de către romani în preajma celui de-al doilea război daco-
roman. La scurt timp după moartea lui Traian a avut loc o răscoală a sarmaţilor cu care împăratul 
Hadrian a negociat noi condiţii ale relaţiilor. 

Cert este că pe parcursul secolului I – mijlocul secolului II p. Chr. sarmaţii au constituit un 
pericol major pentru Imperiul Roman, această stare a lucrurilor menţinându-se şi pe tot parcursul 
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secolului II p. Chr. O confirmare în acest sens este şi prezenţa sarmaţilor printre neamurile barbare 
care au conspirat şi atacat Imperiul pe vremea lui Marcus Aurelius. 

* 

Începând cu mijlocul secolului II p. Chr., în spaţiul nord-pontic de la vest de Don îşi fac 
apariţia noi triburi sarmatice care aduc cu ei noi elemente atât în ritul şi ritualul funerar cât şi în 
cultura materială. Aceste elemente sunt caracteristice unor grupuri noi venite de la est de Don. 
Aceste realităţi arheologice sunt confirmate şi de către sursele literare şi epigrafice, care menţionează 
pericolul permanent din partea sarmaţilor. 

Începutul perioadei sarmatice târzii este legată de mişcarea spre vest a unui nou val de triburi 
sarmatice care s-au format în regiunile de la est de Volga şi sudul Munţilor Urali pe baza nomazilor 
iranieni din arealul sarmato-massaget veniţi din Asia Mijlocie. Sarmaţii veniţi în spaţiul nord-pontic 
sunt cei din stânga Donului de Jos unde sunt bine reprezentate mormintele ce trăsături similare 
celora din nordul Mării Negre din a doua jumătate a secolului II – începutul secolului III p. Chr. 
Autorii antici şi izvoarele epigrafice îi numesc pe aceştia alani. 

Noii veniţi s-au răspândit rapid în întregul spaţiu nord-pontic şi traversând rapid partea 
centrală a stepelor nord-pontice au ajuns în spaţiul nord-vest pontic unde s-au amestecat şi au 
convieţuit cu roxolanii. Trăsăturile monumentelor sarmatice din această regiune indică faptul că 
elementele culturale ale acestora s-au contopit cu cele ale sarmaţilor locali, formându-se astfel o 
variantă particulară a culturii sarmatice târzii.  

În aceeaşi perioadă sarmaţii au pătruns în Crimeea unde s-au amestecat cu sciţii târzii în 
cultura cărora au apărut elemente sarmatice caracteristice perioadei lor târzii. Mai mult decât atât pe 
baza realităţilor arheologice se poate afirma că noul val de sarmaţi aşezaţi în această regiune s-au 
amestecat şi convieţuit cu sciţii târzii. 

La sfârşitul secolului II p. Chr. în nord-vestul Mării Negre îşi fac apariţia triburile goţilor. 
Iniţial aceştia au ocupat teritoriile învecinate cu cele locuite de sarmaţi dar cu care au stabilit o serie 
de legături. O dovadă în acest sens sunt o serie de artefacte caracteristice mediului barbar central-
european din mormintele sarmatice de la sfârşitul secolului II – începutul secolului III p. Chr.  

În prima jumătate a secolului III p. Chr. goţii ajung în preajma frontierelor romane de la 
Dunărea de Jos şi ocupă întregul spaţiu cuprins între Prut şi Nipru. În aceeaşi perioadă a avut loc 
formarea culturii Cerneahov, care este o reflectare directă a întăririi prezenţei goţilor în această 
regiune. În această perioadă a avut loc integrarea sarmaţilor din prima etapă a culturii sarmatice 
târzii în confederaţia goţilor. O dovadă în acest sens sunt o serie de elemente ale ritului funerar din 
mediul culturii Cerneahov preluate de la sarmaţi. 

La mijlocul secolului III p. Chr. în stepele Bugeacului a pătruns un nou val de sarmaţi pentru 
care sunt caracteristice mormintele în catacombă. Aceşti noi veniţi sunt alanii-tanaiţi din zona 
Donului de Jos. 

În a doua jumătate a secolului III p. Chr. sarmaţii împreună cu goţii pătrund în Crimeea. 
Pătrunderea violentă a acestora a dus la încetarea culturii scitice târzii din acest teritoriu. Sarmaţii-
alani au ocupat zona de stepă şi submontană a Crimeei, iar goţii regiunea montană şi cea a litoralului 
sudic al peninsulei. 

Cunoscuţi sub numele de alanii-tanaiţi, noii veniţi în zona Dunării de Jos au devenit 
cunoscuţi sub denumirea de alanii europeni. 

Judecând după topografia descoperirilor aparţinând acestor alani, prezenţa în mormintele de 
secol IV p. Chr. a artefactelor cerneahoviene, cât şi unele elementele de rit şi ritual funerar 
caracteristice sarmaţilor în necropolele purtătorilor culturii Cerneahov, indică faptul că aceştia 
făceau parte din cadrul Regatului Gotic (ostrogot) condus de Ermanaric. 
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După distrugerea Regatului Ostrogot nord-pontic de către huni în anii ’70 a secolului IV p. Chr. 
o parte a sarmaţilor au locuit o perioadă de timp în stepele pontice, unde sunt cunoscute morminte 
ale acestora. Foarte probabil că o altă parte a lor a căutat refugiu spre vest şi sud. 

Odată cu începerea în secolul V p. Chr. a perioadei hunice istoria etnică şi politică a 
sarmaţilor din nordul Mării Negre încetează. 



 

 

HORSEMEN OF THE STEPPES.  
THE SARMATIANS IN THE NORTH PONTIC REGION 

Abstract  

I. INTRODUCTION  

The present research, without claiming to be exhaustive, attempts a general presentation of aspects 
related to the chronology, periodisation, material culture and history of the Sarmatians in the North Pontic 
region between Don and Prut rivers (present territory of Ukraine and the Republic of Moldova). 

The main objective was to observe the inhabitancy evolution over six centuries in the area between 
the Don and Prut rivers. Additionally, we attempted to make a general presentation of the material culture 
and highlight main chronological dating elements of the archaeological material. A further aim was to analyze 
archaeological and literary sources and use results in the reconstruction of the ethno-political processes of the 
Sarmatian culture in the investigated North Pontic region during its existence. 

Basic sources in the draft of the present paper are of archaeological (burials, hoards, deposits, isolated 
finds), literary (ancient authors works) and epigraphical (inscriptions) nature. 

The research was conceived so to also appeal to advised public outside scholar’s restricted circle, yet 
willing to understand the chronology, periodisation, material culture, weaponry and history of the Sarmatians 
in the North Pontic region. 

The volume does not comprise chapters that address aspects related to religion, mythology, ideology 
and art and does not include all items that might have been found. 
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S. M. Agulnicov, V. Bubulici 1999, V. Bârcă 2000, 2001, 2002, 2005, 2006; V. G. Bubulici, V. P. Haheu 2002;            
V. A. Dergačev 1982; G. B. Fedorov 1956; V. V. Dvorničenko, G. A. Fedorov-Davydov 1993, A. N. Dzigovskij 
1981, 2000, A. N. Dzigovskij, A. S. Ostroverhov 2000; M. M. Fokeev 1987, 1989, 1990, 1991; V. I. Grosu 1990, 
1995; A. V. Gudkova, M. M. Fokeev 1984, 1990;  A. V. Gudkova, E. F. Redina 1999; A. M. Hazanov 1971;               
E. V. Jarovoj 1984; 1990; E. V. Jarovoj, A. Ju. Čirkov 1987, 1988, 1989;  E. V. Jarovoj, A. Ju. Čirkov,                        
V. G. Bubulici 1990; V. I. Kostenko 1983, 1984, 1986, 1993; S. I. Kurčatov 1989, 2006; S. I. Kurčatov,                    
A. V. Simonenko, A. Ju. Čirkov 1995; I. V. Manzura, E. O. Kločko, E. N. Savva 1992; V. I. Mordvinceva 1997, 
2001; V. Mordvinceva, M. Trejster 2007; S. E. Muhopad 1986; E. F. Patokova, A. N. Dzigovskij,                          
K. V. Zin’kovskij 1982; S. V. Polin 1992; A. Popa 2007; B. A. Raev, A. V. Simonenko,  M. Ju. Treister 1991 
(1995); I. A. Rafalovič, V. L Lăpuşnean 1974; E. A. Rikman 1966; A. V. Simonenko 1982, 1993, 1995, 1997, 
1999, 2001, 2003, 2008; A. V. Simonenko,  B. I. Lobaj 1991;  I. I. Marčenko, N. Ju. Limberis 2008; L. V. Subbotin, 
A. N. Dzigovskij 1990; M. Ju. Trejster 1994; Ju. P. Zajcev, V. I. Mordvinceva 2003. 
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II. THE SARMATIANS IN THE NORTH OF THE BLACK SEA—
HISTORIOGRAPHICAL CONSIDERATIONS  

II. 1. HISTORIOGRAPHY OF THE ISSUE CONCERNING THE SARMATIAN 
SETTLEMENT IN THE NORTH PONTIC AREA  

The issue of the Sarmatian penetration and settlement in the North Pontic area became the focus of 
interested scholars as early as the 18th (V. N. Tatiščev, N. M. Karamzin) and 19th centuries (P. I. Šafarik,         
F. Braun, A. S. Lappo-Danilevskij and V. V. Latyšev, D. Ju. Samokvasov, A. A. Bobrinskij, I. Hojnovskij). By 
the beginning of the 20th century, aspects of the issue were treated in V. A. Gorodcov, E. Minns etc. works. 

M. I. Rostovcev supported the idea of the Sarmatian penetration in the territory inhabited by the 
Scythians beginning with the end of the 4th century BC and that in the 2nd century BC the Sarmatian tribes were 
the only political and military force in the region between Dnieper and Don rivers. Ju. V. Got’e expressed a similar 
point of view.  

M. P. Abramova valued for the first time the research results of Sarmatian monuments from the north of 
the Black Sea and reached the conclusion that a massive Sarmatian penetration in the north of the Black Sea took 
place beginning with the end of the 2nd century BC. According to same author, the Sarmatians reached the 
Dnieper in the 2nd century BC, yet crossed to its right bank only in the 1st century BC. 

D. A. Mačinskij attempted to prove the Sarmatian settlement of the area between Dnieper and Don by 
the end of the 4th century BC, while P. O. Karyškovskij considered that the north of the Black Sea, also including 
the area up to Danube mouths, must have been settled as early as the first half of the 3rd century BC. 

K. F. Smirnov paid special attention to the Sarmatian expansion and conquest of the north of the Black 
Sea asserting that the Sarmatians carried out their first large expansion in Scythia during the 3rd century and that 
they may be found around Olbia in such period. He gradually agreed with V. E. Maximenko’s conclusions on 
the Sarmatian massive crossing west to the Don during the 2nd century BC. 

S. V. Polin reached the conclusion that the effective inhabitancy of the territories in the north of the Black 
Sea took place by the end of the 2nd century—1st century BC, while A. V. Simonenko concluded there are no 
burials that could be dated with certainty earlier than the 2nd century BC and that the North Pontic region could 
not have been settled prior the 2nd century. 

Recently, S. V. Polin and A. V. Simonenko found that the Sarmatian began to settle North Pontic steppes 
no earlier than mid 2nd century, while between the end of Schythia and the Sarmatian settlement in the north of 
the Black Sea there is a one hundred year hiatus which does not allow, according to the mentioned authors, the 
establishment of a connection between the two events. 

II.2. SHORT HISTORY OF RESEARCH  

First scientific investigations of Sarmatian vestiges were performed in 1876 by D. Ja. Samokvasov, 
followed by I. Zareck and Ju. Ščerbačev. Ample research was carried out in 1890–1891 by N. E. Brandenburg. 
By the end of the 19th century, the Sarmatian vestiges were archaeologically investigated by A. A. Bobrinskij 
and V. V. Hvojki. 

In the 20’–30’ of the 20th century, B. A. Gorodcov, E. P. Trefiliev, A. M. Prohorovskij, D. I. Evarnickij, 
A. A. Patapova, I. N. Luckevič, M. Ja. Rudinsk, A. A. Miller, V. N. Danilenko and B. N. Grakov effected 
research of Sarmatian vestiges. 

After 1945, such research was carried out by T. G. Oboldueva, M. Ja. Rudinskij and A. I. Terenožkin. 
In fact, systematic research of Sarmatian finds in the North Pontic area begins in the 50’, while in the 60’—70’ 
research teams were formed so to perform archaeological investigations of certain regions in Ukraine. 

Hence, research of Sarmatian vestiges was carried out by A. S. Beljaev, S. N. Bratčenko,                           
N. N. Čeredničenko, A. A. Moruženko, I. A. Pîslaru, T. A, Šapovalov and S. I. Tatarinov. D. T. Berezovec,           
N. M. Bokij, V. I. Kostenko, I. F. Kovalev, V. A. Kruc, L. I. Krylova, B. N. Mazolevskij, A. A. Mel’nik and               
D. Ja. Telegin archaeologically investigated the Lower Dnieper region.  

In southern Ukraine territories, archaeological research was carried out by V. I. Bidzilja, E. V. Černenko, 
G. L. Evdokimov, V. I. Fomenko, V. N. Korpusova, G. T. Kovpanenko, A. I. Kubišev, A. M. Leskov,                    
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V. I. Nikitin, V. V. Otroščenko, Ju. Ja. Rassamakin, I. D. Ratner, A. V. Simonenko, O. G. Šapošnikova,                 
I. N. Šarafutdinova, A. A. Ščepinskij and A. I. Terenožkin. 

A. V. Simonenko significantly contributed to the study of North Pontic Sarmatian vestiges in general 
and specifically, of the vestiges in the steppe central area south of this territory. 

Special attention was granted to the examination of the Sarmatian civilization west of Prut—Dniester 
region. Considerable contributions pertain to G. B. Fedorov, E. A. Rikman, M. Ju. Smiško, V. L. Lăpuşnean,          
I. A. Rafalovič, G. F. Čebotarenko, V. I. Markevič, V. A. Dergacev, E. V. Jarovoj, V. I. Grosu, S. M. Agul’nikov, 
E. N. Savva, I. V. Manzura, S. I. Kurčatov, A. Ju. Čirkov, V. Haheu, V. Bubulici, T. I. Demčenko, O. V. Larina,      
O. Leviţkii, A. I. Meljukova, I. S. Vinokur, L. V. Vakulenko, I. T. Černjakov, L. V. Subbotin, M. M. Fokeev,       
A. V. Gudkova, B. I. Lobaj, A. N. Dzigovskij as well as other researchers from the Republic of Moldova and 
Ukraine. 

A series of monographs and synthesis works dedicated to the Sarmatians from certain areas in the 
North Pontic regions were issued over time, alike M. P. Abramova, K. F. Smirnov, V. I. Grosu,                             
A. N. Dzigovskij, A. V. Simonenko, M. M. Fokeev, A. V. Gudkova, V. I. Kostenko, Ju. G. Vinogradov, M. B. 
Ščukin and V. Bârcă works. 

Beside the above mentioned issues, papers that examined aspects related to the relation of the 
newcomers with the bearers of Zarubineck cultures, late Scythians (M. B. Ščukin, M. P. Abramova and               
M. I. Vjaz’mitina), late Scythians from Crimea (P. N. Šul’c, D. S. Raevskij T. N. Vysotskaja, A. E. Puzdrovskij, 
V. M. Zubar’, Ju. P. Zajcev and A. V. Simonenko), the Bosporan kingdom (M. I. Rostovcev, V. F. Gajdukevič, 
V. D. Blavatskij and Ju. M. Desjatčikov, I. I. Lobova, V. N. Korpusova, I. T. Kruglikova and A. A. Maslennikov), 
Olbia (D. A. Mačinskij, P. J. Karyškovskij, K. F. Smirnov, S. B. Bujskih, A. S. Rusjaeva, V. V. Krapivina,             
A. V. Simonenko and V. M. Zubar’) and the Geto—Dacians (Gh. Bichir, V. Bârcă) were published. 

Beside general research of Sarmatian vestiges in the region, a series of works approached issues 
referring to the Sarmatian history and culture (M. B. Ščukin, A. V. Simonenko, V. K. Guguev, V. V. Dvorničenko, 
G. A. Fedorov-Davydov, M. Ju. Trejster, Ju. G. Vinogradov etc.). They are supplemented by a series of studies 
that address certain aspects of the ethno-political history of the Sarmatians (D. Braund, T. A. Prohorova,        
V. G. Vinogradov, V. M. Zubar’, A. V. Simonenko, M. Ju. Trejster, M. B. Ščukin, S. A. Jacenko, A. S. Skripkin 
and V. Bârcă, etc.). 

The research of certain artifact categories from the North Pontic Sarmatian environment confined to 
weaponry and military art, certain categories of jewelry and dress items, harness pieces, toiletries and bronze 
and glass ware. 

III. A FEW REMARKS ON THE CHRONOLOGY AND PERIOD DIVISION OF 
THE SARMATIAN CULTURE  

Among contributors to the draft of the chronological scheme of the Sarmatian culture development 
count M. I. Rostovcev, P. S. Rykov, P. Rau, B. N. Grakov, M. G. Moškova, K. F. Smirnov etc. According to the 
B. N. Grakov’s period division, one may disassociate as follows: the Bljumenfel’dsk or Sauromatian culture 
(6th—4th centuries BC), Prohorovka or Sauromato-Sarmatian culture (4th—2nd centuries BC), Suslovsk or 
Sarmatian culture (1st century BC—1st century AD) and Šipovsk or Allanic culture (2nd—4th centuries AD).  

Repeated inconsistencies observed between archaeological data and information from literary sources 
constrained researchers to review the bases of Sarmatian culture chronology and period division. Thus, by the 
end of the 80’ of the 20th century, independently, S. V. Polin and A. S. Skripkin concluded that the upper 
chronological limit of the early Sarmatian culture must be extended until the end of the 1st century BC. 
Similar conclusions were reached by other scholars during the last 10–15 years.  

A. V. Simonenko suggested the most recent period division of the Sarmatian culture in the area 
between Don and Prut consequent the analysis of all finds. Accordingly, the early Sarmatian culture is dated in 
the 2nd—1st centuries BC, the middle culture in the 1st—mid 2nd centuries AD, while the late in the second 
half of the 2nd—4th centuries AD. The latter was divided into two stages: 1. second half of the 2nd—first half 
of the 3rd centuries AD; 2. the second half of 3rd—4th centuries AD. 
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IV. EARLY SARMATIAN PERIOD  

IV.1. GRAVES. FUNERARY RITE AND RITUALS  

Location and layout of graves  
Graves from the early Sarmatian period discovered in the researched territory are located mainly in 

the region comprised between Dnieper and Don rivers, except for the burials from Burgunka (T 1 G 1) and 
L’vovo (T 1 G 1 and T 6 G 1)∗ on Dnieper right bank and that from Nicolscoe (T 1 G 7) left of Dniester and 
other two graves from Bezeni (damaged burial) and Holmskoe (T 4) in the Prut—Dniester interflow. The vast 
majority of graves are reusing older tumuli. Usually, tumuli belong to the Bronze age, yet there are cases when 
they belong to the Eneolithic (Novolugansk T 1 G 1, Nicolscoe T 1 G 7) or Schythian periods (Balki T 26 G 1; 
Bol’šaja Belozerka T 1 G 1; Bol’šaja Belozerka (Bliznecy group) T 1 G 3). 

Grave types  
According to the pit shape, several grave types are knows: 1. oval (Fig. 1/4); 2. rectangular;                       

3. rectangular with lateral steps (Fig. 1/2–3); 4. rectangular with niche; 5. trapezoidal (Fig. 1/1); 6. catacomb 
(Fig. 1/5). 

Most numerous graves have a rectangularly-shaped pit (13), followed by oval pits (4), rectangular 
with lateral steps (5), trapezoidal (3), rectangular with niche (2) and catacomb (1). The pit limits could not 
established for 31 graves. According to the overall situation, we believe that most graves had a rectangularly-
shaped pit. 

Grave layouts  
For the arrangement of their graves, the Sarmatians used timber especially to cover graves, close niche 

or catacomb entrances, pit bottoms, arrange entrances in niche or catacomb burials or the niches themselves. 
Coffins, chest coffins and sarcophagi were wooden made; as well, certain grave walls were timber planked. 
Tree bark, reed, sedge or other vegetal material were additionally used. Most often, the pit bottom was covered 
with grass, reed, tree bark and brushwood. Brushwood, grass, reed and stones were also utilized to cover the 
grave. Same materials, including stone plinths closed catacombs and niche entrances. At times, traces of 
vegetal pillows were identified under the skull of the bodies in several Sarmatian graves. 

Elements of inside arrangement were discovered in 15 instances of early Sarmatian graves in the 
North Pontic area. 

Orientation and position of the bodies  
Out of 59 early Sarmatian graves identified in the analysed area, 29 (49%) of the bodies are oriented to 

the north, northwest and northeast, 12 (20%) to the south, southwest and southeast, 3 (5%) to the east and 1 
(2%) to the west, while in 14 (24%) cases the orientation is uncertain. Most probably, the majority of the latter 
had the bodies oriented to the north, northwest and northeast. 

Eastward or westward orientation of the bodies is characteristic neither to the early Sarmatian 
environment from the north of the Black Sea or that in the area east of Don during the 3rd—1st centuries BC. 
On the other hand, such orientation is specific for burials of Syracian Sarmatians in the Kuban region. The 
eastward oriented grave from Kairy (T 2 G 24) is representative as its inventory comprises a cup typical for the 
Kuban region. 

Concerning the position of the bodies within the grave it is worth mentioning that the extended 
position on the back is predominant. Nonetheless, there are cases when skeleton arms and legs were 
differently positioned. 

Elements of the funerary ritual  
White (chalk, white clay, white sand, plaster, shells), various shades of red (ochre, realgar) and rarely 

yellow minerals (sulpha) held a very important place within the funerary ritual of the Sarmatians. The custom 
of spreading the pit or coffin bottom with powder chalk is most often encountered within the graves. Chalk in 
small bits, as well as its substitutes—white clay, plaster and shells, red-coloured (ochre, realgar) and yellow-
coloured minerals are also found. Inside certain Sarmatian graves small piles of charred wood and ash were 
identified.  

 
∗  T = tumulus, G = grave 
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Within early Sarmatian graves from the analysed area, elements of the funerary ritual preserved in 
only three cases (Novobarannikovka T 2 G 1, Sergeevka T 4 G 17, Holmskoe T 4), although they are rather 
frequent in early burials in the area east of Don and Volga. The body in the grave from Novobarannikovka had 
its chest painted in red (realgar?) and the pit bottom of the grave from Sergeevka was sprinkled with chalk. 

Animal offerings  
Within the analysed burials animal offerings are present in 17 out of 59 graves. Accordingly, out of 17 

graves with animal offerings, 13 comprise sheep and ram bones, 2 consist of horse bones, 1 includes large 
horned animal bones and 1 grave contains swine bones (?). Of 17 burials, the offering was placed in the skull 
area in 8 cases, in 6 instances in the leg area, in one case under the right hand palm and the pit bottom in 
another case. 

In 7 cases the animal offering was accompanied by knives, in 4 cases it was found in different places of 
the grave pit, in two cases it was deposited in jugs together with a knife and in one case it was discovered in a vessel. 

Funerary inventory: composition and position within graves  
Early burials comprise rather large quantities of hand-made pottery compared to wheel-made pottery. 

Hand-made pottery is largely of Sarmatian origin and in a few cases is imported. In two instances (Sokolovo       
T 1 G 1, Ševčenko T 2 G 18) hand-made and wheel-made pottery were identified together. Wheel-made 
pottery is entirely imported. Out of the total, most numerous are cups. 

The majority of pottery was deposited in the skull area, a few in the leg area and rarely, around the 
hands or basin. 

Household objects were also deposited, yet in small numbers (loom weights, whetstones and piercing 
tools). 

Best represented are jewelry and dress items. Their typological variety is rather limited and certain 
items did not even spread on a general basis in the early Sarmatian world. Large part was imported from 
neighbouring cultural areas. Best represented are the brooches and beads, followed by pendants and earrings 
and other categories present in one or two graves. 

A specific peculiarity of women burials inventory are the mirrors, found in 16 graves. Certain graves 
also comprised harness pieces (bits, hackamores, phalera, appliqués), as well as weaponry (swords, spear 
spikes and arrows). 

IV. 2. MATERIAL CULTURE  

IV.2.1. POTTERY  
From the manufacturing technique point of view, pottery were separated in two groups: 1. Hand-

made pottery. 2. Wheel-made pottery. 
Functionally and upon shape, the pottery was divided in several categories: 1. Cooking and storage 

ware. 2. Eating ware. 3. Liquids storage and decant ware. 4. Drinking ware. 5. Ware for unction and balm 
storage. 6. Censers. 

Due to the Sarmatian nomad life style, a highly developed craft of pottery making is less probable. 
Most likely, the Sarmatians manufactured only hand-made pottery. The vast majority of wheel-made pottery 
is imported from various developed manufacturing centers (Meotian settlements in Kuban area, the Bosporan 
kingdom and Greek centers). 

 
SARMATIAN HAND-MADE POTTERY  
Cooking and storage ware  
The ware in this category consists of 4 types. Type I is represented by a vessel coming from T 2 G 2 at 

Gromovka (Fig. 2/1) and a variant from T 2 G 18 at Ševčenko (Fig. 2/5). Type II is illustrated by the vessel 
from T 2 G 1 at Novobarannikovka (Fig. 2/3) and a variant coming from T 1 G 5 at Černomorskoe (Fig. 2/4), 
type III by the vessel from T 6 G 1 at L’vovo (Fig. 2/6) and Type IV by the vessel from Pokrovskoe (Fig. 2/7). 

Liquids storage and pouring ware  
Narrow mouth ware  

Such ware was identified in T 26 G 1 from Dneprostroj (Fig. 3/4), an isolated find from Kljusovka 
(Fig. 3/5) and the Uškalka grave (Fig. 3/6). They have analogies in the Sarmatian burials from the area east of 
Don and the Lower Volga area in early Sarmatian period.  
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A series of differently shaped, yet similar functionality vessels belong to this category. They come 
from the Horol grave, T 6 G 1 from L’vovo (Fig. 3/1), G 4 from Babino (Fig. 3/3) and T 16 G 1 from Brilovka 
(Fig. 3/2). 

Jars  
Jars are represented in early Sarmatian graves by the exemplars from T 1 G 1 at L’vovo (Fig. 4/1), T 1 

G 24 at Kairy (Fig. 4/2), T 1 G 1 at Privol’noe (Fig. 4/3), T 2 G 1 at Sadovo (Fig. 4/5) and T 13 G 1 at 
Zamožnoe (Fig. 4/4). The first two are typical Sarmatian shapes, while the other are shapes typical for wheel-
made jars specific to the Greek cities and the Bosporan environment during the last centuries BC and first 
centuries AD.  

Ritual ware  
Censers are cult vessels that constitute a special group among the pottery used by the Sarmatians over 

the time. Usually, they are small sized and differently shaped and in some cases, their walls are pierced. Based 
on discoveries it was concluded that they were used for burning scented plants, solid substances or sweet-
scented oils. In certain cases, censers were also used for other ritual purposes. Therefore, cases when they were 
filled with white clay, while chalk or red paint are eloquent. 

Vessels of such functionality were discovered in the Uškalka grave (Fig. 5/1), the damaged grave at 
Mihajlovka (Fig. 5/2), T 3 G 4 from Razdol’skoe i Novoselki, T 1 G 1 from Sokolovo (Fig. 5/4, 6), T 2 G 1 from 
Novobarannikovka (Fig. 5/3) and T 2 G 3 from Žemčužnoe (Fig. 5/5). The burials from Uškalka and Sokolovo 
comprised two censers each. 

 
HAND AND WHEEL-MADE IMPORT POTTERY  
Cooking and storage ware 
This category is represented by three vessels of which two are hand-made and come from T 2 at 

Frunze and T 4 G 17 at Sergeevka (Fig. 2/2), while the third is wheel-made and comes from T 1 G 1 at 
Novolugansk.  

Vessels from T 1 G 1 at Novolugansk and Frunze are of Scythian origin, while that from T 4 G 17 at 
Sergeevka is imported from the Zarubineck culture environment.  

Eating ware  
It is represented by three tureens, of which two are hand-made (T 1 G 1 from L’vovo (Fig. 6/2), T 9 G 2 

from Kairy (Fig. 6/3)), and one wheel-made (T 2 G 5 from Akkermen’’ I (Fig. 6/1)). 
The Akkermen’ I tureen is a Pergamon product, the one from L’vovo is typical for Zarubineck culture 

and the exemplar from Kairy is close to similar recipients from the late Scythian environment. 
Liquids storage and pouring ware 
Such wheel-made ware, all imported, are made or semifine and fine fabric. Uncovered exemplars 

come from T 2 G 5 at Preobraženka (Fig. 7/1), T 31 G 1 at Vinogradnoe (Fig. 7/2), T 1 G 3 at Bol’šaja 
Belozerka (Fig. 7/3), T 1 G 1 at Sokolovo (Fig. 8/4), T 1 G 19 at Gromovka, T 1 G 3 at Vasil’evka (Fig. 7/5),        
T 10 from Kalančak (Fig. 7/6), T 26 G 1 at Balki (Fig. 7/7), T 3 G 8 at Podgorodnoe (Fig. 7/8) and T 1 G 1 at 
Burgunka (Fig. 7/9). 

Drinking ware  
This category is represented by one kantharos (T 3 G 8 from Akkermen’ I (Fig. 8/1)), one bowl (T 3 G 8 

from Podgorodnoe (Fig. 6/4)) and one fragmentary jar (T 2 G 18 from Ševčenko). The bowl might have been 
used as eating ware as well. 

The kantharos is dated during late Hellenistic period, the bowl is a Hellenistic product and the jar is 
similar in shape and manufacturing technique with Megarian jars of the 2nd—1st centuries BC. 

Ointments and balm storage ware  
Recipients of the type come from T 1 G 1 at Sokolovo (Fig. 8/2–3) and T 1 G 3 at Vasil’evka (Fig. 8/4). 

Such recipients are largely spread in the north and northeast of the Black Sea beginning with the second half of 
the 3rd century BC, yet most frequently are found during 2nd—1st centuries BC in the Bosporan kingdom, 
Neapolis (Crimea), Tanais, Olbia, the late Scythian environment and the Sarmatian environment east of Don 
or Kuban region. 

* 
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Preliminary observations allow us to maintain that hand-made pottery predominates in the early 
Sarmatian environment. They have a rather poor shape repertory and are very rudimentary. In four instances, 
hand-made pottery is imported from the Scythian and Zarubineck culture environments, while wheel-made 
pottery is entirely imported from the Hellenistic world. Another general remark worth mentioning is that, 
within early Sarmatian discoveries from the North Pontic area, there are a series of hand-made pottery (jars) 
(Fig. 4/3–5) that imitate similar wheel-made pottery. Lastly, one may further notice that the wheel-made 
pottery in the early Sarmatian North Pontic environment are found in larger percentages compared to the area 
east of Don. 

IV.2.2. HOUSEHOLD OBJECTS  
The Sarmatians, alike other peoples, used a series of tools for both the manufacture and procurement 

of all necessary for everyday life as well as the practice of traditional occupations and crafts. This object 
category is represented by loom weights, whetstones, pins and awls, knives and a bronze lamp. 

Loom weights serving for increasing the loom speed come from T 10 G 2 at Alexandrovsk, G 4 at Babino 
(Fig. 9/1) and T 1 G 1 at Sokolovo, while the whetstones used for sharpening iron tools, knives and weapons were 
discovered in the hoard from Jančokrak, T 10 from Kalančak and T 1 G 1 from Privol’noe (Fig. 9/2).  

Piercing tools used to puncture wooden objects, leather or other materials are represented by two 
exemplars coming from T 12 G 3 at Alexandrovsk and T 31 G 1 at Vinogradnoe (Fig. 9/3). A bronze needle 
was identified in T 4 from Holmskoe.  

Knives are rather frequently found and in the majority of cases they are discovered beside animal 
bones, occasionally near the waist or shoulder of the body, and other times near or inside eating ware, together 
with animal bones. In the analysed area and period they come from several burials, one deposit (Snigirevka) 
and one hoard (Klimenkovka). Their blade is either straight or curved, and rectangular in crossection. All have 
a short tang for fixing the wooden or bone handle, certain exhibit an orifice for rivets, and, occasionally the 
rivet ensuring the handle fixing is preserved.  

The only lamp comes from the hoard at Klimenkovka. It is bronze made, ornamented on one 
shoulder with a satyr’s mask, and the other with a silen, both in relief (Fig. 10). Upon shape, the lamp is of 
Hellenistic origin and dates in the 2nd century BC, as confirmed by the rest of the inventory discovered 
jointly. 

IV.2.3. JEWELRY AND DRESS ITEMS  
Bracelets  
Bracelets are rarely found in early Sarmatian graves from the analysed north Pontic territory. They are 

represented by a bronze bracelet with loose overlapping ends coming from G 4 at Babino (Fig. 11/3), two 
spiral golden bracelets without ornamented ends from Soloncy (Fig. 11/1–2) and other two silver spiral 
bracelets with zoomorphic ornaments on ends (stylised snake head) from T 4 at Holmskoe (Fig. 11/4–5). A 
foot spiral bracelet comes from T 4 at Holmskoe (Fig. 11/6).  

Earrings  
Earrings are few and represented by five types. Type I is represented by an earring exhibiting a 

zoomorphic head (lion) from Soloncy (Fig. 12/1). Type II is a circular golden earring from T 1 G 1 at Sokolovo 
(Fig. 12/2) with the lower part shaped as a clepsydra decorated in the granulation and filigree technique. Type 
III is illustrated by two circular golden earrings, ending in the lower part with spheric bulbs decorated in the 
granulation technique coming from the damaged grave at Smoljaninova (Fig. 12/3), and type IV is exemplified 
by two circular earrings with sharp and round ends from T 1 G 19 at Gromovka (Fig. 12/4) and a bronze 
fragmentary earring from T 1 G 1 at L’vovo. To type V belong bronze circular earrings with sharp and flat 
ends from Bezeni (Fig. 51/10–11).  

Rings  
Such jewelry pieces come from the discovery at Soloncy (Fig. 13/1) and the burial from Frunze (Fig. 

13/2). The ring from Soloncy is golden and is cylinder-like shaped. The ring extremities end with a snake head 
and the last spires from both ends are ornamented with oblique dots made by incision. The ring from Frunze 
is made of bronze plate and has the extremities slightly distanced one from another, while the other ring is 
decorated on the external part with a “fir” motif.  

Links  
Three types of links were identified in the examined area. The first is represented by the simple links 

from Bulahovka (6 bronze items) (Fig. 13/6–8), T 1 G 1 from Burgunka (1 iron item), Jančokrak (4 silver items 
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and 1 lead item) and Snigirevka (bronze), while the second is represented by spiral links from T 2 G 4 at 
Novobarannikovka (Fig. 13/3–4). Type III is exemplified by a knotted link from the damaged burial at 
Smoljaninova (Fig. 13/5). 

Buckles  
Iron and bronze buckles constituted pieces specific to the Sarmatian dress beginning with the early 

Sarmatian period. According to manufacturing characteristics, early Sarmatian buckles have either spike or 
tongue. Nevertheless, the single buckle coming from the analysed burials and preserving the iron tang belongs 
to T 4 G 17 at Sergeevka. 

Pendants  
Pendants are scarce and come from six burials and two isolated finds. Thus, a bronze pendant covered 

with a golden leaf comes from T 7 G 2 at Alexandrovsk, two chalk-made pendants come from T 12 G 3 at 
Alexandrovsk (Fig. 14/1–2) together with the trapezoid shell pendant and four bronze oval-biconed shaped 
pendants with fastening orifice (Fig. 14/3). A cylinder-shaped golden pendant whose surface is decorated with 
ornaments in filigree technique comes from Soloncy. A half moon-shaped golden pendant comes from T 1 G 3 
at Vasil’evka (Fig. 14/5), while an amber pear-shaped pendant with a fastening orifice in the upper part was 
found in T 1 G 1 at Sokolovo (Fig. 14/4). 

Three cauldron-shaped iron pendants belong to the funerary inventory of T 4 from Holmskoe          
(Fig. 14/6–8). 

Appliques  
A first group is represented by golden and silver appliqués in the shape of half moon discovered in the 

damaged burial from Smoljaninova (Fig. 15/2) and the hoard from Starobel’sk (Fig. 15/1). Another category of 
dress appliqués is represented by two golden pieces coming from the damaged grave at Bulahovka (Fig. 15/3–
4). Several tubular appliqués made of golden leaf with ridged surface come from hoard at Jančokrak, while in 
T 4 at Holmskoe (Fig. 15/5–6) were identified golden appliqués with a prominent central part and horizontal 
ridge with two or three fastening orifices. 

Lockets  
Lockets are illustrated by two round golden exemplars coming from T 1 G 3 at Vasil’evka (Fig. 15/7–

8). The image depicted in relief represents a goddess of the Greek pantheon, probably Aphrodite. 
Brooches  
The brooches of the early Sarmatian environment are typologically identical with those from other 

cultural environments from the north and northwest Pontic region, as well as the central and west European 
areas. Most probably, they reached the Sarmatian environment due to trade exchanges with various economic 
centers of the north Pontic region and as a result of relations with neighboring populations. 

In T 1 G 7 from Nicolscoe (Fig. 16/1) was discovered a filiform brooch of mid La Tène scheme with 
the foot wound into spirals. This item is very similar to the brooch type with “8” shaped spirals that is finally 
constituted by the end of La Tène B2, yet is mostly used during La Tène C1. Considering the fact that certain 
brooch types reach the Sarmatian environment and not only, at later dates, being in use for a longer period 
than the interval they were fashionable, we believe that the brooch from Nicolscoe may be dated in the 1st half 
of the 1st century BC, when earliest Sarmatian vestiges are found in the analysed territory. 

Another type is illustrated by the brooch with the tympanum-shaped bow and spires by the foot end 
found within the damaged grave from Bezeni (Fig. 16/2). The brooch from Bezeni, uncovered beside a mirror 
with vertical or oblique fringe on the edge and attached handle is dated in the 1st century BC, probably only 
the 1st half, being thus in use for a longer time span than when fashionable. 

Most numerous in the period are filiform brooches of mid La Tène type (type Kostrzewski B) (Fig. 
16/3, 5). Brooches of the type are dated mainly in second half of the 2nd century BC and the first half of the 1st 
century BC. 

Brooches of the type reached the cultural environment from the north of the Black Sea with a slight 
delay and remained in use, occasionally, for a longer period than when fashionable. The silver brooch within 
G 4 from Holmskoe, dated in the second half/end of the 1st century BC stands proof. 

In T 10 from Kalančak (Fig. 16/4) and the damaged grave from Novye Sanžary were unearthed 
filiform brooches of mid La Tène scheme type Kostrzewski H. They date primarily in the interval comprised 
between the end of the 2nd—mid 1st centuries BC. 
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A special type is represented by the mid La Tène scheme brooch from Soloncy (Fig. 16/6). Similar 
brooches were discovered on the territories of former Yugoslavia and Slovakia. They date from La Tène C2-
D1. The item from Soloncy was found together with a filiform “soldierly” brooch, which leads to the 
conclusion that the discussed brooch was still in use by mid—second half of 1st century BC. 

Bronze brooches of La Tène C scheme with lamellar or lanceolate foot were discovered in T 11 G 13 
from Akkermen’ I (Fig. 16/7) and T 1 G 1 at Ličkova. Chronologically, booches of the type date between the 
end of the 2nd century BC and end of 1st century BC. 

A special group is represented by mid La Tène scheme brooches of Neapolis type from T 1 G 1 at 
Novolugansk, Pokrovskoe and Stavki (Fig. 16/8). Chronologically, Neapolis brooches were dated in the 1st 
century BC. Regarding the lower chronological limit, the end of the 2nd century BC or the boundary between 
2nd and 1st centuries BC are not excluded. 

Another type is represented by filiform brooches of late La Tène type with external string and willow 
leaf shaped bow. Such a bronze brooch comes from T 1 G 3 at Vasil’evka (Fig. 16/3) dated by mid—second 
half of 1st century BC. 

In T 1 G 3 from Vasil’evka (Fig. 17/1), T 1 G 4 from Sokolovo (Fig. 17/2) and the damaged grave from 
Smoljaninova (Fig. 17/3) brooches that morphologically are disk or oval shaped were discovered. Their 
decoration consists of geometrical, fitomorphic, zoomorphic and anthropomorphic motifs. 

Brooches of the type are found in Taman peninsula, rarely in Kuban region, north of the Black Sea 
and Crimea. Chronologically, such brooches are dated by specialists during 2nd—1st centuries BC. 

Lastly, another brooch type is represented by filiform brooches with bilateral short spring and inner 
chord (“soldierly” brooches). Within early Sarmatian burials, such a brooch comes from Soloncy (Fig. 17/4). It 
has a simple bow, slightly flat and full triangularly-shaped catchplate. Such brooches emerged sometime 
during the second half of the 1st century BC, fact confirmed both by discoveries in the Zarubineck culture 
environment and the Geto-Dacian environment.  

Beads  
Beads are a category of archaeological material that provide an ample picture over the trade relations, 

crafts development, aesthetic taste and other aspects of the way of life of the ancient communities. 
The number of beads discoveries in the analysed Sarmatian environment is rather small, while 

existent types are well known, being made of glass, carnelian, agate, jet etc. Beads were found in T 7 G 2 (Fig. 
18/1) and T 10 G 2 from Alexandrovsk, Balakleja (Fig. 18/2), T 2 G 1 from Cehovka, Frunze, T 1 G 19 and T 2 
G 2 from Gromovka, T 1 G 1 from L’vovo, T 2 G 1 from Novobarannikovka, T 1 G 1 from Novolugansk, T 3 
G 8 from Podgorodnoe, T 1 G 1 from Sokolovo (Fig. 18/3–11), T 2 G 18 from Ševčenko (Fig. 18/13) and T 1 G 1 
from Vasil’evka. 

IV.2.4. TOILETRIES  
Mirrors  
The first type is represented by disk mirrors with thickened rim and nail-shaped handle T 2 G 2 from 

Carivka, T 3 G 4 from Razdol’skoe i Novoselki (Fig. 19/1), T 1 G 1 from Sokolovo (Fig. 19/2), the damaged 
grave from Mihajlovka and the isolate find from Žovnino.  

Mirrors of the type frame chronologically in the interval of the 3rd—1st centuries BC, yet prevail in 
complexes of the end of 2nd—1st centuries BC. 

Type II is exemplified by disk mirrors with thickened rim and attached handle from Soloncy (Fig. 
19/5) and T 2 G 1 from Novobarannikovka. The mirror from Soloncy is silver-made and dates in the second 
half of the 1st century BC, while the bronze mirror from Novobarannikovka dates in the 1st century BC. 

Another mirror type has a round and flat disk (Hazanov VI type; Skripkin 1.0; Marčenko V) coming 
from Alexandrovsk T 10 G 2, Babino G 4, Kairy T 1 G 23, L’vovo, T 1 G 1, Novolugansk T 1 G 1, Podgorodnoe 
T 3 G 8 (Fig. 19/4), Ševčenko T 2 G 18 and Vasil’evka T 1 G 3.  

The mirrors of the mentioned type are found with the Sauromatians during the 6th—5th centuries 
BC and then with the early Sarmatians from the entire area they inhabited. Most frequently, they are found in 
the Sarmatian environment during the 1st century BC and the 1st century AD, with preponderance in the 
latter. By the end of the 1st century AD they cease to dominate within the Sarmatian environment, while 
beginning with the 2nd century AD only singular items are found. 
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Mirrors of type IV are disk shaped and exhibit a vertical or oblique fringe on the rim. Certain 
exemplars are decorated by engraving as the exemplar from T 2 at Frunze (Fig. 19/3). Such mirrors come, 
within the analysed Sarmatian environment, from the graves at Proletarskoe and Bezeni. 

In the Sarmatian world, such mirrors are dated mainly in the 4th—2nd centuries BC. The mirror 
from Frunze dates in the 2nd—1st century BC alike the mirror from Proletarskoe. 

A last mirror type is represented by disk mirrors with vertical and oblique fringe on the rim. Certain 
exemplars are decorated by hammering with zigzag lines or concentric circles made of small semiova by 
engraving like the fragmentary exemplar from T 2 at Frunze (Fig. 19/3). 

In the north Pontic region, beside the mentioned exemplar, mirrors of the type come from 
Proletarskoe and Bezeni. 

In the Sarmatian world, such mirrors are dated mainly in the 4th—2nd centuries BC. The mirrors 
from Frunze and Proletarskoe date in the 2nd—1st century BC, and the mirror from Bezeni in the 1st century 
BC, probably the first half only. 

IV.2.5. METAL WARE  
Silver ware  
Cups 

Among analysed discoveries count 4 silver cups. Three cups come from the damaged Bulahovka grave 
(Fig. 20/1), and one from the hoard at Velikoploskoe (Fig. 20/2). 

The cups from Bulahovka are similar to cone-shaped cups with thickened rim slightly out-turned. 
Closest analogies are the semi-spherical cups from the Dacian hoard of 1st century BC from Sîncrăieni. The 
Bulahovka burial dates most probably in the second half of the 1st century BC. 

There is no exact analogy for the cup found at Velikoploskoe, yet a very similar cup dated during the 
1st century BC is found in hoard no. 3 with the Museum J. Paul Getty. The semi- spherical cups unearthed in 
the Iberian Peninsula and also the cup within the rich Dacian hoard from Lupu do not differ much in shape. 
For the decoration on the exterior surface there are no exact analogies with other silver cups, yet a similar 
under the rim decoration appears on a silver bowl of the 2nd century BC kept with the Art Museum from 
Toledo. 

We assumed, based on dating of all pieces from Velikoploskoe, especially the bronze cauldron, that 
the cup, although manufactured or purchased sometime during the 2nd century BC, was buried beside other 
pieces in the hoard inventory during the 1st half of the 1st century BC. 

Bronze ware  
Cauldrons  

This ware category is represented by three cauldrons coming from the damaged grave at Bulahovka 
(Fig. 21/1) and the hoards from Bubueci (Fig. 21/2) and Velikoploskoe (Fig. 21/3). 

Cauldrons from Bulahovka (Fig. 21/1) and Velikoploskoe (Fig. 21/3) belong to type IV in V. M. 
Kosjanenko and V. S. Flerov’s classification and to type II in N. A. Bokovenko classification. 

Chronologically, they date during the 1st century BC—1st century AD (mostly during the latter) and 
were found preponderantly in the Kuban basin steppes, the lower Don and rarely in the Volga area. 

The Bubueci cauldron is similar to type III/2 in the typological classification of V. M. Kosjanenko and 
V. S. Flerov, dated, according to the authors, during 4th—3rd centuries BC. On the other hand, a few such 
cauldrons are framed by N. A. Bokovenko into type II dated 1st century BC—1st century AD. One may not 
exclude that such few cauldrons similar to that from Bubueci, included in type II by N. A. Bokovenko, could 
represent an intermediary type between earlier cauldrons and those of the mentioned type. In our opinion, the 
Bubueci cauldron is dated, based on the rich inventory, during the 1st half of the 1st century BC.  

Situlae 
This category is represented by the situlae from Novočerkassk (Fig. 20/5), Bădragii Noi (Fig. 20/4) 

and Veseloja Dolina (Fig. 20/3).  
The oldest situla of the type comes from G 8 from Montefortino dated during the 1st third of the 3rd 

century BC and the end of the 3rd—beginning of the 2nd century BC. The situlae found within the Roman 
fort deployed to siege Numantia in 153 BC and the one from Villanueva de Córdoba containing a coins hoard 
made of Republican Roman denarii issued between 145/138 and 104 BC date from the following period.         
K. Raddatz includes this hoard in the hoard group accumulated between 105 and 90/80 BC. The situlae within 
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the 5 funerary shafts from Vieille-Toulouse date from the 1st half of the 1st century BC. The situla within G 1 
from Zubowice, whose inventory comprised a type Kostrzewski K brooch identical with the one from Bădragii 
Noi hoard dates in A 2 phase (La Tène D 1). The situla from the Sarmatian burial from Severnyj (T 1 G 9) is 
dated during the 2nd century BC. The Veseloja Dolina hoard dates from the first half of the 1st century BC. A 
series of situla fragments uncovered in several Celtic oppida from Central Europe are dated during the late 
Iron Age (pre Roman). 

Considering all the above mentioned but also the dating of the pieces they were jointly discovered, it 
may be inferred that the situlae from Bădragii Noi and Veseloja Dolina date from first half of the 1st century 
BC, while that from Novočerkassk, most probably by the end of the 2nd century—first half of the 1st century BC. 

IV.2.6. HARNESS ITEMS  
Bits  
Bits discovered in the early Sarmatian environment are neither numerous or varied as types and come 

from complexes at Klimenkovka (Fig. 22/6–7), Kvašino, Novovasil’evka, Velikoploskoe (Fig. 22/8–9), Bădragii 
Noi, Brăviceni and Veseloja Dolina (Fig. 22/5).  

A first type consists of bits made of two iron rods with round bent ends and no links by the ends. 
Pieces of the type, exhibiting the mouthpiece made of two flat or twisted rods come from the deposits at 
Novovasil’evka and Brăviceni and additionally, the hoards from Bădragii Noi and Velikoploskoe. 

The bits of the type emerged in Caucasus by the end of the 7th—beginning of the 6th centuries BC, 
but started to be largely used in Eastern Europe only after a century. At the beginning, bits with round cross 
section rods dominate, yet rectangular or square in cross section bits are also found. 

Another type is represented by bits made of two iron rods with round bent extremities and large or 
small links by the ends. Bits of the type come from the hoards at Klimenkovka (Fig. 22/6–7), Veseloja Dolina 
(Fig. 22/5) and Velikoploskoe (Fig. 22/9), to which add those from the damaged grave at Kvašino. Bits of the 
type were intensively used on large area starting from La Tène age. 

Hackamores 
A first type are the hackamores arched in C-letter shape made of a metal bar and come from Balakleja 

(Fig. 22/4), Klimenkovka (Fig. 22/1), Kvašino (Fig. 22/2–3), Novovasil’evka, Velikoploskoe, Bădragii Noi, 
Brăviceni and Veseloja Dolina (Fig. 22/5). Among, noticeable are the two hackamores from Balakleja, covered 
by a thin silver layer. The two exemplars from Novovasil’evka, two items from Kvašino Fig. 22/3) and one 
item from Veseloja Dolina with flat ends rendering stylised animal head also add. 

Hackamores of the type emerge in Sarmatian burials as early as the 4th century BC, yet would be 
largely spread during the 4th—3rd centuries BC especially in the north Pontic Scythian world. Such items are 
found in the north and northwest of the Black Sea until the 1st century BC. 

Another type is represented by iron made cross shaped hackamores from Kvašino, the deposit from 
Novovasil’evka and the hoards from Velikoploskoe (Fig. 22/8–9) and Veseloja Dolina.  

Cross shaped hackamores are spread almost exclusively in the Kuban region, where they were used 
especially by the Sarmatians and Meotians. Their availability in areas farther than the Kuban region and their 
lack from the Sarmatian environment from Volga and Don areas indicate the presence of Sarmatian groups 
from the Kuban region in the north and northwest Pontic area. We believe that the components of the 
complexes where cross- shaped hackamores were also identified, as well as their inventories resemblance with 
those of the Sarmatian complexes from the Kuban basin are edifying. 

Phalera  
Phalera are various- sized silver, rarely golden and even more rarely bronze pieces, circular and flat in 

plan, concave or conical in profile. They were obtained, in large majority, by punching, hammering and 
finished by engraving.  

The nomads from Eurasian steppes used phalera mainly as harness appliques (Fig. 25–27), although 
they were principally used in the Hellenistic and Roman worlds as dress accessories, but also for other 
purposes. 

Discoveries of Hellenistic phalera concentrate especially in the area between Volga and Danube (Fig. 
23). Amongst, those unearthed in the vast area between Prut and west Siberia belong to the Sarmatians. 

Within the analysed Sarmatian environment, such pieces come from Balakleja, Bădragii Noi, Bubueci, 
Bulahovka, Jančokrak, Klimenkovka, Starobel’sk, Taganrog, Tvardiţa, Velikoploskoe, Veseloja and Dolina 
(Fig. 23). 
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The phalera from Balakleja (Fig. 24/1–2), Bulahovka (Fig. 24/3), Jančokrak (Fig. 24/4–5), Starobel’sk 
(Fig. 24/6), Taganrog (Fig. 24/7) and Tvardiţa, belong to the fourth stylistic group in the classification of           
V. I. Mordvinceva (the “graphical” style in the Black Sea region), whose essential characteristics are the 
graphics, the aspect of representations and the original style of decoration. The vast majority of the phalera in 
this group were manufactured in the Greek workshops from the north of the Black Sea and date by the end of 
the 2nd century –1st century BC, some exemplars being found in the 1st century AD as well. 

Four of the Klimenkovka phalera (Fig. 24/8–9) are made of gilded silver and belong to the second 
stylistical group in the above mentioned classification (“Bosporan” style), characterised by the lack of small 
decoration elements and prevailing Greek mythology motifs. Other two silver phalera from the Klimenkovka 
hoard are flat. They are supplemented by other two gilded silver phalera whose decoration depicts a wheel in 
motion or the solar disk with curved rays (Fig. 24/9).  

Beside the above discussed silver phalera, a bronze phalera with a human mask in relief from 
Velikoploskoe hoard (Fig. 24/11) and six other made of identical metal from Bubueci (Fig. 24/12–13) must be 
added. Four of the Bubueci phalera (Fig. 24/12) exhibit in the central part a human mask in relief. Human 
masks onto such phalera are identical with those on the cheek covers from Bubueci (Fig. 30/1/2) and have 
analogies in central and north Europe cultures of the 2nd—1st centuries BC. 

Frontal appliqués  
Such items, not many for the researched area, come from hoards and deposits comprising also other 

harness items (phalera, bits and hackamores) and also weaponry pieces.  
For the last centuries BC, frontal aplliques were identified in the entire area between Caucasus and the 

Danube mouths. In the early Sarmatian environment of the north Pontic area, frontal aplliques come from 
Bădragii Noi (Fig. 28/7), Brăviceni, Bubueci (28/4), Taraclia, Velikoploskoe (28/3, 5), Veseloja Dolina, 
Klimenkovka (Fig. 28/6), Novovasil’evka (Fig. 28/1) and Snigirevka (28/2) complexes. 

Frontal appliqués in the deposit from Brăviceni and the hoard from Veseloja Dolina belong to the 
first type in A. V. Simonenko’s typology, while those in Bubueci (2 bronze exemplars), Taraclia (1 bronze 
exemplars), Velikoploskoe (1 silver and 2 bronze exemplars), Klimenkovka (1 silevr exemplar), Novovasil’evka 
(1 bronze exemplar) and Snigirevka (2 bronze exemplars) belong to the second type. 

Items from Bubueci, Bădragii Noi, Brăviceni, Velikoploskoe and Veseloja Dolina are part of the 
inventory of hoards and deposits dated by the end of the 2nd—first half of the 1st centuries BC or only in the 
first half of the 1st centuries BC. 

Frontal aplliques from the Klimenkovka, Novovasil’evka and Snigirevka complezes date, based on the 
additional material dating, during the 2nd—1st centuries BC. 

Appliques 
Among harness pieces count silver, golden (certain gilded) and bronze appliqués. Usually, they were 

made by punching, while the decoration was completed by hammering and engraving. Such appliqués come 
from the Starobel’sk hoard (Fig. 29/5–9) and Balakleja graves (Fig. 29/1) and Vol’no-Ulanovka T 4 G 2 (Fig. 29/4). 

An interesting category of harness appliqués are silver appliqués made in the shape of an umbo 
discovered in the damaged grave from Balakleja, the hoards from Jančokrak (Fig. 29/3), Klimenkovka (Fig. 
29/2), Velikoploskoe and the deposit from Brăviceni. They are supplemented by a silver made nail—appliqué 
from Starobel’sk hoard, with triangular head, ornamented with geometric motifs ad two circular silver 
appliqués from the damaged grave at Bulahovka. The hoard from Velikoploskoe and the deposit from 
Snigirevka comprise bronze and silver appliqués round in plan and conical in profile, with two extremities in 
the shape of narrow overlapping strips with which they were fastened on belts. 

From the Bădragii Noi hoard come six silver appliqués round in plan and curved in profile, 
unadorned, made by punching (Fig. 29/10–12). Other five bronze appliqués from the Veseloja Dolina hoard 
(Fig. 29/13–15), round in plan and flat in profile must be added. 

Cheek covers 
This category of pieces is represented by two exemplars coming from the Bubueci hoard (Fig. 30/1–

2). Several authors found decoration analogies within the Celtic world, while other researchers identified 
northern German, Getic and southern Thracian or Celtic-Thracian stylistic traits. Almost identical analogies 
for the Bubueci items are found in the tumuli burial from Čisten’koe (Crimea), dated in the 3rd quarter of the 
2nd century BC or the 2nd half of the same century. 
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In the same manufacturing technique as the cheek covers are produced the four bronze phalera of 
small sizes (Fig. 24/12). In fact, the human masks depicted are identical with those onto the cheek covers and 
bear analogies within Central and Northern European cultures during the 2nd—1st centuries BC. 

* 

Harness pieces in the early Sarmatian environment are of restricted typological variety and within the 
16 discoveries, most numerous are phalera, followed by appliqués, frontal appliqués, hackamores and bits. In 
three instances, harness pieces come from damaged graves (Balakleja, Bulahovka, Kvašino), in five cases from 
hoards (Bădragii Noi, Bubuieci, Velikoploskoe, Veseloja Dolina, Jančokrak, Klimenkovka, Starobel’sk, 
Taganrog), and in three cases from deposits (Brăviceni, Novovasil’evka, Snigirevka). The frontal appliqué 
from Taraclia was found in a tumulus mantle. 

IV.2.7. REMARKS ON EARLY SARMATIAN HOARDS AND DEPOSITS  
Among early Sarmatian vestiges in the north Pontic region count three deposits (Novovasil’evka, 

Snigirevka, Brăviceni) and nine hoards (Jančokrak, Klimenkovka, Starobel’sk, Taganrog, Velikoploskoe, 
Bădragii Noi, Bubueci, Tvardiţa, Veseloja Dolina).  

The hoards from Bubueci and Velikoploskoe had their pieces deposited inside bronze cauldrons, 
while those from Bădragii Noi Veseloja Dolina (except for the helmet) were placed inside a situla. The pieces 
of the rest of the hoards were deposited directly on the earth.  

All such discoveries comprise harness items (phalera, bits, hackamores, frontal appliqués and 
appliqués). The Bubueci hoard also comprises two horse cheek covers. The deposits from Brăviceni and 
Snigerevka, as well as the hoards from Velikoploskoe and Veseloja Dolina consist also of charging weaponry 
(spear spikes and arrows), and the hoards from Bubueci and Veseloja Dolina even defensive weaponry 
(helmets). Three of the hoards include jewelry and dress items, five hoards contain bronze ware (cauldrons, 
situlae), and only one hoard includes silver ware (cups). The deposit from Snigirevka and the hoard from 
Velikoploskoe also included fragmentary chains made of bronze links. This ritual is known only in the 
Meotian and Sarmatian environments from north Caucasus.  

Such hoards and deposits composed of harness pieces, some of a great value (phalera), as well as the 
inventory association of weaponry, jewelry and dress items, bronze and silver vessels allow us to conclude they 
belonged to Sarmatian knights, who most probably (at least in the hoards case), represented the Sarmatian 
aristocracy. 

Such hoards and deposits are found in the entire area comprised between Prut and the Caucasus 
foothill region. Certain categories of pieces are characteristic for the entire group of discoveries in the above 
mentioned area: phalera, bits, hackamores, frontal appliqués, helmets, certain categories of bronze or silver 
vessels, appliqués etc. Nevertheless, not all complexes contain such categories of pieces associated. 

All of the above corroborated with the dating of each piece category, the spread of certain import 
items in the Sarmatian environment and the information from ancient sources let us believe that they 
pertained to Sarmatian mercenaries in Mithridates VI Eupator army stationed in the north of the Black Sea for 
a period during the first half of the 1st century BC. 

V. MIDDLE SARMATIAN PERIOD  

V. 1. GRAVES. FUNERARY RITE AND RITUALS  

Location and layout of graves  
In the middle period, the entire north Pontic territory is dominated by burials in tumuli of previous 

periods, yet the number of Sarmatian tumuli with main burials, occasionally forming small or large sized 
compact cemeteries increases significantly.  

Beside burials in tumuli of previous periods, flat burials emerge during this period. Among, graves 
from Burjakovka, Bursuceni, Nadlimanskoe, Tătărăuca Nouă etc., are isolated discoveries. Graves from Selişte, 
Kalantaevka, Kiselev and Ostrivec are part of cemeteries. 
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The number of tumuli burials erected by the Sarmatians increases significantly. The large part 
concentrate in the area near the Sea of Azov, south Donbas, the area between Orel’ and Samara rivers and the 
Dnieper or lower Danube area. Most frequently, main burials group in small (Novo-Podkrjaž, Vinogradnoe, 
Primorsk, Boguslav, Verbki, Turlaki, Primorskoe, Beloles’e) or large (Molčansk, Podgorodnoe, Ust’-Kamenka) 
barrow necropolises. The number of Sarmatian tumuli inside such necropolises vary from 3–5 to 71. 

Grave types  
According to the pit shapes, several funeral constructions may be identified: oval (Fig. 31/2); 

rectangular (Fig. 31/4); rectangular with lateral steps (Fig. 31/5); rectangular with niche (Fig. 31/3); trapezoidal 
(Fig. 31/1); square (Fig. 31/7) and catacomb (Fig. 31/6).  

Like in the early period, funerary pits rectangularly shaped dominate, while rectangular pits with 
lateral steps are few both in both reused tumuli as well as main Sarmatian burials from barrow necropolises. 
The latter concentrate in the Orel’—Samara and lower Danube interflow. This type of funerary pits was not 
largely used in the Sarmatian world during the middle period and seems to be a non-specific funerary pit type.  

Burials in rectangular shaped pits with niche are not numerous either, except for small areas, like the 
area between Orel’-Samara rivers or right to lower Dnieper (necropolis from Ust’-Kamenka). Their 
distribution, together with square pits, within barrow necropolises from the above mentioned area, indicates 
that the individuals belonged to the same ethnical assemble. Both the southward orientation of the bodies as 
well as the large number of artifacts of eastern origin within the funerary inventory support such hypothesis. 

Catacomb burials are currently represented by only five discoveries (Širokaja Balka T 2 G 11; the 
Novo-Podkriaz T 13 necropolis; Maievka T 1 G 1; Porogi T 2 G 1; Cazaclia T 10 G 1). 

Square shaped funerary pits, newly emerged in the Sarmatian culture of the middle period in the 
north of the Black Sea are represented currently by approximately 60 graves. The vast majority, except for 
those in the Ust’-Kamenka necropolis, are located left to the Dnieper. An important characteristic of diagonal 
graves is the southward orientation of the bodies and their diagonal positioning.  

Graves layout  
Details related to the arrangement of grave pits could be rarely identified alike the previous period.  
Double covers, made of wood boards and tree bark, were arranged in the case of the Sarmatian graves 

from Kamova Mogila and Sokolova Mogila barrows. Two logs topped by perpendicular wooden planks were 
placed over the grave pit from Vesnjanoe. 

Plank coffins (T 3 G 9 from Beloles’e, T 2 G 3 from Glubokoe, Nadlimanskoe Taborovka, Vodoslavka, 
Vasil’evka etc.) as well as chest coffins (T 1 G 4a from Beljaevka, T 22 G 1 from Brăviceni, T 4 G 2 from 
Kuzmin, T 3 G 3 from Mihajlovka or T 2 G 2 from Mocra etc.) are much more numerous when compared to 
the previous period. Occasionally, coffins in aristocracy burials were covered by a cloth onto which golden 
appliqués were sown (Svatova Lučka T 3 G 1, Nogajčinsk tumulus). 

Stone was less used compared to timber. In T 1 G 9 from Dubăsarii Vechi, the body was flanked by a 
stone “wall” and had a partial stone cover. In T 2 G 1 from Porogi, the entrance into the catacomb was blocked 
by a regularly arranged stone wall. A similar situation is found in T 2 G 11 from Širokaja Balka. 

Most of the graves with complex arrangement belonged to wealthy individuals of the Sarmatian 
society and comprised rich funerary inventories. 

Frequently tree bark, reed, sedge or other vegetal material were used in the graves layout. Most often, 
the grave pit bottom was covered with grass, reed, tree bark or brushwood. Brushwood, grass, reed and stones 
were also used to cover the grave. 

Orientation and position of the bodies  
The northward orientation of the bodies still dominates in the analysed north Pontic region during 

the middle Sarmatian period. Of the total Sarmatian burials in tumuli of previous periods in the region 
between Donbas and the forest-steppe left of the Dnieper, those with the bodies oriented to the north are 
44,4% and 47,2% southwards; in the Sea of Azov area, 68,3% and respectively 21,1%, in Tauria 76,2% and 15%, 
in the Orel’-Samara interflow 53,3% to the north and 36,6% to the south, while between the Dnieper and 
Dniester 75,7% and respectively 15,3%. The northern orientation is prevailing within the graves in between 
the Prut and Dniester during the middle period. As it may be noticed, the northern orientation of the bodies is 
dominant in the region from the north of the Black Sea within the graves made in tumuli of previous periods.  
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The southern orientation prevails in the barrow cemeteries from Molčansk (62,5%), Podgorodnjansk 
(84,6%) or Ust’-Kamenka (74%). In the necropolis from Kalantaeka, the southern orientation is present in 
only 30% of the graves, while the northward orientation is 60% present.  

Eastward or westward orientation are not specific to the north Pontic Sarmatians during this period. 
Eastward or westward orientation of the bodies do not characterize the rest of the territory inhabited by the 
Sarmatians either. The Kuban region is an exception though, as such orientation dominates also during 1st—
2nd centuries AD. 

Concerning the position of the bodies within the grave, it is worth mentioning that the extended 
position on the back is predominant. Nonetheless, there are cases when skeleton arms and legs were in 
different positions. There are a few cases of double burial (one man and one woman), like G 9 from Kiselev 
and T 2 G 2 from Văratic or triple (one woman and two children), like T 32 G 2 from Bădragii Vechi. 

Elements of the funerary ritual and ritual arrangements  
In Sarmatian burial of middle period, elements of the funerary ritual as those mentioned for the entire 

early Sarmatian world could be found in few graves from the north Pontic area. In fact, their number is much 
more reduced compared to the rest of the territory inhabited by the Sarmatians during the same period. 

In certain cases, the burial pit filling comprised charcoal and burned earth from fires lit near the fresh 
dug pit. Occasionally, beneath the mantle of Sarmatian tumuli of middle period on the entire territory 
inhabited by them, stains of burnt earth together with charcoal and ash were identified. Small fires were lit 
beside the grave for the performance of the funerary banquet. The traces of the latter are found near the places 
where fires were lit or in the tumuli mantle as fragmentary or full vessels, as well as animal bones and skulls. 
There are instances where the fire was lit over the grave or where the cover and bodies were put fire. 

In the north of the Black Sea, beside the stakes and pottery piles in the Podgorodnoe necropolis, in the 
region between Orel’-Samara rivers, bronze cauldrons were discovered in the mantle over main Sarmatian 
burials. Rich traces of funerary banquets and pits that served for depositing offerings were identified beneath 
the mantle of several tumuli from Ust’-Kamenka necropolis. Circular ritual layouts made by ditch digging 
newly emerge (Verbki, Mar’ina Rošča şi Obileni T 5 G 2).  

Both funerary banquets, ditches as well as other ritual activities over the tumuli are specific to 
aristocratic burials. 

Animal offerings  
Placement of animal offerings is not a habit signaled in all middle period burials. Furthermore, such 

custom is differently spread in the north of the Black Sea. Thus, in the area between Don and Dnieper, animal 
offerings are found in 78% in Sarmatian burials, while right to the Dnieper only in 36%. The graves with 
animal offerings in the Prut-Dniester interflow are few. 

Animal offerings mainly consist of bones of small horned animals. 
The scarce burials with animal offering in certain regions in the north of the Black Sea probably 

mirror religious differences among various Sarmatian groups, although in the rest, graves with or without 
animal offerings are practically identical. 

Funerary inventory: composition and position within the grave  
The funerary inventory of middle period graves is most varied and occasionally very rich. 
Wheel-made pottery within burials is much more discovered compared to hand-made pottery during 

this period. Among the funerary inventory, full or fragmentary amphoras were unearthed from few graves. 
Household objects are also found in few cases (loom weights, whetstones, pins, knives). 

Jewelry and dress items are better represented. Most numerous are beads, followed by brooches, 
earrings, bracelets and apparel appliqués, as well as Jewelry and dress items. The large majority are imports 
from neighboring cultural areas. 

The mirrors are a peculiarity of women burials, discovered in every third woman grave (110 items are 
currently known). Among toiletries count makeup boxes and bone pixydes. 

Metal ware could be found within the inventory of certain graves (casseroles, terrines, cups, 
cauldrons). Except for cauldrons, all metal ware are of Roman origin and come from aristocratic graves. There 
a few graves that comprise glass recipients as well. 

Beside all such material categories, weapons are found as well. They belong to male graves and 
include blades, daggers, arrow heads and rarely spears and lances. Harness pieces are scarcely found during 
this period. 
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V.2. MATERIAL CULTURE  

V.2.1. POTTERY  

Pottery is the most representative artifact category within Sarmatian graves of the period. It is found 
in over 80% of the burials thus mirroring the role it fulfilled in the everyday life of the Sarmatians. 

Like in the early period, a highly developed pottery craft is not likely to have existed. Most probably, 
the Sarmatians manufactured hand-made pottery consisting of common ware, ritual vessels and a few cup 
types independently. Wheel-made recipients are in large majority products of Greek and Roman centers. They 
are supplemented by exemplars coming from various crafting centres, like those in Kuban region, lower Don 
and the Geto-Dacian environment. 

From a functional point of view, middle period hand and wheel-made pottery are meant for food 
cooking and storage, eating, liquids storage and pouring, drinking as well as for ritual purposes. 

 
HAND-MADE SARMATIAN WARE  
Cooking and storage ware  
The group consists of pottery whose shape allows their framing as cooking recipients used mainly for 

food cooking and storage. Such items come from T 13 G 3 from Olăneşti (Fig. 32/1), T 3 G 9 and T 4 G 10 
from Burlăneşti, T 2 G 2 from Mihajlovka (Fig. 32/2), G 65 from Selişte (Fig. 32/3), T 19 G 1 of the western 
group of graves from Akkermen’ II, T 3 G 32 from Atmanaj, T 4 G 3 from Orleanka, T 7 G 1 and T 5 G 16 
from Volčansk, T 8 G 3 from Vodoslavka, T 2 G 1 from Vojtovo (Fig. 32/8), Vasil’evka (Fig. 32/5), Dneprovsk 
(Fig. 32/7), T 4 G 8 from Arhangel’skaja Sloboda (Fig. 32/6), T 2 G 11 from Sadovo, T 6 G 3 from Širokoe, T 1 
G 11 from Skadovsk, T 2 G 1 from Volčij, T 6 G 11 from Kairka, several graves from Ust’-Kamenka necropolis 
as well as in other burials in the entire north Pontic region. 

Recipients in this functional category are shapes very well distributed in the Sarmatian world, found 
principally in middle period Sarmatian complexes on the entire territory they inhabited, alike the early period. 

Eating ware  
Ware of the category represented by a small number of cauldrons and tureens come from graves at 

Sofievka T 25 G 2, Kalinovka T 1 G 9, Orleanka T 4 G 1, T 2 G 2 from Mihajlovka etc. Those in T 1 G 9 from 
Novogrigor’evka and T 1 G 3 from Gromovka, imitations of wheel-made pottery from ancient centers, add. 

Liquids storage and pouring ware  
Narrow mouth ware  

Represented by exemplars from T 25 G 1 at Bădragii Vechi (Fig. 33/1) or T 12 G 2 at Ust’-Kamenka. 
This vessel type is a shape frequently found in middle period Sarmatian graves from Asian Sarmatia.  

Narrow mouth and globular body ware  

Such ware comes from Ostrivec-Olečina (Fig. 33/3) and T 1 G 1 from Orlovka. Similar vessels come 
from graves west of Prut, like Giurcani (T 1 G 8) (Fig. 33/4) and Vlăsineşti (Fig. 33/2). They are characteristic 
to eastern Sarmatians wherefrom it was brought to the north and northwest Pontic area by Sarmatian tribes 
coming from that region.  

Jars  

Within middle period Sarmatian graves, hand-made jars are represented by several types and come 
from T 17 G 11 at Taraclia II (Fig. 33/7), T 1 G 5 at Podoima, T 25 G 2 at Bădragii Vechi (Fig. 33/6), G 10 from 
Ostrivec-Verteba (Fig. 33/8), T 27 G 4 at Bădragii Vechi (Fig. 33/9), T 32 G 4 at Bădragii Vechi, T 1 G 4 at 
Pererâta, T 1 G 1 at Krasnyj Perecop, T 3 G 2 at Baltazarovka, T 1 G 7 at Černomorskoe, T 28 G 1, T 32 G 1 at 
Ust’-Kamenka, but also other burials in the immense analysed area. Exemplars with zoomorphic handle 
located on the upper shoulder part are also found, like T 14 G 3 from Dumeni (Fig. 33/5). 

Jars with zoomorphic handles displaying rams, boars, birds, horses, dogs, bears etc. are frequent in 
Sarmatian burials during the 1st—3rd centuries AD.  

Drinking ware  
Small pots  
They are of several types and common shapes, often found in graves on the entire territory that the 

Sarmatians inhabited over the time.  
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Such pots come from G 3, G 4 and G 8 from Ostrivec-Verteba (Fig. 34/1–3), G 1 from Ostrivec-Verteba, 
T 1 G 2 and T 1 G 12 from Lenkovcy (Fig. 34/4), G 1 from Burjakovka, T 1 G 9 from Gradişte, T 29 G 13 from 
Bădragii Vechi (Fig. 34/5), T 1 G 4 from Văratic, T 4 G 6 from Brăviceni (Fig. 34/6), T 1 G 5 from Zîrneşti (Fig. 
32/4), T 1 G 8 and T 2 G 13 from Pererâta, T 26 G 2 from Ljubimovka, T 7 G 1 from Velikaja Znamenka, a series 
of graves from Ust’-Kamenka necropolis or the eastern group of graves from Akkermen’ II etc. 

Bowls  
Represented by exemplars from G 10 at Ostrivec-Verteba (Fig. 34/7), T 1 G 12 at Lenkovcy (Fig. 34/8) 

and G 1 at Burjakovka (Fig. 34/9). 
Ritual ware  
Censers are a pottery shape characteristic to middle Sarmatian period and come, alike in the rest of 

the Sarmatian world from women burials, thus indicating the cult practices probably carried out by women. 
Censers of several types were identified in analysed Sarmatian graves. They come from T 27 G 1 at 

Bădragii Vechi (Fig. 35/2), T 2 G 2 at Porogi (Fig. 35/1, 11), T 19 G 1 at Baštečki T 1 G 1 and T 6 G 1 of the 
western group from Akkermen’ II, T 8 G 1 at Bogdanovka, T 22 G 2, T 50 G 1 at T 54 G 1 at Ust’-Kamenka (Fig. 
35/3–4), T 1 G 1 at Severinovka (Fig. 35/5), T 21 G 1, T 24 G 1 and T 45 G 1 at Ust’-Kamenka, T 7 G 1 at Turlaki 
(Fig. 35/6, 8), T 9 G 1 at Beloles’e (Fig. 35/7, 9), T 2 G 2 at Mocra (Fig. 35/13), T 33 G 1 and T 70 G 1 at Ust’-
Kamenka, T 29 G 1 at Bădragii Vechi, T 3 G 3 at Mihajlovka (Fig. 35/10), T 1 G 10 at Mocra (Fig. 35/12) etc. 

Among ritual ware count leg cups from T 1 G 8 at Pisarevka (Fig. 35/14) and T 29 G 1 at Bădragii 
Vechi.  

Two censers, occasionally deposited one in another were identified in a large number of graves 
(Porogi T 2 G 2, Turlaki T 7 G 1, Severinovka T 1 G 3, Mocra T 2 G 2, Bogdanovka T 8 G 1, as well as several 
burials from Ust’-Kamenka, Molčansk, Podgorodnoe). T 9 G 1 from Beloles’e comprised three censers. This 
innovative custom is a chronological and cultural indicator of the middle Sarmatian period and disseminated 
by new Sarmatian tribes coming from east, the Aorsians or Alans by mid/ second half of the 1st century AD. 

 
WHEEL-MADE POTTERY  
Wheel-made pottery in middle Sarmatian period graves are entirely imports from other cultural 

environments. 
Eating ware  
Tureens  
They are represented by several types and variants and are good dating elements. Such ware were 

found in T 2 G 1 from Şcerbaca (Fig. 36/1), T 19 G 1 from Baštečki, T 1 G 25 from Dubăsarii Vechi (Fig. 36/2), 
G 1 from Burjakovka (Fig. 36/3), T 2 G 11 from Širokaja Balka (Fig. 36/4), T 1 G 1 (eastern graves group) from 
Akkermen’ II, Žurovka T 406 (Fig. 36/5), and much other. 

Exemplars from Şcerbaca and Baštečki are identical with Robinson G 19 types and are part of the 
terra sigillata orientales category, known in the specialty literature as “Samian” ware, whose production centre 
was located in the southwest of Asia Minor. The tureen from Dubăsarii Vechi is identical in shape with terra 
sigillata type Conspectus 1.  

 Plates  
They are extremely rare in Sarmatian graves. Among the exemplars from T 7 G 1 at Turlaki (Fig. 37/1) 

and T 7 G 1 at Vladimirovka (Fig. 37/2) are worth mentioning. The plate from Turlaki is part of terra sigillata 
category, shape Dragendorff 36 = Conspectus 39 dated mainly in the 1st—first half of 2nd centuries AD. 

Bowls  
Represented by exemplars from G 2 at Kalantaevo, T 1 G 8 at Pisarevka (Fig. 37/3) and T 26 G 2 from 

Ljubimovka (Fig. 37/5). The last two exemplars bear the stamp planta pedis applied onto their body (Fig. 
37/9). Such terra sigillata bowls are similar to shape Dragendorff 32. It is considered that bowls of the type 
belong to category terra sigillata orientales C (= Eastern sigillata C), whose production centre was Çandarli 
(Turkey).  

A special type is bowl from T 2 G 2 at Mocra (Fig. 37/6), very similar to shape Dragendorff 25 = 
Conspectus 34 dated by specialists in 40–80/100 AD and manufactured mainly in Italian centres.  

A fragmentary bowl decorated in barbotine technique comes from T 7 G 1 at Turlaki (Fig. 37/7). 
Wares with decoration applied in barbotine technique are luxury vessels that may be equalled to terra sigillata.  
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 A different group is represented by the bowls from Akkermen’ II T 1 G 1 (eastern grave group) and  
T 7 G 1 (western grave group) (Fig. 37/4), Lijbimovka T 26 G 2 (Fig. 37/8), Baštečki T 19 G 1, Podgorodnoe       
T 5 G 1 (group VIII of tumuli) etc.  

Liquids storage and pouring ware  
Jugs  
Middle period jugs come from T 2 G 1 at Hancăuţi (Fig. 38/1), T 29 G 2 at Gordeevka, T 2 G 1 at 

Corpaci (Fig. 38/2), T 11 G 2 at Plavni (Fig. 38/3), T 25 G 4 at Bădragii Vechi (Fig. 38/4), T 2 G 2 at Porogi 
(Fig. 38/5), T 1 G 3 at Taraclia I (Fig. 38/6), T 14 G 1 of western grave group from Akkermen’ II, T 4 G 1 at 
Akkermen’ II (eastern grave group), T 3 G 2 at Magdalinovka, the damaged tumulus from Zaprud’e (Fig. 38/7) 
etc. they all belong to typed dated mainly in the 1st century AD. 

Jars  

They are of several types and variants. Such recipients were identified at Sofievka T 40 G 24 (Fig. 
39/2), Filija T 2 G 2 (Fig. 39/3), T 18 G 3 at Višnevoe (Fig. 39/4), Istočnoe (Fig. 39/5), T 14 G 1 of western 
grave group from Akkermen’ II (Fig. 39/6), Zaprud’e, several burials from Ust’-Kamenka necropolis (T 38 G 1, 
T 66 G 1 etc.), T 1 G 8 from Beşalma (Fig. 39/7), T 1 G 22 from Novogrigor’evka (Fig. 39/8), T 70 G 1 and T 71 
G 1 from Ust’-Kamenka. They are of eastern origin and are found mainly in the territories east of Don, where 
they date in 1st—mid 2nd centuries AD. 

Unique jars of definite eastern features were discovered within a series of graves in the north Pontic 
area (Kamova Mogila (Fig. 39/9),T 2 G 1 at Boguslav (Fig. 39/10) several graves from Ust’-Kamenka, 
Molčansk or Podgorodnoe necropolises. 

Jars made of grey fine fabric were identified mainly in graves west of the analysed north Pontic 
region. They are of several types and differ from those of eastern origin. Such jars come from T 29 G 12 at 
Bădragii Vechi (Fig. 41/1) and T 2 G 1 at Palanca (Fig. 40/2), T 1 G 24 at Taraclia I (Fig. 40/3). 

Grey fine fabric jars were also found in T 1 G 2 at Lenkovcy (Fig. 40/4), T 1 G 1 at Codrul Nou (Fig. 
40/5), T 1 G 9 at Lenkovcy (Fig. 40/7), T 29 G 13 at Bădragii Vechi (Fig. 40/6), T 27 G 1 at Bădragii Vechi (Fig. 
40/8), T 32 G 3 at Bădragii Vechi (Fig. 40/9), T 7 G 1 at Bădragii Vechi (Fig. 40/10), T 1 G 4 at Văratic, T 3 G 3 
at Şcerbaca (Fig. 40/11), T 2 G 5 at Şcerbaca (Fig. 40/12), T 3 G 1 at Cuconeştii Vechi (Fig. 40/14), T 4 G 1 at 
Brăviceni (Fig. 40/15), T 1 G 7 and T 2 G 13 at Pererâta, Nadlimanskoe, T 1 G 10 at Mocra (Fig. 40/13), 
Zaprud’e, T 19 G 1 at Baštečki, T 3 G 4, T 3 G 5 and T 3 G 9 at Burlăneşti, T 69 G 1 at Ust’-Kamenka and 
many other.  

Rather numerous are oxidised jars, having as well several types and variants. They come from T 13 G 
3 at Olăneşti (Fig. 41/1), G 2 at Ostrivec-Olečina (Fig. 41/2), T 25 G 5 at Bădragii Vechi (Fig. 41/3), T 6 G 1,       
T 20 G 1, T 45 G 1 at Ust’-Kamenka, T 2 G 1 at Bădragii Noi (Fig. 41/4), T 22 G 1 at Brăviceni (Fig. 41/5), T 21 
G 1 at Gradişte (Fig. 41/6), T 23 G 1 at Plavni (Fig. 41/7), Zaprud’e (Fig. 41/8), T 3 G 3 at Novoe, T 69 G 1 at 
Ust’-Kamenka (Fig. 41/9), T 7 G 1 at Velikaja Znamenka, T 6 G 1 at Podovoe (Fig. 41/10), T 1 G 5 at 
Semenovka, T 1 G 2 at Kairka (Fig. 41/11), T 2 G 2 at Ol’govka (Fig. 41/12), T 26 G 1 at Dneprostroj (Fig. 
41/13) and T 3 G 1 at Primorskoe (Fig. 41/14), T 5 G 1, T 8 G 1 and T 9 G 1 western grave group from 
Akkermen’ II and many other. 

Ram-shaped ware  

This category is represented by the exemplar from T 4 G 4 at Olăneşti (Fig. 42) dated most probably 
during the first quarter of 2nd century AD. 

Ram-shaped ware similar with the item from Olăneşti belong to the first type of such recipients and 
belong to complexes dated by the end of the 1st—beginning of the 2nd centuries AD.  

All vessels in the north Pontic area, including those in Sarmatian graves are manufactured in Asia 
Minor centres. 

Drinking ware  
Small jars  

Alike other pottery categories, they are of several types. From T 22 at Holmskoe (Fig. 43/1) and 
Kiselev (damaged burial) come small jars frequently found in both western and eastern regions of the Roman 
Empire as early as the 1st century AD, being in use for a longer period (1st—3rd centuries AD). A special type 
are the jars from T 4 G 6 At Brăviceni (Fig. 43/2) and T 3 G 10 at Sărăteni dated based on the round and flat 
mirror in the second half of the 1st century AD. Small jars similar in shape were discovered in a series of 
graves from the Sarmatian necropolis of end of the 1st—2nd centuries AD from Bocani. Two small handleless 
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jars/ cups in the shape of a large mouth pot coming from T 1 G 9 at Dubăsarii Vechi (Fig. 43/4) and G 3 at 
Ostrivec-Olečina (Fig. 43/5) add. From T 32 G 2 at Bădragii Vechi (Fig. 43/6) and T 13 G 1 at Ust’-Kamenka 
come small jars, each with one discharge orifice. Drinking small jars also com from T 1 G 8 at Pisarevka (Fig. 
43/7), T 1 G 1 and T 3 G 6 at Burlăneşti, T 26 G 2 at Ljubimovka (Fig. 43/8), T 5 G 9 at Vol’naja Družina, T 2 
de la Kolodistoe, T 2 G 11 at Širokaja Balka, T 1 G 2 at Istočnoe, T 42 G 2 at Sofievka (Fig. 43/11), T 32 G 1 
and T 59 G 1 from Ust’-Kamenka (Fig. 43/9–10). 

Bowls  
Extremely few, they are represented by exemplars from Tălmaza (Fig. 44/1), Jaroševka, Griščency        

(T 2) and Costeştii Noi (T 1 G 2). They are of “Pergamian” origin (terra sigillata orientales A) and were 
discovered mainly in eastern region of the Roman Empire where they dated especially in the 1st—beginning of 
the 2nd centuries AD. 

Cups 
This category is rather well represented in middle period Sarmatian burials and has several types. 
Within the Sarmatian graves in the analysed area and period, cups were identified in T 2 G 1 at 

Hancăuţi (Fig. 44/2), T 20 G 1 at Bădragii Vechi (Fig. 44/3) and T 2 G 1 at Mar’ina Rošča part of the terra 
sigillata orientales B category. Exemplars from T 2 G 9 at Taraclia II (Fig. 44/4) and T 5 G 2 at Mar’ina Rošča, 
T 27 G 1 at Bădragii Vechi (Fig. 44/5), T 2 G 4 at Tochile-Răducani (Fig. 44/6), T 13 G 1 at Novo-Podkrjaž,       
T 5 G 2 at Obileni (Fig. 44/7) add. Cups also come from T 1 G 8 at Pisarevka (Fig. 44/8), exhibiting a rosette-
shaped stamp on the body, T 4 G 1 of eastern grave group from Akkermen’ II, T 6 G 1 of group IX of tumuli 
from Podgorodnoe necropolis (Fig. 44/10–11), T 8 G 1 from Bogdanovka which are part of terra sigillata 
orientales B category. From G 5 of Kalantaevo necropolis (Fig. 44/9) comes a cup of Italian origin, and from      
T 5 G 1, T 20 G 1 at Dmuhajlovka and T 1 G 2 at Mar’evka (Fig. 44/12) come cups framed in terra sigillata 
pontica A group whose maximum distribution period is comprised between mid 1st—mid 2nd centuries AD. 

Liquids storage and transport ware  
Amphorae  
The uncovered amphorae are few, being represented by only a few full and fragmentary exemplars 

(Cazaclia T 10 G 1 (Fig. 45/2); T 5 G 2 at Obileni; Porogi T 2 G 1; Mihajlovka T 2 G 2; Turlaki T 7 G 1; 
Akkermen’ II T 14 G 1 (western graves group), Konstantinovka; Akkermen’ II T 8 G 1 (eastern graves group); 
Novofilippovka T 4 G 1; Boguslav T 2 G 1 (tumuli group IV); Skadovsk T 1 G 11; Pervomajsk T 1 G 1 etc.). 

Amphorae from T 10 G 1 at Cazaclia and those from T 2 G 1 at Boguslav (tumuli group IV) belong to 
type B in D. B. Šelov’s typology and date in the second third of 1st century—mid 2nd century AD.  

The two amphorae from T 2 G 1 at Porogi (Fig. 45/1), the fragmentary amphora from T 2 G 2 at 
Mihajlovaka as well as those from Akkermen’ II T 14 G 1 (western graves group), Konstantinovka belong to 
type A in D. B. Šelov’s typology and date from 1st century AD. 

Amphora from T 1 G 1 at Pervomajsk (Šelov C type) are characteristic to 2nd century AD, while that 
from T 1 G 11 at Skadovsk (Fig. 45/3–4) for the beginning of the 1st century—mid 2nd century AD.  

The exemplar from T 8 G 1 at Akkermen’ II (Fig. 45/5) date in the 1st century AD, and that from T 4 
G 1 at Novofilippovka (Fig. 45/6) by the end of the 1st—first half of 2nd centuries AD. 

V.2.2. HOUSEHOLD OBJECTS  
Loom weights  
They were found in many graves on the entire north Pontic territory. In the large majority, they are 

bi-coned shaped (more or less regular), yet pan and semi-spherical shapes are also present (Fig. 46) although 
their sizes differ.  

Whetstones  
Whetstones serving for sharpening tools and weapons were found in the analysed Sarmatian area and 

period in burials like from Bădragii Vechi T 32 G 3, Brăviceni T 4 G 1 (Fig. 47/1), Costeştii Noi T 1 G 2, 
Olăneşti T 13 G 3 (Fig. 47/2), Olăneşti T 4 G 4, Novoe T 3 G 3, Novokamenka T 3 G 4, Magdalinovka T 3 G 2, 
Bogdanovka T 2 G 2, Novo-Podkrjaž T 13 G 1, Sokolova Mogila, Boguslav T 2 G 1, Čuguno-Krepinka T 2 G 1, 
Magdalinovka T 3 G 2, Vojtovo T 2 G 1, several burials from Ust’-Kamenka necropolis and in many other on 
the entire north Pontic region. 

Knives  
All preserved knives have straight or curved blade and triangular in cross section. They have a short 

tang (which did not preserve with some exemplars) for fixing the wooden or bone handle. Among graves with 
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such discoveries count Bădragii Vechi T 7 G 2, T 27 G 1 (Fig. 47/3), Beljaevka T 2 G 18, Holmskoe T 4 (Fig. 
47/4), Dumeni T 9 G 13, Kiselev G 9 (Fig. 47/6–7), Majaki T 5 G 3 (Fig. 47/5), Ostrivec-Verteba G 1 and G 2, 
Olăneşti T 4 G 4, Volčansk T 7 G 1, Novoe T 3 G 3, Bol’šaja Belozerka T 21 G 4, Novogrigor’evka T 1 G 9, 
Vodoslavka T 8 G 3, Plavni T 23 G 1 (Fig. 47/8), Podovoe T 6 G 1, Sofievka T 25 G 2, Vol’naja Družina T 5 G 9, 
Krasnyj Perekop T 1 G 1, Magdalinovka T 3 G 2, Pervokonstantinovka T 1 G 2, Baltazarovka T 3 G 2, Širokaja 
Balka T 2 G 11, Čkalovo T 3 G 11, Sokolova Mogila, Alexandrovka T 14 G 1, Filija T 2 G 2, several graves in 
Ust’-Kamenka necropolis ( T 2 G 1, T 5 G 1, T 28 G 1, T 29 G 1, T 37 G 1, T 38 G 1, T 49 G 1, T 71 G 1, etc.) 
and in many other on the entire north Pontic region. 

Needles and awls  
Among household and domestic objects in the analysed Sarmatian graves count bronze (T 6 G 3 from 

Duruitoarea Nouă (Fig. 47/10)) and iron (Ust’-Kamenka T 54 G 1, T 65 G 1)) needles, to which add bone 
(Nadlimanskoe (Fig. 47/9)) and iron (Ust’-Kamenka T 33 G 1, T 38 G 1, T 50 G 1, T 70 G 1) awls. 

In some cases, needles were kept in bone tubes provided with a lid. Such a tub was found in 
Nogajčinsk tumulus. 

V.2.3. JEWELRY AND DRESS ITEMS  
Collars  
Collars are rare in Sarmatian graves in the middle period north Pontic region. 
In T 25 G 4 from Bădragii Vechi (Fig. 48/1) was identified a bronze collar made of twisted rod with 

fastening system, and in T 2 G 1 from Čuguno-Krepinka a golden collar made of a simple rod was discovered 
(Fig. 48/3). Both have one of the extremities ended in a fastening catch while the other is bent is an “eye” 
shape. In T 2 G 1 from Porogi (Fig. 48/2) a collar made of two golden twisted wires and extremities ended in 
the shape of horse shoes was found. Two golden collars with cone ends come from the Zalevki hoard (Fig. 
48/4–5), while in Nogajčinsk tumulus dated in the 1st century AD was uncovered an animal-style made spiral 
collar (Fig. 48a/1).  

 Necklaces  
From T 3 G 3 at Mihajlovka (Fig. 49/1, Pl. 1/10) was recovered a necklace formed of two chains made 

of links, several oval capsules and a “butterfly” shaped pendant. 
Necklaces made of chains of golden links combined with oval or round capsules also come from 

Petriki and T 3 G 1 at Svatova Lučka (Fig. 49/4). A necklace made of golden plates and appliqués come from T 
2 G 2 at Porogi (Fig. 49/2). Another necklace was found in Nogajčinsk tumulus (Fig. 49/3). It is made of three 
thin golden chains twined together. 36 pendants made of small balls soldered together are attached to the 
lower chain. A necklace made of three golden chains twined together and attached pendants was discovered in 
the rich Sarmatian grave from Sokolova Mogila tumulus (Fig. 49/5). Within the same grave was identified a 
necklace made of two golden chains linked together by eight golden links (Fig. 49/6).  

Bracelets  
A first type is represented by bracelets with the surface ornamented with notches from T 9 G 1 at 

Beloles’e, T 3 G 1 at Širokaja Balka, Lipovec (Fig. 50/1) and Ružičevka. 
Better represented are bracelets with loose ends distanced one from other (T 2 G 1 at Bădragii Noi 

(Fig. 50/3), G 39 at Selişte (Fig. 50/4), T 1 G 4a at Beljaevka, T 5 G 1, T 31 G 1 and T 69 G 1 at Ust’-Kamenka, 
T 4 G 8 at Arhangel’skaja Sloboda, T 2 G 11 at Širokaja Balka etc.), or with overlapping ends (T 1 G 9 at 
Dubăsarii Vechi (Fig. 50/5), T 1 G 10 at Mocra (Fig. 50/6), G 5 at Kalantaevo, Ružičevka etc.). Two exemplars 
of bracelets made of massive rod with hexagonal cross sections were found in T 3 G 3 at Mihajlovka (Fig. 50/2) 
and Cvetna. The golden bracelets from the Nogajčinsk tumulus (Fig. 50/10–11) and Sokolova Mogila tumulus 
are unique in the Sarmatian world (Pl. 1/2).  

A bracelet with loose extremities rendering animal heads was identified in T 1 from Zaporož’e (Fig. 
50/13), while two golden bracelets with horse heads shaped ends were found in the damaged grave from 
Petriki (Pl. 1/7). Bracelets made of massive rod with thickened ends are represented by exemplars from T 2 G 1 at 
Porogi (Fig. 50/7), the burial from Cvetna, T 2 G 5 at Şcerbaca (Fig. 50/8) and T 3 G 1 at Širokaja Balka, and 
those with overlapping and rolled ends by exemplars in T 4 G 1 at Brăviceni (Fig. 50/9), T 31 G 1 and T 49 G 1 
at Ust’-Kamenka etc. The last type is represented by spiral bracelets with ornamented or nonornamented ends 
coming from T 6 G 10 at Krasnoe (Fig. 50/12) and Nogajčinsk tumulus (Fig. 50/14). 
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Earrings  
There are several types of earrings. The first type is characterised by a fastening system with hook and 

loop. Variant a has one end bent as a loop rolled onto the body (T 7 G 4 at Bădragii Vechi, T 25 G 2 at 
Bădragii Vechi (Fig. 51/18–19), T 25 G 10 at Bădragii Vechi, T 27 G 1 at Bădragii Vechi, T 1 G 11 and T 2 G 1 
at Hancăuţi (Fig. 51/20), T 4 G 2 at Kuzmin, T 2 G 3 at Palanca, T 1 G 5 at Podoima, T 2 G 1 at Şcerbaca (Fig. 
51/14), T 1 G 27 at Taraclia I, T 4 G 6 at Taraclia II (Fig. 51/15), T 1 G 7 and T 2 G 13 at Pererâta, T 2 G 3 at 
Palanca (Fig. 51/21), T 1 G 9 at Novogrigor’evka, T 1 G 5 at Semenovka, T 25 G 2 at Sofievka, T 4 G 1 at 
Orljanka etc.), while variant b has an extended and twisted fastening loop forming linked spirals (T 7 G 1 and 
T 29 G 13 at Bădragii Vechi (Fig. 51/1–3)). 

Circular earrings with one sharpened end and the other widened come from T 22 at Holmskoe (Fig. 
51/8–9) and T 5 G 1 at Ust’-Kamenka. 

Type III is represented by circular earrings with one sharpened and one thickened end. Variant a is 
found with earrings in T 22 G 1 at Brăviceni (Fig. 51/6), T 18 G 3 at Višnevoe (Fig. 51/12–13), T 3 G 6 at 
Burlăneşti, T 1 G 3 and T 6 G 3 at Kairka, T 6 G 10 at Krasnoe, T 2 G 2 at Ol’govka or T 1 G 6 and T 63 G 1 at 
Ust’-Kamenka, while variant b come from T 22 G 1 at Brăviceni (Fig. 51/5) and T 63 G 1 at Ust’-Kamenka.  

The earring with the surface ornamented with flat circles from T 3 G 3 at Mihajlovka (Fig. 51/7) is 
unique in the Sarmatian environment. 

A distinctive type is represented by earrings made of a golden plate embellished on obverse with 1–4 
large round, oval or rhomb cabochons with the rims ornamented with grains. Earrings of the type have several 
variants. Within Sarmatian graves of the middle period, such earrings come from T 2 G 2 at Porogi (Fig. 52/1–
2), T 1 G 3 at Severinovka (Fig. 52/6–7) and Sokolova Mogila (Fig. 52/3) and Nogajčinsk (Fig. 52/4–5, Pl. 1/9) 
tumuli. 

Temple rings  
This adornment category is recorded from a series of graves like T 1 G 10 at Mocra (Fig. 53/8) and G 

2 at Ostrivec-Olečina (Fig. 53/9). They are made of gold and manufactured of a single metal piece, circular in 
cross section, ornamented with two groups of soldered grains (three at the base and one in the middle) 
rendering a cluster. 

Rings  
In analysed graves, rings come especially from very rich graves alike graves in the rest of the territory 

that the Sarmatians inhabited. 
Thus, from T 25 G 2 at Bădragii Vechi (Fig. 53/6–7) and T 20 G 3 at Ust’-Kamenka come vertical 

bronze rings, with the mount incorporated into the hoop, while the stone exceeds the upper line (Guiraud 1c 
type).  

Two seal-type rings with cameo come from Nogajčinsk tumulus (Fig. 53/13–14). The first has its 
mount horizontally (Fig. 53/13) and the second vertically developed (Fig. 53/14). They belong to type 1a (Fig. 
53/13) and type 1b (Fig. 53/14) in H. Guiraud’s typological classification. 

Another ring type is horizontally developed with the mount incorporated into the hoop (Guiraud 2 
type), coming from T 3 G 3 at Mihajlovka (Fig. 53/1), T 2 G 2 at Porogi (Fig. 53/4), T 20 G 3 at Ust’-Kamenka 
and the damaged grave from Zaprud’e (Fig. 53/15). Two bronze rings and other three iron made fragmentary 
rings from Sokolova Mogila tumulus should be included.  

A silver ring horizontally developed with enlarged hoop in the upper part and the mount built-in the 
hoop, slightly heightened, comes from T 2 G 2 at Porogi (Fig. 53/3). A particular type is represented by two 
rings with an amphora-shaped mount from T 2 G 2 at Mocra (Fig. 53/11–12). A golden spiral ring, with 
widened ends ornamented with five round and two willow leaf-shaped cabochons belongs to the same T 2 G 2 
from Mocra. 

Links  
They are represented by simple links with two variants. Variant a comes from T 2 G 3 at Glubokoe 

(Fig. 54/12), T 3 G 4 at Mărculeşti (Fig. 54/1–3), T 4 G 1 at Brăviceni (Fig. 54/4–5), T 1 G 1 at Codrul Nou 
(Fig. 54/6–7), T 5 G 2 at Obileni and T 2 G 6 at Văratic, T 14 G 1 at Alexandrovka, T 7 G 3 of tumuli group IX 
from Podgorodnoe, a series of graves from Ust’-Kamenka necropolis etc., while variant b comes from T 9 G 1 
at Beloles’e (Fig. 54/10–11), T 25 G 9 at Bădragii Vechi, G 10 at Kiselev, G 5 at Ostrivec-Verteba, T 4 G 4 and 
T 13 G 3 at Olăneşti, T 1 G 3 at Taraclia I. 
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A less numerous group is represented by links with notches identified mainly west of the north Pontic 
region (T 3 G 13 at Mărculeşti (Fig. 54/13), T 18 G 3 at Višnevoe (Fig. 54/14), the damaged burial from 
Tălmaza, T 4 G 6 at Taraclia II, T 2 G 1 at Čuguna-Krepinka (Fig. 54/15–16) and T 1 G 8 at Pisarevka). 

Another type is characterised by links with overlapping and rolled ends. Spiral links add, with similar 
morphology to spiral bracelets, spiral foot rings or simple spiral rings or those with ends displaying 
zoomorphic ornaments. 

Buckles and buckle clasps  
A first group is represented by buckles with circular, rectangular and square shaped tongue. Circular 

buckles were found in T 3 G 9 at Beloles’e (Fig. 55/1), T 9 G 1 at Beloles’e (Fig. 55/12), T 4 G 1 at Brăviceni 
(Fig. 55/9–10), T 10 G 1 at Cazaclia, T 2 G 3 at Glubokoe (Fig. 55/2), T 13 G 3 at Olăneşti (Fig. 55/7), T 11 G 2 
at Plavni (Fig. 55/8), T 2 G 1 at Porogi (Fig. 55/3–4), T 4 G 1 at Akkermen’ II (Fig. 55/15), T 14 G 1 at 
Alexandrovka, T 3 G 3 at Novoe, T 29 G 1 at Zaporož’e, T 1 G 11 at Skadovsk (Fig. 55/16 ), several burials in 
Ust’-Kamenka necropolis etc., rectangular buckles are recorded from T 5 G 2 at Obileni (Fig. 55/14), T 1 G 4 
at Balki (Fig. 55/17), T 1 G 2 at Pervokonstantinovka (Fig. 55/18), Steblev, Novofilippovka, while square 
buckles were discovered in T 10 G 1 at Cazaclia (Fig. 55/13). 

The above buckles are supplemented by those with a oval or round-shaped front part and trapezoid 
rear part. Their tongue is either in the shape of “T” letter, or straight and fastened to the lower part of the 
frame. Such buckles come from Vesnjanoe (Fig. 55/19), T 6 G 1 at Akkermen’ II (eastern graves group) (Fig. 
55/20), T 29 G 7 at Kamenka (Fig. 55/21), T 1 G 1 at Aktovo and T 14 at Ust’-Kamenka. Buckles of the type 
are occassionaly called “Marcomanic” buckles. 

Buckles with figures in relief are a different type and come from T 2 G 1 at Porogi (Fig. 56/18–21). It 
is believed that pieces with such iconography were manufactured in Bachtria, yet Chinese art influences, with 
similar dragon iconography are not excluded. “8” shaped buckle clasps also come from T 2 G 1 at Porogi made 
of circular wire in cross section (Fig. 55/5–6). Two of them are silver made and were used as buckle clasps for 
footwear (Fig. 55/5–6), and the other are golden made (Fig. 56/2–3) used as buckle clasps of straps that 
fastened the sword case to the waist belt (Fig. 56/1).  

Belt tags and belt tag sets  
This category is recorded by four belt tags and two belt tag sets from T 2 G 1 at Porogi (Fig. 56/7–9, 

12–13) and a belt tag similar to those from Porogi coming from the rich burial from Cvetna.  
The Porogi grave also includes two rectangular belt tag sets made of gold (Fig. 56/6, 8). 
Appliqués  
The large majority of dress appliqués are made of golden leaf by stamping. Except for tubular 

appliqués, the items are provided with holes placed symmetrically by which they were sewn onto clothing. 
Appliqués ornamenting belts also add. 

Appliqués were sewn on clothing in a certain order thus forming decorative compositions. In fact, the 
fact that graves inventory comprised several appliqué types presented by a certain number of exemplars is not 
accidental. 

Circular appliqués with several variants constitute a first type and come from T 9 G 1 at Beloles’e (Fig. 
57/14–16), T 1 G 3 at Severinovka (Fig. 57/22–23), Cvetna, T 7 G 1 at Turlaki (Fig. 57/19), T 22 at Holmskoe 
(Fig. 57/17), T 2 G 2 at Mocra (Fig. 57/40–41), Sokolova Mogila and Nogajčinsk tumuli.  

Another type is that of golden triangular appliqués from T 3 G 3 at Mihajlovka (Fig. 57/3), T 7 G 1 at 
Turlaki (Fig. 57/20) and the Nogajčinsk tumulus etc. 

Rhomb (Hruşca (Fig. 57/25–26), Sokolova Mogila tumulus (662 pieces), Cvetna (Fig. 57/44), etc.) or 
square appliqués are not missing, like in Nogajčinsk tumulus which also comprises lyre-shaped appliqués, a 
rare type for the Sarmatian environment. 

Petal-shaped appliqués come from T 9 G 1 at Beloles’e (Fig. 57/10–11) and T 22 at Holmskoe (Fig. 
57/18), while tear-shaped appliqués were found in T 2 G 2 at Mocra (Fig. 57/42) and T 2 G 2 at Porogi (Fig. 
57/39). 

Cross-shaped golden appliqués are identified in middle period Sarmatian burials like in T 3 G 3 at 
Mihajlovka (Fig. 57/2), Sokolova Mogila tumulus, T 2 G 2 at Porogi (Fig. 57/33–34) or the burial at Cvetna 
(Fig. 57/43). 
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A particular group are the rosette appliqués with 4–9 petals (T 7 G 2 at Bădragii Vechi (Fig. 57/4–5), 
T 2 G 2 at Porogi (Fig. 57/28–29 Sokolova Mogila tumulus, T 9 G 1 at Beloles’e (Fig. 57/6–7), T 3 G 3 at 
Mihajlovka (Fig. 57/1)). 

Zoomorphic appliqués pertain to separate types (T 9 G 1 at Beloles’e (Fig. 57/8–9), Sokolova Mogila 
and Nogajčinsk tumuli), in a strongly stylised wild goat head (Hruşca (Fig. 57/30–31), Cvetna (Fig. 57/45)) 
and a flying bird, strongly stylised from T 7 G 1 at Turlaki (Fig. 57/21). 

Frequently identified in Sarmatian burials are tubular appliqués like those in T 2 G 2 at Porogi (Fig. 
57/35–37), T 9 G 1 at Beloles’e, T 1 G 3 at Severinovka (Fig. 57/24), Sokolova Mogila and Nogajčinsk tumuli. 
From T 2 G 1 at Porogi (Fig. 56/10–11) come two appliqués in the shape of a lotus flower (?). 

Brooches  
Brooches discovered in middle period Sarmatian graves from the north Pontic region are 

typologically identical with brooches from other cultural environments of the period. They reached the 
Sarmatian world most probably due to trade exchages with various economic centers and as a result of 
relations with various neighboring or contact populations. 

In G 2 from Ostrivec-Verteba (Fig. 58/4) was identified a brooch with a strongly curved bow and 
inner chord (Glüsing A 2a type; Völling A 2aI). The pieces of the type were in use for a short period being 
discovered in complexes from the chronological interval between the end of the 1st century BC—first quarter 
of the 2nd century AD, with only a few exemplars in use after this period. The brooch is a probably an import 
from the Przeworsk environment. 

Another brooch type consists of short bilateral spring and inner chord (“soldierly” brooches) from       
T 1 G 9 at Dubăsarii Vechi (Fig. 58/6), T 1 G 3 at Novocotovsc, T 29 G 1 at Ust’-Kamenka, T 224 at Smela etc. 
They emerged sometime during the second half of the 1st century BC, as confirmed by discoveries in the 
Zarubineck, Przeworsk, Oksyw cultures environment as well as the Geto-Dacian environment and remain in 
use until the first half of the 2nd century AD. The brooch from T 1 G 9 at Dubăsarii Vechi and that in T 1 G 3 
at Novocotovsc are part of burials dated in the first half of the 1st century AD.  

A golden “spoon” type brooch comes from the rich Sarmatian grave ar Kovalevka, Sokolova Mogila 
tumulus (Fig. 58/7). The period of this brooch type maximum use is comprised between the last quarter/end 
of the 1st century BC until half/third quarter of 1st century AD. 

 A distinctive group are Aucissa brooches (T 69 G 1 and T 70 G 1 from Ust’-Kamenka (Fig. 58/8) etc.) 
emerged by the end of the 1st century BC (20–10 BC) and were intensely used during the first half of the 1st 
century AD, with certain exemplars still in use during its second half. In the north Pontic Sarmatian 
environment they come from grave inventories with eastern characteristics belonging to the new Sarmatian 
wave coming from the east starting with mid 1st century AD. 

Hinged brooches come from the damaged grave at Davydov Brod (Fig. 58/9), T 9 G 1 of tumului IX 
group at Podgorodnoe and T 65 G 1 at Ust’-Kamenka and they are often found in the Roman military 
environment of the second half of the 1st century AD. Brooches from Davydov Brod, T 9 G 1 at Podgorodnoe 
and T 65 G 1 at Ust’-Kamenka come, like Aucissa brooches, from the inventory of graves belonging to the new 
Sarmatian wave coming from the east starting with mid 1st century AD. 

Another brooch type is the hinged brooch, with curved bow ornamented with transversal profiles 
(Ettlinger 32 type; Riha 5.6) from T 7 G 1 at Costeşti (Fig. 58/5). They are subsequent to Aucissa brooches and 
they appeared during Tiberius reign and were intensively used especially during the second half of the 1st 
century AD. 

Brooches with turned foot and wound onto the bow are numerous and best represented in graves of 
1st—mid 2nd centuries AD.  

Brooches with turned foot and wound onto the bow (Ambroz group 15) are specific principally to the 
north Pontic where they were manufactured. They are the best researched and spread brooch type from this 
region. North Pontic Sarmatian burials comprise approximately 23 exemplars belonging to the first series (T 2 
G 3 at Glubokoe (Fig. 58/1), T 7 G 1 at Vladimirovka (Fig. 58/15), T 5 G 9 at Vol’naja Družina (Fig. 58/11), T 3 
G 3 at Novoe, Novofilippovka (Fig. 58/14), Konskie Razdory (Fig. 58/13), T 6 G 2, T 12 G 2, T 13 G 1, T 32 G 1 
(Fig. 58/12), T 71 G 1 at Ust’-Kamenka, T 26 G 2 at Ljubimovka (Fig. 58/10), T 3 G 1 at Širokaja Balka, G 5 at 
Kalantaevo etc.). Upon the bow and foot shape they are represented in middle period burials by the first three 
variants. The first variant is dated in the 1st century AD (intensively used in its first half), the second date 
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mainly in the second half of the 1st century AD, while the third variant dates from the first half of the 2nd 
century AD. 

The above brooches are completed with flat bow brooches, turned foot and wound onto the bow, 
morphologically close to the previous type. In A. K. Ambroz’s typology they belong to variant II of series VI 
(“lebjaž’inskaja” series) of brooches with turned foot and wound onto the bow (group 15). Such brooches were 
identified in 10 graves (T 3 G 4 at Mărculeşti (Fig. 58/3), T 6 G 1, T 31 G 1, T 43 G 1, T 53 G 1, T 59 G 1 (Fig. 
58/16) at Ust’-Kamenka etc.). They date in the 1st century AD, while exemplars with the bow ornamented 
with vertical profiles enter the 2nd century AD as well. 

A distinctive type are brooches with bilateral spring made of four windings and external chord, with a 
flat bow in the shape of a band or triangle and trapezoid catchplate from T 10 G 1 and T 19 G 1 at Akkermen’ 
II (western graves group) (Fig. 59/1–2) and T 45 G 1 at Ust’-Kamenka. All three graves date in the 1st century 
AD. According to A. K. Ambroz’s typology, the brooches from Akkermen’ II belong to third variant of 
brooches with flat bow and trapezoid catchplate with a knot by the end (group 12), and that from Ust’-
Kamenka is included in the first variant. 

Brooches with bilateral spring made of 4 windings and external chord come from T 2 G 1 at Şcerbaca 
(Fig. 58/2), G 65 at Selişte and T 4 G 1 of the eastern group from Akkermen’ II (Fig. 59/3). Brroches from 
Şcerbaca, Selişte and Akkermen’ II belong to the third variant of brooches with full catchplate with a loop by 
the end (Ambroz group 13). Chronologically, pieces of the type are used intensely during the 1st century AD, 
yet are partially found at the beginning of the 2nd century AD. 

The bronze brooches from T 1 G 3 at Sokolovo, T 1 G 9 at Lyčkovo and T 6 G 1 at Podovoe (Fig. 
59/4) belong to another type. It has a bilateral spring made of 4 windings and external chord and flat bow in 
an extended oval shape, while the catchplate is small and rectangular. The rims of the brooch bow from 
Podovoe are ornamented with two incised longitudinal lines. 

Strongly profiled brooches represent another type (Almgren 69 type; Bojović, 9/3; Rustoiu 19c type). 
Brooches of the type are recorded from T 5 G 2 at Bădragii Noi (Fig. 59/6), T 29 G 1 at Gordeevka (Fig. 59/5), 
Hruşca (Fig. 59/7), T 2 G 2 at Porogi (Fig. 59/8), T 2 G 1 at Čuguna-Krepinka and T 7 G 1 at Turlaki. 
Chronologically, brooches of the type date in the 1st century AD, being intensely used in the second half. 
Rarely, exemplars are found at the beginning of the 2nd century AD. The workshop in the Geto-Dacian 
settlement from Poiana and the large numbers of this brooch type discoveries let us believe they were most 
probably imports from respective environment. 

Much more numerous are the strongly profiled brooches of eastern type (Rustoiu 20a and 20b type). 
Brooches of the type were identified in the burials west of the north Pontic territory (T 1 G 1 at Codrul Nou, T 
9 G 13 at Dumeni, T 6 G 3 Duruitoarea Nouă, T 3 G 13 at Mărculeşti (Fig. 59/11), T 1 G 8 at Pisarevka, T 23 G 
1 at Plavni (Fig. 59/10), T 2 G 1 at Porogi (Fig. 59/9), T 11 G 1 at Semenovka, T 3 G 3 at Şcerbaca, T 1 G 5 at 
Zîrneşti). Chronologically, they appeared most probably by mid/ second half of the 1st century AD and 
remained in use until beginning of the 2nd century AD. They originate in the Geto-Dacian environment east 
of the Carpathians wherefrom they reached the Sarmatian world. In fact, in the Geto-Dacian settlements from 
Brad and Poiana operated workshops that produced such brooch type. 

From Buteşti (Fig. 59/12), Vasil’evka and T 2 G 1 from Čuguna-Krepinka come strongly profiled 
brooches (Bojović 11/2 type) that spread mostly in Moesia and Pannonia. The pieces from Buteşti, Vasil’evka 
and Čuguna-Krepinka are imports from the Roman world where they were mainly used and date from by the 
end of the 1st—the beginning of the 2nd century AD. 

A strongly profiled brooch with inner chord with a bilateral spring made of 12 windings and chord 
passed through under the bow comes from T 27 G 1 at Bădragii Vechi (Fig. 59/13) dated, based on the entire 
inventory, by the end of the 1st—the beginning of the 2nd century AD. 

From T 2 G 1 at Porogi (Fig. 59/14) comes a brooch with strongly curved and facetted bow. We are 
not currently familiar with analogies for the brooch at Porogi, yet it dates, based on the rich grave inventory, 
among which a strongly profiled brooch of eastern type, in the second half/ last quarter of the 1st century AD. 

A special group is represented by flat or disk-shaped brooches included in various European systems 
as distinct types or typological variants. The main characteristic of brooches of this group is the hinged 
fastening system. Thus, a disk-shaped non-enameled brooch comes from T 13 G 3 at Olăneşti (Feugère 24c; 
Riha 7.6 type) (Fig. 59/15). They emerge in the Roman world in the first quarter of the 1st century AD and are 
intensely used in the second and third quarters of the same century with some exemplars still in use later.       
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A. K. Ambroz dated pieces of the type in the north of the Black Sea during the second half of the 1st—
beginning of the 2nd centuries AD. 

The brooch from Olăneşti is supplemented by two rhomb-shaped brooches from Ružičevka (Fig. 
59/16) and Novofilippovka. E. Riha (Riha 7.4 type) dates them in the second quarter of the 1st century AD 
until the end of the same century.  

From the Kamovo Mogila (Radionovka) tumulus (Fig. 59/17) comes a golden oval disk-shaped 
brooch and from T 10 G 1 at Akkermen’ II (Fig. 59/18) comes a brooch shaped like a round disk. Such 
brooches are characteristic to 2nd—1st centuries BC, yet in the Sarmatian environment they are seldom found 
in late burials. The piece from T 2 G 11 at Širokaja Balka (Fig. 59/19) is also disk-shaped and the central disk 
part displays Afrodite and Eros and it has analogies in the north of the Black Sea. Such brooches are found in 
the Greek and late Scythian environments from the north Pontic region where they date in the 1st century 
AD. Brooches similar to those in the Geto-Dacian environment date in the second half of the 1st—first half of 
the 2nd centuries AD. 

From the rich Sarmatian grave discovered in 1918 in the vicinity of Olbia, comes a hinged bronze 
round brooch part of the enameled geometric brooch type. Chronologically, they date in the 1st century AD 
(the second quarter), until the beginning of the next century. 

Finally, the hinged enameled brooch from T 4 G 4 at Olăneşti (Fig. 59/20) represents another type. 
Morphologically, closest analogies are Roman provincial enameled brooches, related as manufacture 
technique with the subsequent evolution of Aucissa brooches. The brooch from Olăneşti has a series of 
common features with Augst brooches (form 1370 after to E. Riha), Saalburg (form 321 after to A. Böhme) 
and Höfingen. At Augst, such brooches date in the first half of the 2nd century AD, while at Höfingen they 
date in the first quarter of the same century. Such class brooches identified on the Switzerland territory are 
dated 100–140 AD. 

Pendants 
A first group is represented by circular pendants (T 7 G 4 at Bădragii Vechi, T 1 G 2 at Lenkovcy (Fig. 

60/7), G 5 at Ostrivec-Verteba, T 1 G 5 at Zîrneşti, T 3 G 3 at Mihajlovka (Fig. 60/3), Cvetna, Sokolova Mogila 
(Fig. 60/23–26), T 5 G 1 at Ust’-Kamenka, Pisarevka T 1 G 8, Lipovec, Zaprud’e, etc.). They are iron, bronze or 
golden made (Fig. 60/3, 25–26) and were worn in necklaces on the neck or the hand wrist together with other 
pendants, beads or amulets.  

A cylinder-shaped golden pendant with fastening hoops comes from the Hruşca grave (Fig. 60/2). 
Chronologically, cylinder bronze pendants were dated in the second half of the 1st century—4th centuries 
AD. The exemplar from Hruşca is dated based on the strongly profiled brooch in the second half of the 1st 
century AD. 

A distinctive type is the lyre-shaped pendant from T 1 G 3 at Taraclia I (Fig. 60/5) date in the 1st 
century AD. It is made of a golden frame shaped like a lyre and has a fastening hoop attached by soldering. 
The mount comprised a precious stone, yet it did not preserve. 

Golden pendants in the shape of lily flower come from T 17 G 14 at Taraclia II (Fig. 60/8) and T 1 G 7 
at Pererâta. Gold-made are the pendants with circular frame and precious stone in the mount with a fastening 
hoop attached by soldering from T 4 G 1 at Brăviceni (Fig. 60/1) and the Sokolova Mogila tumulus.  

A golden anthropomorphic pendant, made by casting, comes from Nogajčinsk tumulus (T 5 G 18), 
while the piece from T 23G 10 at Bădragii Vechi (Fig. 60/9) is spherical and ornamented with three rows of 
“eyes”. 

A bi-coned pendant with polygonal top made of gagate come from the Nadlimanskoe (Fig. 60/4) 
grave. Such gagate pendants were discovered in a series of graves from the north of the Black Sea dated in the 
1st century AD and the beginning of the 2nd century AD. 

Much more frequent in middle period Sarmatian burials are pendants in the shape of two joined 
cylinders, like the exemplars from T 4 G 6 at Taraclia II (Fig. 60/6), T 69 G 1 and T 71 G 1 from the Ust’-
Kamenka necropolis. They are made of glass, Egyptian faience or ceramics. Chronologically, pendants of the 
type date in the interval between the end of the 1st century BC—3rd century AD, yet predominate during 
1st—2nd centuries AD. 

* 
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Beside the mentioned pendants, within graves of the analysed area and period, other types made of 
different materials were identified (gagate, amber, limestone), but also a series of pieces like shells, astragals 
and bells of similar functionality. 

Shells  

Shells are pendant—amulets pf various sizes found in certain Sarmatian graves (Fig. 60/10–12). Most 
probably, they fulfilled an apothropaic role. Ethnographic sources mention that peoples of Central Asia used 
pendant—shells as protection against diseases and bewitchment by evil eye. 

Astragals 
Within children and teen graves, the number of astragals exceeds that in adult graves. A single 

astragal is usually characteristic for the latter. A similar situation is found in Sarmatian graves from the north 
Pontic area. Hence, in the teen grave from Bădragii Vechi (T 23 G 10) five astragals were identified, while in 
that from Bădragii Vechi (T 25 G 4), still a teen grave, 24 exemplars could be found (Fig. 60/13–17). 77 
astragals were discovered in the teem burial from T 1 G 4a at Beljaevka.  

Bells  
They are regularly represented by a single exemplar, yet there are cases when several are found. 

Within middle period Sarmatian graves, bells come from burials lile T 2 G 2 at Mocra (Fig. 60/18), T 1 G 1 at 
Taraclia I (Fig. 60/19), G 11 at Taraclia Fig. 60/20), T 4 G 6 at Taraclia II, T 5 G 1 (Fig. 60/21), T 31 G 1 t Ust’-
Kamenka, Trojany (Fig. 60/22), Novopetrovka, Lipovec, Gordeevka T 29 G 2 (Fig. 60/27), Zaprud’e etc. Except 
for the bell in the Mocra grave, which is golden, the rest are bronze made. In some cases, bells were unearthed 
together with beads, amulets and pendants. Among bell types of the period, semi-spherical forms with an 
orifice for the string supporting the inside swinging bar and truncated cone shapes with a fastening hoop cast 
together with the rest of the body (Fig. 60/19) are worth mentioning. Both types had a large distribution area 
within various cultural environments during the first centuries AD. 

Beads  
Beads in Sarmatian graves from the north Pontic area of the 1st—2nd centuries AD are typologically 

identical or similar mainly with those in the Pontic region. Within the analysed graves, the number of bead 
discoveries is rather large and varied and the existent types are well known. 

Beside numerous and diverse bead types, certain graves also contained Egyptian faience—made 
turquoise, bluish green, yellow and white scarabs (Fig. 61/1–15). They were worn in necklaces around the neck 
together with beads, amulets and also as bracelets. Such pieces come from a series of graves like those from 
Kalantaevo G 5 and G 8, Podgorodnoe T 3 G 8 of group VIII of tumuli, Ust’-Kamenka T 6 G 1, T 18 G 1, T 20 
G 1, T 33 G 1, T 65 G 1, Majaki T 3 G 6, T 1 G 10 at Mocra (Fig. 61/11–15), Semenovka T 14 G 20 (Fig. 61/4), 
Novofilippovka T 2 G 1, Bădragii Vechi T 25 G 2, Selişte G 39, Taraclia II T 4 G 6 (Fig. 61/1–2), Văratic T 2 G 
6 (Fig. 61/5–10). 

Scarabs in middle period graves belong mainly to types 45, 47–48, 50 and 52 in the E. M. Alexeeva’s 
typology and date from the 1st—2nd centuries AD.  

Within certain graves a series of turquoise, there were identified light green and blue Egyptian faience 
pieces with the representation of a lion in a passive attitude on a rectangular or oval support provided with a 
fastening orifice (G 39 at Selişte (Fig. 61/18), T 6 G 1 and T 65 G 1 at Ust’-Kamenka, Ružičevka (Fig. 61/20–
21), Vasil’evka etc.). Such pieces belong to types 64, 67–68a-b in E. M. Alexeeva’s typology and generally date 
during the 1st—2nd centuries AD. 

Pieces made of Egyptian faience in the shape of a turtle (T 69 G 1 at Ust’-Kamenka (Fig. 61/19), T 7 G 1 
at Vladimirovka) or the sculptural representation of a frog on a rectangular support sau provided with a 
fastening orifice may also be mentioned. Such objects are frequent in the north Pontic area and belong to 
types dated during the first two centuries AD. 

Amphora shaped pendants from T 20 G 1 and T 69 G 1 at Ust’-Kamenka (Fig. 61/23), T 2 G 1 at 
Novofilippovka and Lipovec are made of Egyptian faience as well. They pertain to types 82 şi 83 in the above 
mentioned classification and date from the 1st—2nd centuries AD. 

Egyptian faience-made pendants in the shape of joined cylinders found in T 69 G 1, T 71 G 1 at Ust’-
Kamenka (Fig. 61/24) and T 20 G 1 at Filija date from the first two centuries AD (Alexeeva 84 and 86 types). 
Same material-made anthropomorph pendants (Alexeeva 31 and 37 types) from T 2 G 2 and T 10 G 2 at Filija 
(Fig. 61/22) date from the same period. 
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Pendants in the shape of a hand, like exemplars from T 69 G 1 at Ust’-Kamenka (Fig. 61/25) and 
grape clusters, are made of blue, brown and yellow faience. Hand pendants belong to type Alexeeva 89 and 
date from the 1st—2nd centuries AD, although they may be found as early as the end of the 1st century AD. 
Grape cluster pendants are frequent in complexes of 1st century AD and are type 76a in E. M. Alexeeva’s 
typology. 

Objects made of Egyptian faience come mainly from graves of eastern characteristics that belonged to 
the new Sarmatian waves coming to the east starting with mid 1st century AD. 

It is certain that beads represent the most numerous category of adornments within graves of the 
1st—mid 2nd centuries AD. 

V.2.4. TOILETRIES  
Mirrors  
Approximately 120 mirrors of several types were discovered in the middle period Sarmatian 

environment from the north Pontic area.  
The first type consists of disk mirrors with thickened rim and no handle attached (type Moškova 2.1; 

Hazanov V; Skripkin 4.0; Marčenko VI) characteristic to early Sarmatian period. Within analysed graves, 
mirrors of the type are represented by a singular exemplar coming from T 1 G 9 at Gradişte (Fig. 62/1), dated 
in the second half of the 1st century AD. 

Another mirror type is represented by those with round and flat disk (Fig. 62/2–4) (type Hazanov VI; 
Skripkin 1.0; Marčenko V).  

Such mirrors were discovered in approximately 75 graves within the Sarmatian environment from the 
north Pontic territory of the 1st—mid 2nd centuries AD. They are found as early as the 6th—5th centuries BC 
with the Sauromatians and then the early Sarmatians. Most frequently they are identified in the Sarmatian 
environment of 1st century BC—1st century AD, preponderantly in the latter. By the end of the 1st century AD, 
they cease to dominate in the Sarmatian world, while they are rare at the beginning of the 2nd century AD.  

The above mentioned mirrors are supplemented by disk mirrors with thickened rim, protruding in 
the disk central part (type Hazanov VIII; Skripkin 6.7; Marčenko VIII.1). They have a nail-shaped handle, 
semi-oval in cross section, cast together with the disk or soldered (Kamova Mogila (Fig. 62/5). Handle free (T 
14 G 3 at Dumeni (Fig. 62/6)), anthropomorphic (Sokolova Mogila tumulus) (Pl. 1/4) or cylinder-shaped 
handle (Nogajčinsk tumulus) exemplars are also found. 

Mirrors of the type from Sarmatian burials in Kuban region date in the chronologic interval 
comprised between the boundary of the 2nd—1st centuries AD—mid 1st century AD, while similar shapes, 
yet with facetted rim (type Marčenko VIII.2) date from the 1st century AD. They were largely spread in the 
Sarmatian world during the 1st century AD. The penetration of such mirror type in the north Pontic area is 
due to the eastern impulse (Alan) from mid 1st century AD. Supporting evidence is given by mirrors of the 
type from aristocratic burials with pronounced eastern characteristics, from Nogajčinsk, Sokolova Mogila, 
Kamova Mogila tumuli or the grave at Trojany. All mirrors of the type from the north Pontic area date from 
the second half of the 1st century—beginning of the 2nd centuries AD. 

Another mirror type is disk-shaped, has thickened rim, punched handle and cone knob in the middle 
of the disk (Hazanov IX type; Skripkin 6.10; Marčenko IX.1) (Fig. 62/7). Within middle period Sarmatian 
graves from the north Pontic area, such mirror type is represented by 13 exemplars. They are of northern 
Caucasian origin and date primarily in the 1st—beginning of the 2nd centuries AD. 

A fragmentary mirror with round disk and lateral flat handle (type Marčenko IX.3) was identified in 
the damaged burial at Kiselev (Fig. 62/8). Such mirrors are rarely discovered in Sarmatian graves and are 
known in the Sarmatian environment from Volga and Ural Mountains region. Pieces of the type from the 
north Caucasian territories date at the boundary of 1st BC—1st AD centuries. 

Another type is represented by rectangular mirrors uncovered in T 22 G 1 from Brăviceni (Fig. 62/9), 
T 3 G 3 at Mihajlovka (Fig. 62/10), Gordeevka burial (T 29 G 2), T 224 G 2 at Krasnopolka and T 17 at Petriki. 

In the Roman environment, such mirror type was discovered in complexes mainly from the 1st 
century AD, yet certain items were probably in use for a longer time span. In Bospor, they come from graves 
dated 1st—beginning of the 2nd century AD, while in the Sarmatian environment they date from the second 
half of the 1st century—beginning of the 2nd century AD.  

Rectangular mirrors from the analysed area frame in approximately similar chronological period like 
such type mirrors discovered both in the Roman Empire as well as Barbaricum. 
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Small boxes  
This category of toiletries, used for the storage of makeup and other substances in the female toiletry 

is represented by the wooden items from Mihajlovka (T 3 G 3) and Sokolova Mogila (Fig. 64/4) to which add 
fragments from a metal small box from T 2 G 1 at Čuguno-Krepinka.  

In certain cases makeup, beside other cosmetic tools, were preserved in rather large pouches like the 
one from Sokolova Mogila tumulus. A semi-spherical gagate flask with golden lid that still preserved dried 
remains of a strongly fragrant substance was identified inside the same grave. 

Pixydes 
These cylinder-shaped toiletries provided with lid and serving for the storage of makeup, balmy 

substances or other substances used in cosmetics, were made of bone, wood and rarely of metal and some 
exhibited decorations. 

This objects category is represented by bone pixydes and come from several graves (T 20 G 1 at 
Bădragii Vechi, T 27 G 1 at Bădragii Vechi (Fig. 64/1), T 9 G 13 at Dumeni, T 4 G 4 at Olăneşti, Sokolova 
Mogila tumulus (Fig. 64/3), T 13 G 1 at Novo-Podkrjaž (Fig. 64/8), T 45 G 1 at Ust’-Kamenka (Fig. 64/2), 
Cvetna, Krasnopolka, several graves from Akkermen’ II (T 4 G 1 eastern graves group and T 18 G 1 western 
graves group) and Novofilippovka (T 2 G 1) etc.). 

Bone pixydes in the analysed north Pontic area come mainly from burials of the new Sarmatian wave 
that entered this area from the region east of Don by mid 1st century AD. 

* 

Spoons were also used as toiletries and were often identified in graves together with mineral dyes and 
they were used for dyes mixing and grinding/ grating. 

Such silver objects come from the Sokolova Mogila (Fig. 64/5) and Nogajčinsk tumuli. They have 
analogies in rich burials east of Bospor. Bronze and bone spools are known among discoveries from the Greek 
cities in the north of the Black Sea. 

Bone combs are seldom identified in early and middle period Sarmatian graves from the entire space 
they inhabited. A fragmentary exemplar comes from Sokolova Mogila tumulus (Fig. 64/6) and another from 
the Sarmatian grave discovered in 1918 in Olbia’s neighborhood. 

Alabaster small pots were used for preserving perfumes and liquid or solid substances (powdered). 
The two small pots with zoomorphic handles from Sokolova Mogila tumulus are such an example. Such small 
pots come also from T 1 G 15 at Novofilippovka and T 6 at Dolina. The cylinder-shaped marble pot with 
zoomorphic handles discovered in the Sokolova Mogila tumulus (Fig. 64/7; Pl. 1/1) was probably used for 
chipping scented plants. 

V.2.5. METAL WARE  
Silver ware  
Cups 

Silver cups are represented by one exemplar with a zoomorphic handle from T 2 G 1 Porogi (Fig. 
65/1). It is part of a group of precious metal wares with zoomorphic handles discovered in Sarmatian burials 
belonging to aristocrats like those at Hohlač (Fig. 65/2), Migulinsk (Fig. 65/4), Vysočino (Fig. 65/3), Kosika 
Fig. 65/5) and Berdija (Fig. 65/6). 

They were most probably cult vessels, but also represent an indicator of the social status of the dead. 
The cup from Porogi is considered a product of an Central Asia workshop. 

Jars  
Are represented by exemplars from Sokolova Mogila tumulus (Oinochoe) (Fig. 67/4; Pl. 1/3) and the 

burial at Vesnjanoe (Fig. 67/1).  
Upon the shape, the exemplar from Sokolova Mogila is most probably a Roman provincial product 

imitating a jar cup manufactured in a workshop from Asia Minor rather than one from Italy. Base on the body 
decoration, it is considered a product of a Hellenistic workshop from the Near East or Egypt.  

The jar in the Vesnjanoe grave (Fig. 67/1) seems to imitate a ware category known in the specialty 
literature as “Blechkannen”, made of bronze plate. Certain variants of the type are north Italic and their 
production starts sometime during the third quarter of the 1st century AD. 

Since the jar from is silver made, one may suppose a change in its functionality, being most probably 
an eating or drinking jar.  
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Silver ware within Sarmatian tumuli are believed to be products of east Mediterranean workshops 
(Iranian, Parthian or Syrian), while the Vesnjanoe jar as a product from Near East, Roman provincial or 
Pontic workshops. 

 Skyphoi 
This ware category is represented by the fragmentary exemplar from Zaprud’e and that in the 

Sokolova Mogila tumulus (Fig. 67/2). 
Such ware is part of argentum potorium, used for drinking, mixing and serving beverages and were 

manufactured in workshops from the large centers of the Roman Empire, especially those in eastern provinces. 
Ware of Sokolova Mogila type also come from rich Sarmatian burials of the 1st century AD at Žutovo 

(T 28 G 1) and Hohlač, both in the area east of Don. 
Beakers  

They are represented by four exemplars from T 2 G 1 at Čuguno-Krepinka (Fig. 67/5–6), to which 
adds the one in T 7 G 2 at Aktovo (Fig. 67/7). 

Bronze ware  
Cauldrons  

The first type is characterised by oval or semi-spherical body, a more or less inward turned rim and 
shoulders slightly rendered (type Kosjanenko, Flerov IV; Bokovenko II). Such cauldrons come from T 2 G 1 at 
Boguslav (Fig. 68/1) and Selimovka. 

Chronologically, they date in the 1st BC—1st AD centuries (mainly in the latter) and were 
preponderantly discovered in Sarmatian burials from steppes in the Kuban basin, lower Don and rarely in 
Volga area. Recipients of the type are well known from barrows pertaining to Sarmatian aristocrats in the 
lower Don region by the end of the 1st—beginning of the 2nd centuries AD. 

Another type is represented by cauldrons of semi-spherical or slightly oval body, inverted rim, well 
rendered and cut obliquely or decorated with a belt in the shape of a twine. The shoulders of this recipient 
type are slightly rendered (type Bokovenko I).  

In the north Pontic area such cauldrons come from T 2 G 2 at Mocra (Fig. 68/2), Cvetna (Fig. 68/5), 
Davydov Brod (Fig. 68/3), Trojany (Fig. 68/4), Verbki (T 1 G 1), Jaroševka, Kal’mius, Zaprud’e, Terny T 6. 
The Mocra item is different, has a tulip shaped body and vertical lines ridged surface. The Kal’mius cauldron 
has a zoomorphic drain tube and an anthropomorphic handled lid. 

Given cauldrons represent one of the innovations of the middle Sarmatian culture, brought as 
believed by the Alans. If discovered in graves, they have a pronounced eastern character. 

Cauldrons of the type were unearthed in Sarmatian burials from the steppes in Kuban basin and 
Volga areas and in aristocratic graves by the end of the 1st—beginning of the 2nd centuries AD from Lower 
Don region. 

The third type is represented by cauldrons with oval body, large mouth, straight or slightly inverted 
rim and well rendered shoulders (type Kosjanenko, Flerov VII; Bokovenko III) from the Pavlovka (Fig. 68/7) 
and Čuguno-Krepinka burials (T 2 G 1) (Fig. 68/6). Both exemplars exhibit tamga-signs in the upper part of 
the body. 

Chronologically, the cauldrons of the type were dated in the first centuries AD, although at a careful 
analysis, one may notice that the majority come from complexes belonging to middle Sarmatian period. Such 
cauldrons were preponderantly discovered in Sarmatian graves from Volga area, but are also found in the 
northwest Kazakhstan, lower Don and north Caucasus. Like cauldrons belonging to the rest of the types, they 
belong to very rich burials. 

Bronze plate cauldrons from the burials at Novo-Podcreaž T 12 G 1 (Fig. 68/8), Čuguno-Krepinka T 2 
G 1 (Fig. 68/9), Novolugansk (Fig. 68/10) and Voskresenki (Fig. 68/11) may also add.  

The exemplar from Novo-Podcreaž (Fig. 68/8) is similar to “Debelt” type cauldrons, which are of 
Italian origin and are frequently found in Roman provincial environment. The cauldron from Novo-Podcreaž 
is considered a Thracian product of the second half of the 1st—mid 2nd centuries AD. The exemplar from 
Čuguno-Krepinka (Fig. 68/9) is of “Rovnoe” type. They are, according to B. A. Raev, imitations of “Debelt” 
type caldrons and were dated in the second half of the 2nd—mid 3rd centuries AD, yet a part comes from 
burials dated in middle Sarmatian period. Such an example is also the cauldron from Čuguno-Krepinka burial 
date by the end of the 1st—beginning of the 2nd centuries AD. 
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Novolugansk (Fig. 68/10) and Voskresenki (Fig. 68/11) cauldrons are singular exemplars with no 
analogies and might have served as models for “Debelt” and “Rovnoe” type cauldrons. 

Situlae 
Represented by the situla from Sokolova Mogila tumulus (Fig. 67/3) belonging to type 38 in Eggers 

typology. The production starts in the 1st century BC and continues until the 2nd century AD. Initially, they 
are made in Italy and then in the Empire provinces. Their distribution is generalised in both the Roman civil 
environment as well as the military and are frequently found in Barbaricum as well. 

Casserols 

They belong to various types and come from the damaged burial at Cobusca Veche (Fig. 69/1), T 27 G 1 
at Bădragii Vechi (Fig. 69/2) and T 3 G 1 at Cuconeştii Vechi (Fig. 68/3), Cvetna (Fig. 69/6), Krasnopolka,       
T 235 G 1 at Ščučina (Fig. 69/4), Trojany, Novo-Petrovka and T 2 G 1 at Čuguno-Krepinka (Fig. 69/5). 

The item in Cvetna grave (Fig. 69/6) belongs to type 137 in H. I. Eggers’s typology. It starts to be 
manufactured something between 0/9 AD and cease around 35/40 AD. We must mention that a good part of 
these casseroles were discovered on the duration of the 1st century AD. They were manufactured in southern 
Italy workshops (Campania), one of the certain centres being Capua. 

The casserole from Ščučina (Fig. 69/4) is type Eggers 138 and preserves on the handle outer part a 
rectangular stamp displaying the letters NGRANIPLOCA. Among crafters that manufactured such casseroles 
count the members of Trebellius family: Trebellius Romanus, producer of Campania in the 2–4 decades of the 
1st century AD and Trebellius Crescens, working in Campania as well in the 3–4 decades of the same century. 
The production centre was located in the south of Italy (Campania), yet at the beginning such casseroles were 
manufactured in Gallia as well. 

The following type is type Eggers 140 represented by exemplars from Cobusca Veche (Fig. 69/1), 
Trojany and Krasnopolka. Production commences sometime in 5/10 AD and ceases around 30/35 AD, no 
later than Tiberius’s reign. Nonetheless, a significant part of such casserole type was discovered during the 
entire 1st century AD and the beginning of the subsequent. Discoveries at Trojany, Cobusca Veche and 
Krasnopolka confirm such hypothesis. They were manufactured in southern Italy workshops (Campania or 
Latium) and most certainly in Capua. 

Another casserole type is type Eggers 142, illustrated by exemplars from T 27 G 1 at Bădragii Vechi 
(Fig. 69/2) and Novo-Petrovka grave. The exemplar from Bădragii Vechi preserves the stamp LAN II/I 
L(ucius) An(sius) (Epaphroditus?) (Fig. 69/2) on the outer part of the handle, while that from Novo-Petrovka 
the stamp of P. Cipius Polybius (PCIPIPOLYBI). Manufacture starts around 35–40 AD and ends around 90 
AD. In certain cases they were used for longer time spans being found in the 2nd century as well. 

The casserole from Bădragii Vechi, produced in Capua by one of Ansii family members dates, based 
on the entire inventory, by the end of the 1st—beginning of the 2nd centuries AD. 

They were principally produced by Ansii and Cipii workshops from Capua, yet occasionally they were 
manufactured by the Gaul industry. 

A final type is type Eggers 144 casseroles or “Gödåker” type with a main production centre in 
southern Gallia. They are represented by exemplars from T 3 G 1 at Cuconeştii Vechi (Fig. 69/3) and T 2 G 1 
at Čuguno-Krepinka (Fig. 69/5). The casserole from Čuguno-Krepinka bears the stamp PICVSF Picus F(ecit) 
or [Al]picus F(ecit), a carfter manufacturing in Gaul during the Flavian dynaisty. 

The casserole in the Sarmatian grave from Cuconeştii Vechi dated in the last quarter of the 1st 
century AD belongs to variant produced in 55/60—90/120 AD, while that in the Čuguno-Krepinka burial 
dated by the end of the 1st century—beginning of the 2nd century AD belongs to variant produced in 60/70—
100/120 AD.  

Tureens  
Exemplars from Cazaclia (Fig. 70/1), Mocra (Fig. 70/2) and Novo-Podcreaž belong to type Eggers 70 

(type Řepov) dated in stage B 2 (70–150/160 AD). Under the rim of the vessel from Cazaclia is located an 
inscription made by dotting mentioning T(itus) Salv(ius) Caec(?), probably the Roman owner from who it was 
purchased or taken as plunder. The tureen from T 10 G 1 at Cazaclia dates, beside the rest of the burial 
inventory, during the 2nd century AD. The exemplar from T 2 G 2 at Mocra dates at the beginning of the 2nd 
century AD. 

Another type is represented by the tureens from Olăneşti (Fig. 70/4), Verbki, Pavlovka, 
Konstantinovka, Čuguno-Krepinka (Fig. 70/3) graves. In H. J. Eggers’s typology they belong to type 100 and 
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date from stage B 1 (10–70 AD) and B 2 (70–150/160 AD). The exemplar from Čuguno-Krepinka bore the 
stamp DVSF [Candi]dus F(ecit), a crafter manufacturing in Gallia during Domitian—Trajan reigns 
(approximately 80–100 AD). 

Production begins around 25–35 AD and ceases around 115–130 AD, yet they were used, in certain 
cases for longer time periods, being found in complexes from mid and second half of the 2nd century AD. The 
main production centre was located in. 

Concerning the tureens from Novofilippovka (T 1) and Ust’-Kamenka burials (T 38 G 1, T 45 G 1 
(Fig. 70/5)) it is worth mentioning that they have no analogies among Roman provincial products from the 
imperial period. They might have been produced in a Roman provincial workshop from the east of the Empire. 

Paterae 
Paterae are represented by the exemplar from the damaged grave at Petriki dated in the second half of 

the 1st—beginning of the 2nd century AD. 
They are early products of workshops from southern Italy during Augustus’s reign. The production 

would further disseminate to other regions, becoming a specialty of the workshops from Campania. 
Workshops producing such vessels emerge in Gallia and Danube area, fact that leads to a large use during the 
2nd century AD, especially the first half. They are found most often during the first two centuries AD. 

Strainers  

These bronze vessels are represented by exemplars from T 4 G 4 at Olăneşti (Fig. 71/1) and T 2 G 1 at 
Čuguno-Krepinka (Fig. 71/2). Both strainers belong to type 160 in H. J. Eggers’s typology. The exemplar from 
Olăneşti exhibis the stamp APRISAC (APRI∙SAC[II]) on the outer surface of the handle. 

They start to be manufactured around 35–45 AD and cease around 140–160 AD. The large majority 
of the discoveries belong to stages B 2 (70–150/160 AD) and C 1a (150/160–210/220 AD). They were 
manufactured in north Italy at first, usually by Gaul crafters, then in Gallia and lower Germany. 

Jars  

This category of vessels is represented by the jars (Blechkannen) from T 2 G 2 at Mocra (Fig. 72/1),          
T 4 G 4 at Olăneşti (Fig. 72/2), Pavlovka (Fig. 72/3), T 2 G 1 at Čuguno-Krepinka (Fig. 72/4) and 
Konstantinovka. 

They belong to group II (“Straldzha”) of type II in B. A. Raev’s classification and represent a frequent 
category identified in Pannonia, Thracia, lower Moesia, northeast of the Black Sea (left of lower Don), the 
latter in Sarmatian graves. Jars emerge in the third quarter of the 1st century AD and remain in use for a few 
centuries. The vessels of the type from the Sarmatian environment belong to graves dated mostly no later than 
mid 2nd century AD. It is believed they were Thracian products wherefrom they reached the provinces of the 
Roman Empire and the north of the Black Sea. 

The above jars are supplemented by the two jars from the graves at Cvetna (Fig. 72/5) and Čuguno-
Krepinka (T 2 G 1) (Fig. 72/6). The exemplar from Cvetna is a jar /oinochoe and pertains to type 124 in 
Eggers’s typology and type D (“Hagenow”) in the typology established by H. U. Nuber. Such jars date from the 
Augustan period until 50 AD and are eastern origin artifacts (Greece, Asia Minor). 

The bronze jar (“Gegliederete Henkelkrüge”) from the grave at Čuguno-Krepinka (Fig. 72/6) belongs 
to a largely distributed type both in Roman Empire provinces as well as in the Barbaricum. Their production 
starts by mid 1st century AD and continues until the 3rd century AD. Such a jar also comes from T 3 at 
Sokolovsk (lower Don) dated by the end of the 1st—beginning of the 2nd century AD. 

* 

All analysed bronze Roman vessels come, like discoveries from the rest of the territories inhabited by 
the Sarmatians, from aristocratic burials. They reached the Sarmatian environment mainly by purchase from 
Roman traders selling their products in local centres located in the first “contact area” in the limes vicinity 
(wherefrom they reached the aristocracy by other means), or brought upon orders from Sarmatian aristocrats 
in the same are, or as gifts from Romans subsequent negotiations with barbarian authorities. Nonetheless, 
some artifacts might have reached the Sarmartians via the Greek cities or following plunder incursions they 
carried out in Roman provinces. 
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V.2.6. GLASS RECIPIENTS  
Kantharoi 

This category is represented by a fragmentary exemplar found in T 9 G 1 at Beloles’e (Fig. 73/1).  
There is no perfect analogy for the Beloles vessel, yet it is similar to exemplars belonging to type 39 in 

C. Isings’s Roman hollow ware classficiation. Based on the rich inventory beside it was discovered, the 
kantharos from Beloles’e dates from the second half of the 1st century AD. 

Jars  
They are represented by exemplars from T 3 G 3 at Mihajlovka (Fig. 73/2) and T 1 G 1 at Pervomajsk 

(Fig. 73/3). 
The Mihajlovka jar is similar to type Isings 52c dated in the 1st century AD. N. P. Sorokina dates in 

the same century similar shape jars from Kep and Olbia. The author considers that the manufacturing centres 
were located in the north of Italy (Aquileia). 

The jar from T 1 G 1 at Pervomajsk (Fig. 73/3) belongs to type 50b in C. Isings’s typology. They 
emerged by the end of the 1st century BC and become a popular shape only with the second half of 1st century 
AD. Jars were largely used during the entire 2nd century AD and are also found in the following century. 

Globular or biconed body ware  
These glass ware is similar to small jugs are represented by exemplars from T 14 G 1 at Akkermen’ II 

(western graves group) (Fig. 73/4) and T 1 G 1 at Pervomajsk (Fig. 73/5). 
The vessel from Pervomajsk (Fig. 73/5) belongs to type Isings 14. Pieces of the type had a large 

distribution area especially in the second half of the 1st—2nd centuries AD are are manufactured in 
Rhenanian workshops. 

The exemplar from Akkermen’ II (Fig. 73/4) is similar to type Isings 14 and is considered by V. V. 
Kropotkin as Syrian products of 1st century AD. 

“Legged cups” 
They are represented by two fragmentary exemplars coming from T 3 G 3 at Mihajlovka (Fig. 73/6) 

and were considered as legged cups. A. N. Dzigovskij and A. S. Ostroverhov maintained such vessels started to 
be manufactured by the blowing method no later than the beginning of the 1st century AD. 

Recently, A. V. Simonenko concluded that they are a rare unguentaria form of Syrian or Palestinian 
origin. His conclusions are based on the observation that between the inner and outer body walls there is a 
hollow space, and the so-called leg is in fact the vessel neck and rim. The same scholar indicates a series of 
analogies. 

We must mention that “legged cups” come from a very rich inventory grave indicating a dating in the 
second half of the 1st—beginning of the 2nd centuries AD. 

Cups 
Cups are represented by the fragmentary exemplar from T 2 G 1 at Boguslav (group IV of tumuli) 

(Fig. 73/7) belonging to type 21 of C. Isings or group II in A. Oliver’s classification who dates them by the end 
of the 1st—beginning of the 2nd centuries AD. C. Isings believes that such cups were produced in Egypt or 
Syria, while A. Oliver supports the idea of their eastern origin (possibly Egyptian). 

Unguentaria 
This glass ware category is represented only in a few graves (T 5 G 2 at Bădragii Noi (Fig. 73/8), T 2 G 4 

at Tochile-Răducani (Fig. 73/10), T 45 G 1 at Ust’-Kamenka (Fig. 73/9) and T 1 G 8 at Dneprovsk). 
The fragmentary unguentarium from Bădragii Noi (Fig. 73/8) dates based on the strongly profiled 

brooch (Almgren 69 type) in the second half of the 1st—beginning of the 2nd centuries AD, while the 
exemplar from Tochile-Răducani (Fig. 73/10) belongs to type Isings 28b, found most often in 1st century 
graves and complexes, yet still emerging in the 2nd century AD. 

The unguentarium from Ust’-Kamenka (Fig. 73/9) belongs to the type mainly found in 1st century 
AD graves within ancient centres from the north of the Black Sea. The unguentarium from Dneprovsk burial 
(Fig. 73/11) dates, based on the discovered brooch, in the 1st century AD. 

Plates  
They are represented by the exemplar from Sokolova Mogila tumulus (Fig. 73/12) and are rarely 

identified. Similar plates in shape and manufacturing technique are 1st century AD exemplars made in the 
millefiori technique. 



Horsemen of the steppes   | 

 

433 

Bowls  
A bowl, discovered in fragmentary state, comes from T 2 G 1 at Boguslav (group I tumuli) (Fig. 

73/13), while a tessellated glass-made item comes from Nogajčinsk tumulus. The item from Boguslav is made 
in the millefiori technique and dates, based on analogies as well as the amphora within the funerary inventory, 
in the 1st century AD. 

The bowl from Nogajčinsk is similar to the vessels framed by A. Oliver in Antikythera group. Vessels 
made in this technique were also manufactured in the 1st century AD, as evidenced by two tessellated glass 
exemplars from Pompei and Roman Britain. 

V.2.7. WOODEN WARE  
Based on wooden ware identified in the entire Sarmatian world, it may be stated they are represented 

by glasses and cups, plates, bowls and sunken plates. 
From T 4 G 4 at Olăneşti (Fig. 74/1–2) come two fragmentary cups with zoomorphic handles, a bowl 

and large tureen both fragementarily preserved (Fig. 74/3–4), and from T 34 G 1 (Fig. 74/5) and T 37 G 1 (Fig. 
74/6) from Ust’-Kamenka come two semi-spherical cups. A fragmentary wooden vessel (tureen?), preserving 
parts of walls and a zoomorphic handle comes from T 5 G 2 at Bădragii Noi (Fig. 74/7). Fragments of four 
wooden vessels come from T 3 G 3 at Mihajlovka. In T 2 G 2 at Mocra were identified fragments of a wooden 
barrel and several fragments from a wooden vessel inside it. 

A fragmentary bowl with arched walls and straight rim (Fig. 74/8) plus a semi-spherical small box 
(Fig. 74/9) come from the Sokolova Mogila tumulus, while a dipper was identified in the rich Sarmatian grave 
discovered in 1918 close to Olbia. 

V.2.8. HARNESS PIECES  
Bits unearthed in middle period Sarmatian graves are a few and of limited types. Without exception, 

they were used in horse ridding rather than in haulage. The mouthpiece is made of two iron rods with the 
ends bent roundly, linked together, and entering the horse’s mouth. Certain had a link by the ends which 
fastened straps, while other did not exhibit such links. Full or fragmentary bits come from several burials in 
the Ust’-Kamenka necropolis (T 3 G 1, T 24 G 1, T 38 G 1, T 66 G 1), T 10 G 1 at Cazaclia etc. 

Such bits are frequently found in early Sarmatian complexes from the entire inhabited territory as 
well as the territories from the 1st century AD. 

Arched hackamores C-letter shaped are few (type Werner V/A; Babeş I/3) and are made of a metal 
bar, extremities ending usually in a spherical biconed or coned knob and widened and bilobed central part, 
provided with two orifices. They are more or less arched and have longer or shorter arms, round or square in 
cross section. 

Phalerae come also from few discoveries and were used as harness appliqués. In the analysed north 
Pontic area, only few discoveries belong to the middle Sarmatin period (Cazaclia, Hruşca, Vesnjanoe, 
Zaporož’e). 

 Iron phalerae from T 10 G 1 at Cazaclia (Fig. 75/1–2) are planked on the outer surface with golden 
leaf. The silver phalera from Hruşca (Fig. 75/3) is decorated with a tamga-sign type from the Sarmatian king 
Farzoios scheme. Similar to the Hruşca exemplar is the Vesnjanoe piece (Fig. 75/4) dated in the second half of 
the 1st century AD (probably the end) and also the piece from the grave in Olbia’s vicinity dated by the end of 
1st—beginning of the 2nd centuries AD. 

VI. LATE SARMATIAN PERIOD  

VI. 1. GRAVES. FUNERARY RITE AND RITUALS  

Location and layout of graves  
Compared to the previous period, the number of graves is significantly reduced and large part 

concentrate in the Prut—Dniester interflow, Donbas region and Sea of Azov area.  
Main burials in Sarmatian tumuli predominate during the period, while the number of flat 

necropolises increases. The number of graves in flat necropolises varies (Selişte—26, Bocani—20, Kiselev—10, 
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Kriničnoe—10, Bădragii Noi—8, Brânzeni—7) and have a rather regular location. Flat necropolises existed 
only during the first stage of the late period. 

The large majority of Sarmatian tumuli with main burials west of the analysed area are part of larger 
(Cuconeştii Vechi I—33, Cuconeştii Vechi II—49, Petreşti—42, Holmskoe—21, Alkalija—18, Vasil’evka—13, 
Divizija—10, Kubej—10) or smaller necropolises (Bădragii Noi –7, Alijaga—6, Hadžider II—6, Feşteliţa—6, 
Gradeška—4), yet singular tumuli may also be encountered. Large part of main burials east of the north Pontic 
area are located in singular tumuli. 

Grave types  
During this period, secondary burials from previous periods tumuli have, according to A. V. 

Simonenko, in 71.4% a rectangular pit and in14,3% are funerary pits with niche. 
Funerary constructions of main Sarmatian graves in the late period are much more numerous and 

varied compared to secondary burials reusing older tumuli or flat necropolises. Funerary constructions divide, 
according to the pits shapes in: rectangular (Fig. 76/1); oval; rectangular with lateral steps (Fig. 76/2); 
rectangular with niche (Fig. 76/3–4) and catacomb (Fig. 76/5–6). 

Rectangular shaped pits dominate as well in secondary Sarmatian graves from reused tumuli. They 
represent a significant percentage in main graves of Sarmatian tumuli during the first stage of the late 
Sarmatian culture (second half of the 2nd—mid 3rd centuries AD). They are less found during the second 
stage of the late Sarmatian period (second half of the 3rd—4th century AD) and are replaced by other types.  

Rectangular pits with lateral steps concentrate mainly in necropolises of the first stage of the late 
Sarmatian period in the area east of Dniester. During the second stage, they are almost missing. 

Niche funerary pits are characteristic to principal burials, those in reused tumuli are singular. Niche 
burials are found in large percentages in the necropolises from the north Pontic region (the territory between 
lower Dniester and Danube mouths). A peculiar situation is found in Brilevka (central part of the north Pontic 
area) and Ševčenko necropolises (south Donbas), where all were niche burials. 

Niche together with catacomb burials become the dominant type of funerary construction in the 
second half of the 3rd—4th century AD. The dissemination of niche graves during the late Sarmatian period is 
due to the migration from the second half—end of the 2nd century AD.  

Catacomb graves from the analysed north Pontic region are not specific for the first stage of the late 
Sarmatian period, yet during the second they are numerous. According to discoveries, catacomb graves 
become a more stable element in the second half of the 3rd century AD and locate in two regions rather 
distant one from the other. The first is located at the border between the steppe and forest steppe on the left 
Dnieper bank and the second, south of the Prut—Dniester region. 

Graves layout  
Details related to the layout of late period grave pits are rather difficult to identify, alike previous 

periods. For instance, many main burials in Sarmatian tumuli (Nagornoe, Holmskoe, Dzinilor etc.) had their 
pits planked with wooden plates and logs or were covered with wooden plates or tree bark alike the grave in 
the Kalančak tumulus.  

Occasionally, singular aspects of the grave or tumuli layouts may be noticed. An example is T 1 at 
Nagornoe. The barrow was erected in two stages. Initially, the grave was covered with an earth layer and 
subsequently, the funerary banquet was carried out. In a short while later, the main barrow of the tumulus was 
erected. The pit grave was covered with wooden girders. 

At Semenovka (T 3) after the grave pit was dug, a well hardened clay and straw layer was laid. The 
surface was the basis of the initial barrow. The surface and base of this small barrow was covered by a well 
hardened layer of clay mixed with straws. The surfaces of these layers were then burnt and finally covered in a 
last earth layer. 

A rare, yet interesting phenomenon is the existence, in the case of a few Sarmatian burials, of surfaces 
made of well hardened clay. In certain places the layer was burnt, exhibiting clear traces of fire (T 1 at 
Bălăbăneşti, T 16 at Olăneşti, T 8 at Opaci).  

Sporadically, around main burials within Sarmatian tumuli, closures made of various-sized stones 
vertically infixed were identified (T 3 at Bălăbăneşti, T 30 at Vinogradovka, T 12 at Vladycen’). 

A few catacomb graves (Frikaţei, Mospinskaja, Vladycen’) still preserved remains of funerary wooden 
litters, while one of the catacombs in Frikaţei necropolis conserved remainders of a complex wooden 
construction. Within two of the catacomb burials in Vladycen’ necropolis, remnants of coffin wooden plates 
were discovered, while the niche entrance in the grave T 7 G 1 from Gradeška was planked with wooden plates. 
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Orientation and position of bodies  
The northward orientation of the bodies is still dominating in this geographical region. According to 

A. V. Simonenko, of the total late burials reusing older tumuli, those with north, northwest and northeast 
orientation represents 72 % and 9.5 % to the south. Northern orientation is specific for flat burials as well. 

Northward orientation is also prevailing in main Sarmatian burials with rectangular and rectangular 
with lateral steps funerary pits. Within niche graves, bodies are oriented north with sometimes west and east 
variation. The bodies are oriented northwards in catacomb burials as well.  

The dominant position of the bodies is the extended position on the back. Nevertheless, there are 
instances, like the niche grave from T 6 in Ševčenko necropolis, when the body was found in crouched 
position. Within the same necropolis, in a few cases the bodies had their hands placed on their hip. In 
numerous cases, the bodies in late graves had their hands and legs differently positioned. 

Rather few in the analysed areas are the burials with artificially malformed skulls. One may assert that 
such custom was practiced by the Sarmatians in the north of the Black Sea infrequently. An interesting 
situation is found in the Bocani necropolis, where half of the bodies that the skulls unnaturally malformed (it 
is the only case from the north Pontic territory when we have so many graves with malformed skulls 
concentrating in the same necropolis). 

Elements of the funerary rite and ritual layouts  
During the late Sarmatian period, graves with elements of the funerary ritual are scarce. Hence, the 

habit for powdering the grave pit or coffin with chalk is less and less found. Extremely rarely, small bits of 
chalk, as well as its substitutes—white clay, plaster, shells, similar in structure with the chalk were identified. 
Various shades of red (ochre, realgar) and yellow minerals (sulpha) were also rarely discovered.  

Nonetheless, it is worth mentioning that numerous circular (Fig. 77/1), square (Fig. 77/2), rectangular 
(Fig. 77/3–4) and trapezoidal (Fig. 77/5) ritual arrangements made by ditch digging were unearthed in certain 
barrow cemeteries and beneath singular Sarmatian tumuli from the north of the Black Sea. Occasionally, they 
circle the graves under the tumuli and other times do not comprise graves inside. 

Squared layouts are provided with one entrance in the eastern or south-western part. They were 
discovered in Alijaga, Bădragii Noi, Cuconeştii Vechi II, Holmskoe, Palanca, Petreşti, Vasil’evka necropolises 
and also around isolated burials (Cioropcani, Paşcani, etc.).  

Rectangular arrangements are both with and without graves and entrances inside. Those lacking 
graves inside (Kalančak, Kurči etc.) are located near barrow cemeteries, while those with graves inside were 
identified at Cazaclia, Dzinilor, Petreşti, Holmskoe, Kalančak, Nagornoe (T 2), etc.  

Trapezoidal shaped layouts are provided with entrance and graves inside and were unearthed only 
under singular Sarmatian tumuli and oriented north-south. They were discovered under the tumuli from 
Mirnoe, Corpaci and Vasil’evka.  

Circular ritual arrangements comprise graves inside at all times and were identified under tumuli at 
Alkalija, Bălăbăneşti, Brilevka, Cazaclia, Divizija, Kotlovina, Kubej, Kurči, Vasil’evka, Petreşti, etc.  

Almost all circular, square or rectangular ritual arrangements concentrate in the Prut—Dniester 
interflow. In the east of the north Pontic region, sole arrangements are circular and were identified in the 
Brilevka necropolis. Nonetheless, we should mention that circular layouts beneath tumuli are recorded in the 
north of the Black Sea as early as the mid Sarmatian period. 

Square, rectangular and trapezoidal arrangements date from the second half of the 2nd—beginning of 
the 3rd centuries AD and are considered good chronological indicators for the first stage of the late Sarmatian 
culture. Latest are circular layouts from the Kubej and Kurči nceopolises and date in the second half of the 
3rd—beginning of the 4th centuries AD. 

Lat but not least, it is worth mentioning that the above ritual arrangements are primarily an attribute 
of tumuli funerary ritual. 

Animal offerings  
Animal offerings are rare within burials that belong to this period. Thus, animal offerings were 

identified in secondary graves within older tumuli only in a few cases. Seldom, main burials in Sarmatian 
tumuli comprise animal offerings.  

Although largely spoiled, inside the entrance pits of catacomb and niche graves were uncovered 
remains of animal offerings. 
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During the late period, in the north Pontic region animal offerings are less found compared to eastern 
areas where the number of graves including animal offerings is higher.  

Funerary inventory: composition and position within the grave  
The funerary inventory of late period burials is rather varied and, occasionally, very numerous.  
Wheel-made pottery are much more numerous than hand-made pottery. Best represented are the 

liquids storage and pouring ware (jars), followed by drinking ware (small jars) and eating ware (basins, 
tureens, plates). 

Full or fragmentary amphorae were identified among he objects of the funerary inventory. 
Jewelry and dress items are rather well represented. Certain categories are varied typologically and 

some are largely spread in the Sarmatian world of the period. Beads, brooches, apparel appliqués and earrings 
are numerous, the bracelets, rings and pendants are rare, while the medallions are even more seldom 
discovered. Frequently identified are buckles, belt sets and tags made of various metals. 

Mirrors are even less found and their typological variation is reduced.  
Only a few funerary inventories consisted of metal ware (one jar, one cauldron and one situla), yet 

glass recipients of various types are much more numerous compared to the previous period. 
Beside all these categories of materials and similar to previous periods, the burials of the late 

Sarmatian period also comprise weaponry. They are part of male burials and consist of swords, daggers, arrow 
heads and rarely, spears, lances, bows or shields. 

Concerning the harness pieces, they are scarce within late period Sarmatian graves. 

VI. 2. MATERIAL CULTURE  

VI.2.1. POTTERY  
Late period hand and wheel-made pottery divides from the functional point of view as follows: 

cooking and storage ware; eating ware; liquids storage and pouring ware; drinking ware; oints and perfumes 
storage ware and ritual ware. 

 
HAND-MADE POTTERY  
Cooking and storage ware  
They are of several types and come from T 15 G 2 at Zlatopol’, T 139 G 1 (Fig. 79/1) and T 191 G 1 

at Brilevka, T 3 G 5 at Podojma (Fig. 79/3), T 3 G 6 at Majaki (Fig. 79/4), T 4 G 1 at Kolpakovka, T 1 G 1 at 
Mospinskaja, T 2 G 4 at Semenovka, T 5 G 1 at Dzinilor (Fig. 79/9), T 12 G 1 at Vladycen’, G 1 at Floriţoaia 
Nouă (Fig. 79/2), damaged burials from Paşcani, Tocmagiu, Negureni, several graves from Alkalija, 
Hadžider II (Fig. 79/12), Divizija (Fig. 79/6–8), Vasil’evka (Fig. 79/10), Kubej (Fig. 79/11), Šabolat, 
Holmskoe, Cuconeştii Vechi, Kriničnoe, Brânzeni, Bocani (Fig. 79/5) necropolises and several burials from 
the entire north Pontic area. In certain cases they were provided with a lid (T 6 G 1, T 28 G 1, T 29 G 1 at 
Alkalija, T 7 G 1, T 8 G 1, T 10 G 1 at Divizija, T 2 G 1, T 4 G 1 at Šabolat, T 5 G 1 at Dzinilor or the damaged 
grave at Paşcani etc.). 

Most frequently encountered ornaments are the cells and rim cuts, yet panes, notches, incised lines 
and occasionally knobs are found.  

Eating ware  
They are represented by tureens and basins and were discovered in a series of graves like from 

Vasil’evka T 23 G 1 and T 25 G 3 (Fig. 80/1–3), Comrat T 1 G 1 etc. We must mention that upon the shape, 
they imitate wheel-made shapes manufactured by ancient centres. 

Liquids storage and pouring ware  
Narrow mouth ware  

Recipients of the type are represented by the exemplars from T 24 at Holmskoe (Fig. 81/1), T 1 G 4 at 
Pomazany (Fig. 81/3), T 11 G 6 at Plavni (Fig. 81/2), from a series of burials from the Bocani necropolis and 
several other burials from the analysed region. 

Jars  

Late period hand-made jars are extremely rare. Known exemplars come from T 6 G 15 at Kamenka 
(Fig. 81/5), T 10 G 3 at Pervokonstantinovka (Fig. 81/4) and other. 
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Drinking ware  
Small pots  
They are of common and usual shapes identified on the entire territory that the Sarmatians inhabited 

over the time.  
Such ware comes from T 15 G 2 at Zlatopol’, T 1 G 1 at Orlovka (Fig. 82/1), T 10 G 3 at 

Pervokonstantinovka (Fig. 82/2), T 6 G 14 at Kamenka (Fig. 82/3), G 3 at Bădragii Noi – “La Stâncă”, T 9 G 1 
and T 26 G 1 at Gradeška, T 21 G 1 at Čauš and a series of burials from the Holmskoe (Fig. 82/4), Divizija (Fig. 
82/5), Vasil’evka (Fig. 82/6–7), Kubej, Hadžider II (Fig. 82/8), Šabolat, Bocani or Cuconeştii Vechi II 
necropolises. 

Bowls  
Within late Sarmatian graves, bowls were part of the funerary inventories of T 3 at Holmskoe (Fig. 

82/10), T 6 G 3 at Divizija (Fig. 82/9), T 6 G 14 at Kamenka (Fig. 82/11), Selişte etc. 
Ritual ware  
Censers from late period graves are represented by fewer discoveries compared to the previous 

period. Cases when two censers are found within one grave are even less uncovered and they usually come 
from women burials, alike the previous periods. 

Such vessels were discovered in burials like from Nagornoe T 1 G 1 (Fig. 83/1–2) and T 12 G 2, T 6 G 
1 at Alkalija (Fig. 83/4), G 5 at Brânzeni (Fig. 83/3), T 3 G 1 at Cârnăţeni (Fig. 83/5), T 29 G 1 at Bădragii 
Vechi, T 5 G 4 at Palanca etc. 

From T 1 G 1 at Nagornoe (Fig. 83/1–2) come two censers, while from T 5 G 4 at Palanca come three 
exemplars. Discoveries of two or three censers within the same grave are characteristic of the middle 
Sarmatian period. 

Among ritual ware count vessels shaped as a legged cup, like the exemplars from T 9 G 3 at Opaci 
(Fig. 83/6), T 29 G 1 at Bădragii Vechi and T 5 G 4 at Palanca. Vessels in the shape of a legged cup emerged as 
early as the early Sarmatian period and were intensively used. 

 
WHEEL-MADE POTTERY  
Wheel-made pottery within late period burials are largely imports from neighbouring cultural 

environments (Bosporan kingdom, north Pontic Greek cities, Roman Empire, neighbouring sedentary 
populations). 

Eating ware  
A first group is represented by basins and tureens unearthed in graves like Divizija T 2 G 1 (Fig. 84/1), 

T 7 G 1 (Fig. 84/2) and T 8 G 1 (Fig. 84/3), Dzinilor T 5 G 1 (Fig. 84/4), Alkalija T 19 G 2 (Fig. 84/5), T 22 G 1 
(Fig. 84/6), T 26 G 1, T 28 G 1 (Fig. 84/7) and T 29 G 1, Nagornoe T 9 G 1 (Fig. 84/8), Hadžider II T 11 G 1, 
Vasil’evka T 6 G 4 (Fig. 84/9) and T 24 G 1 (Fig. 84/10), Kotlovina I T 2 G 2 (Fig. 84/12), Kubej T 8 G 1 (Fig. 
84/11), T 14 G 1 şi T 20 G 1, Brilevka T 139 G 1, Kantemirovka T 1, Vladyčen’ T 7 G 1, T 9 G 1 (Fig. 84/13) 
and T 10 G 1, Čauš T 21 G 1 (Fig. 84/15) and T 23 G 1, Frikacej T 6 G 1, Gradeška T 7 G 1 (Fig. 84/14), 
Petreşti T 1 G 2, Olăneşti T 16 G 1, Ciobruci T 2 G 1, Feşteliţa T 1 G 3 şi T 6 G 1, Floriţoaia Nouă (damaged 
grave) and many other. 

They are supplemented by plates, extremely rare in late Sarmatian burials. Among, the exemplar from 
T 6 G 1 at Alkalija (Fig. 85/1) is worth mentioning. 

Wheel-made bowls are also few, like those in T 3 G 1 at Kubej (Fig. 85/2), T 12 G 2 at Nagornoe (Fig. 
85/3), T 7 G 1 at Gradeška (Fig. 85/4) and T 3 G 3 at Feşteliţa (Fig. 85/5). 

 The bowl from Nagornoe bears the stamp planta pedis and represents a usual shape for the 2nd—3rd 
centuries AD, while that from Kubej belongs to a shape with analogies in the first centuries. 

Liquids storage and pouring ware  
Jars  

Jars represent the category with most numerous items identified in late period Sarmatian graves, like 
Mospinskaja T 1 G 1 (Fig. 86/1), Brilevka T 118 G 1, T 139 G 1 (Fig. 86/2) and T 165 G 1 (Fig. 86/7)), Kuzmin 
T 2 G 3, Cioropcani (damaged grave) (Fig. 86/3), Congaz T 1 G 2, Semenovka T 4 G 1 (Fig. 86/4), Plavni T 11, 
Kotlovina I T 2 G 2 (Fig. 86/6), Dzinilor T 5 G 1, damaged graves from Paşcani, Tocmagiu, Negureni, 
Mărcăuţi, several burials from flat or barrow cemeteries as Brânzeni G 4, Selişte, Bocani G 1, G 8 and G 14, 
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Floriţoaia Nouă (damaged grave) (Fig. 86/4), Bădragii Noi G 5 and G 7, Gradeška T 7 G 1, T 9 G 1 (Fig. 86/8) 
and T 26 G 1 (Fig. 86/9), Vladyčen’ T 7 G 1 and T 10 G 1 (Fig. 86/10), Šabolat T 1 G 1, T 2 G 1 (Fig. 86/11) and 
T 3 G 1, Cuconeştii Vechi I and II, Divizija T 2 G 1 (Fig. 86/13) and T 6 G 3 (Fig. 86/14), Alkalija T 5 G 13, T 
28 G 1 and T 32 G 1, Vasil’evka T 14 G 5, Hadžider II T 9 G 1 (Fig. 86/15) etc. 

Two-handled exemplars are rare (Alkalija T 32 G 1, Kurči T 17 G 1 (Fig. 86/12), Risipeni T 1 G 1, 
Negureni, Goteşti (damaged graves).  

Part of the jars, especially oxidised jars are artifacts manufactured by workshops in the Greek cities or 
the Bosporan kingdom. Reduced jars come mainly from workshops in the lower Don region or the Kuban 
region. Yet, the majority of the jars from Sarmatian graves west of the north Pontic area are most probably 
products purchased from neighbouring sedentary populations (Carps, free Dacians) where they are most 
common.  

Ram-shaped vessels  

This category is represented by the exemplar from T 12 G 4 at Balki (Fig. 87) dated in the first half of 
the 3rd century AD, if not the second half of the same century. 

Similar vessels also come from Sarmatian burials at Rostov on Don (T 6) dated by the end of the 
2nd—beginning of the 3rd centuries AD and Hajdúböszörmény (Hungary) dated by the end of the 3rd—
beginning of the 4th century AD.  

Like ram-shaped vessels from the middle period, they are products of Asia Minor workshops. The 
exemplar from Hajdúböszörmény is most probably produced by the workshop at Brigetio (Pannonia Superior). 

Drinking ware  
The category is represented by small jars, bowls and cups. Some small jars were probably also used for 

liquids pouring. 
Rather numerous in late graves, small jars are of several types and come especially from burials west 

of the north Pontic area. Such vessels were identified in T 13 at Holmskoe (Fig. 87/1), T 9 G 1 at Nagornoe 
(Fig. 87/2), T 8 G 1 at Hadžider II (Fig. 87/3), T 6 G 1 at Divizija (Fig. 87/4), T 14 G 1 and T 20 G 1 at 
Vasil’evka (Fig. 87/5–6), T 8 G 1 at Kubej (Fig. 87/7), T 29 G 2 at Bădragii Vechi, G 2 and G 7 at Bădragii Noi, 
G 4 at Bădragii Noi – “La Stâncă” (Fig. 87/8), T 1 G 1 at Risipeni (Fig. 87/9), G 6 at Brânzeni, Drochia (Fig. 
87/10), T 1 G 1 at Šabolat, the damaged graves at Mărcăuţi, Cioropcani, Paşcani (Fig. 87/11), Tiraspol, several 
graves from Cuconeştii Vechi I, Cuconeştii Vechi II (Fig. 87/12), Bocani necropolises and many other. 

Exemplars like those in Holmskoe (T 13), Hadžider II (T 8 G 1), Paşcani, Bocani (G 10), Cuconeştii 
Vechi II (T 29 G 2, T 31 G 1) and similar from other burials belong to types dated during the second half of 
the 2nd—first half of the 3rd centuries AD and are Roman imports. 

Bowls are extremely rare. Among count the exemplar from the Kalančak tumulus (Fig. 89/1) 
belonging to vessels whose production developed in “pergamian” centres as early as the 1st century AD and 
the exemplar from Çandarli. The bowl from Kalančak is of poor quality and is probably a “Pontic” imitation of 
“Pergamian” or Çandarli products. Similar bowls are regularly discovered in the Pontic region of the first 
centuries AD. 

Cups are also scarce in this period. The items from Šabolat T 2 G 1 (Fig. 89/3), Opaci T 9 G 3 (Fig. 
89/4), Nogornoe T 9 G 1 (Fig. 89/5–6), Gradeška T 7 G 1 (Fig. 89/2) and Bocani G 5, G 13 and G 15 (Fig. 89/7) 
are worth mentioning. 

 The Opaci cup is similar to type Knipovič 9A(M) dated mainly in the 2nd century AD. The cup from 
Šabolat dates from the same century. 

Two-handled cups like exemplars from Nagornoe (Fig. 89/6) and Bocani (Fig. 89/7) belong to a type 
with a large dating period, being frequently identified in the Roman environment during the 2nd—3rd 
centuries AD. 

Liquids storage and transport ware  
Amphorae 
The discovered amphorae are few and represented by full and fragmentary exemplars uncovered 

within graves, tumuli mantles or ditches of circular, square or rectangular-shaped ritual arrangements 
surrounding the burials beneath the tumuli. 

From the first stage of the late Sarmatian culture come amphorae from Nagornoe (T 12 G 1), 
Cârnăţeni (T 3 G 1), Corpaci (T 1 G 1) (Fig. 90/1), Suvorovo (T 3 G 2), Holmskoe (the ditch of the square 
layout of T 22), the “military necropolis” from Bădragii Noi (ditches of square shaped ritual layouts) (Fig. 
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90/2) and Buzovka III (T 3 G 1). They belong to type C in D. B. Šelov’s typology and date from the 2nd 
century AD. 

From a series of burials of the first stage of the late Sarmatian culture (Ursoia T 4 G 1, Olăneşti T 16 G 1 
(Fig. 90/3), Gradeška T 7 G 1, T 9 G 1 (Fig. 90/4) and T 26 G 1)) come amphorae that belong to type D in       
D. B. Šelov’s typology dated in the first half of the 3rd century AD, yet which were manufactured in Tanais 
even after the second half of the 3rd century AD, as proven by their discovery in complexes dated from the 
second half of the 3rd century AD.  

The above amphorae are completed by type Šelov F, known in the specialty literature as “inkerman” 
type amphorae (Frikacej, Kurči T 16 G 1 (Fig. 90/5), Čauš T 21 G 1 (Fig. 90/6). They date from the end of the 
3rd—4th centuries AD. 

The amphora from T 5 G 1 at Čauš (Fig. 90/7) is a rather rarely discovered type and belongs to type 
79 in I. B. Zeest’s typology and dates especially from the 3rd century AD. It is though worth mentioning that 
such amphorae were manufactured in west Mediterranean during the 2nd—4th centuries AD. 

VI.2.2. HOUSEHOLD OBJECTS  
This category of items, rather scarce and lacking diversity, is represented by loom weights, 

whetstones, needles, awls and knives. 
Loom weights were discovered in a series of graves like Brilevka T 139 G 1 (Fig. 91/1), Gradeška T 7 G 1 

and T 26 G 1, Sărata Veche T 1 G 7, Podojma T 3 G 5 (Fig. 91/2), Bocani G 9, G 10 and G 13, Cârnăţeni T 3 G 1, 
Olăneşti T 16 G 1, Nagornoe T 1 G 1, Holmskoe T 19 and T 23 (Fig. 91/3), Brânzeni G 4, Kubej T 3 G 1 and T 15 
G 1 (Fig. 91/5), Vladyčen’ T 5 G 1 and T 10 G 1, Divizija T 2 G 1 (Fig. 91/4), Alkalija T 2 G 1 and T 24 G 1 (Fig. 
91/6–7), Vasil’evka T 1 G 1, T 2 G 1 (Fig. 91/8), T 14 G 1 (Fig. 91/9), T 14 G 6 (Fig. 91/10) and T 23 G 1, Prăjila, 
Paşcani, Cimişlia, Tocmagiu, several graves from the Cuconeştii Vechi II necropolis and many other. 

Whetstones come from T 118 G 1 at Brilevka, T 9 G 1 at Gradeška, T 1 G 1 at Nagornoe and also a 
series of burials from flat and barrow cemeteries of the period. 

Knives are rare within late period burials when compared to the previous period. Among count 
Orlovka T 1 G 1, Cuconeştii Vechi II T 40 G 1, Holmskoe T 14, T 19, Sărata Veche T 1 G 7, Vasil’evka T 24 G 
1, Kubej T 3 G 1, T 9 G 1, Alkalija T 6 G 1 (2 ex.), T 11 G 1, Divizija T 17 G 2, Nagornoe T 9 G 1, Vladyčen’       
T 6 G 1, T 7 G 1, T 9 G 1, Bocani G 8 and many other from the entire north Pontic area. 

Among household objects also count wooden (G 4 at Bocani), bone (G 7 and G 11 at Bocani), bronze 
(T 20 G 1 at Vasil’evka, Prăjila) and iron needles (G 6 at Bocani, T 23 at Holmskoe) and iron awls as well 
(Vasil’evka T 14 G 6, Cuconeştii Vechi I T 7 G 2) etc.  

VI.2.3. JEWELRY AND DRESS ITEMS  
Collars  
The sole item comes from T 12 G 1 at Balki (Fig. 92/1). It is made of silver twisted bar and has by one 

of the end a fastening hook, while the other is “eye”-bent. They are also found in middle Sarmatian 
environment. A similar golden exemplar comes from a grave (T 49) by the end of the 2nd century AD from 
the Sarmatian necropolis at “Zolotoe kladbišče”. Such collars are also known with the Sarmatian Iazyges from 
the Pannonian field as well as in the Roman world. 

Necklaces  
From T 26 G 1 at Gradeška (Fig. 92/2) comes a necklace made of golden tubular sets and pendant-

appliqués in half moon shape and fastening loops. 
A pendant-appliqué similar to those in the burial from Gradeška comes from the Sarmatian grave at 

Kurči (T 32 G 2). 
In T 3 G 1 at Kubej (Fig. 92/3) was identified a necklace made of a golden chain to which are attached 

11 golden petal-shaped pendants with carnelian mount. 
Bracelets  
They are rare discoveries within late Sarmatian burials.  
From T 9 G 1 at Nagornoe (Fig. 93/1) comes a bronze bracelet with the surface ornamented with 

triple continue rows of knobs and from T 12 G 1 at Balki (Fig. 93/2), T 1 G 1 at Ekaterinovka and T 32 G 1 at 
Cuconeştii Vechi II (Fig. 93/3) come bronze bracelets with loose ends at a distance one from the other.  

Bracelets from massive rod hexagonal in cross section are represented by a single exemplar. It is silver 
made and comes from T 26 G 1 at Gradeška (Fig. 93/4) and dates in the second half of the 3rd—beginning of 
the 4th centuries AD. 
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The above exemplars are supplemented by bracelets with thickened ends recorded through the bronze 
items from T 27 G 1 at Vasil’evka (Fig. 93/5) and T 3 G 6 at Majaki.  

Bracelets with overlapping rolled ends are also few and among count the bronze bracelets from T 3 G 
3 at Podojma (Fig. 93/6), G 10 at Bocani, T 32 G 1 at Cuconeştii Vechi II and T 6 G 1 at Divizija. A last type is 
represented by the spiral bracelet made of a bronze rod and having non-ornamented ends discovered in T 15 
G 2 at Zlatopol’. 

Earrings  
A first type of earrings is represented by earrings with a fastening system consisting of a hook and 

loop, made of a metal string (silver or bronze) with one end bent as a hook and the other bent in the shape of a 
loop and wound onto the body. Within late Sarmatian burials such earrings come from G 6, G 8 and G 13 
from Bocani necropolis, Negureni, G 4 at Brânzeni (Fig. 94/1), T 6 G 12 at Kamenka (Fig. 94/2–3), T 21 G 2 
(Fig. 94/5) and T 23 G 1 at Cuconeştii Vechi I, T 10 G 1, T 17 G 1, T 24 G 1 and T 29 G 2 (Fig. 94/4) at 
Cuconeştii Vechi II etc. 

From T 19 at Holmskoe (Fig. 94/6) comes a silver earring with one sharpened end, while the other is 
flat representing a stylised snake and from T 26 G 1 at Gradeška (Fig. 94/7) come two earrings made from a 
single golden pieces with a simple body whose base represents an almond-shaped plate decorated on the 
averse with an oval cabochon with ornamented rims and mounted topaz. Similar earrings, yet silver made and 
having twisted body, come from T 12 G 1 at Balki (Fig. 94/8–9). 

Temple earrings and links  
Temple rings come from graves like T 8 (Fig. 94/10–11) and T 11 from Holmskoe, T 26 G 1 at 

Gradeška , G 4 at Bocani, T 31 G 1 at Cuconeştii Vechi II, T 1 G 1 at Vasil’evka (Fig. 94/12–13). They are silver 
(Holmskoe T 8, Gradeška, Vasil’evka) and bronze made (Bocani, Holmskoe T 11, Cuconeştii Vechi II) and are 
manufactured of a single metal piece, circular in cross section. 

Concerning the links, the discovered items are simple bronze or iron pieces and come from a series of 
graves like T 5 G 1 at Dzinilor (bronze), Kalančak tumulus (bronze) or T 7 G 1 at Hadžider II (iron). 

Buckles  
The first group is represented by simple buckles of circular, rectangular and square shapes.  
Within late period Sarmatian graves, buckles with circular link are recorded in T 6 (Fig. 95/1) and       

T 16 at Holmskoe, T 9 G 1 (Fig. 95/3) and T 12 G 2 (Fig. 95/4) at Nagornoe, T 4 G 1 at Semenovka (Fig. 95/2), 
T 5 G 1 at Čauš (Fig. 95/5), T 7 G 1 at Hadžider II, T 17 G 1 at Kurči (Fig. 95/6–7), T 9 G 1 and T 12 G 2 (Fig. 
95/8) at Vladyčen’, T 8 G 1 at Kubej, T 1 and T 3 at Kantemirovka, T 1 G 1 at Mospinskaja (Fig. 95/9), T 7 G 1 
at Gradeška, T 1 G 1 at Corpaci and several other burials from the analysed north Pontic area. 

Recatngularly shaped simple buckles come from a series of graves lile Holmskoe (T 14) and Čauš (T 5 
G 1). 

Another buckle group consists of buckles made of framework and mobile plate. The first type is 
represented by circular or oval link and rectangular mobile plate from T 28 G 1 at Alkalija (Fig. 95/11), T 20 G 1 
at Vasil’evka (Fig. 95/12), T 16 and T 17 at Holmskoe, T 9 G 1 at Nagornoe (Fig. 95/13), T 17 G 1 at Kurči 
(Fig. 95/14), T 5 G 1 at Čauš (Fig. 95/15), T 14 G 1 at Cazaclia (Fig. 95/16), G 7 at Bădragii Noi (Fig. 95/17–
18), T 4 G 1 at Ševčenko (Fig. 95/19), T 16 G 1 at Olăneşti, T 16 at Holmskoe (Fig. 95/10), T 21 G 1 at 
Cuconeştii Vechi II and many other.  

Other buckle type of the group comprises rectanglar or squared buckles with rectanglar or 
approximately rectanglar mobile plate like items in Holmskoe T 16 (Fig. 95/20), Nagornoe T 12 G 1 (Fig. 
95/21), Šabolat T 2 G 1 (Fig. 95/22), Cioropcani. Buckles of the type are characteristic to the Przeworsk 
cultural environment on the Poland territory by the end of the 2nd—beginning of the 3rd centuries AD and 
are imported in the Sarmatian environment. 

The third type is represented by pieces with oval or circular link and approximately round mobile 
plate. Pieces of the type come from T 7 G 1 at Hadžider II (Fig. 95/24), T 9 G 1 at Nagornoe (Fig. 95/25), T 5 G 1, 
T 21 G 1 (Fig. 95/26) and T 23 G 1 at Čauš, T 17 G 1 at Kurči (Fig. 95/27), T 20 G 1 at Kubej, T 12 G 1 at 
Vladyčen’ (Fig. 95/28), T 14 G 1 at Cazaclia (Fig. 95/30), Sokolovo (Fig. 95/29), T 3 at Kantemirovka, T 21 G 1 
at Cuconeştii Vechi II, G 5 at Bădragii Noi – “La Stâncă”, T 2 G 1 at Ciobruci, T 16 G 1 at Olăneşti, T 7 G 1 
and T 9 G 1 at Gradeška etc. 

A last type of buckles is rectangular with circular mobile plate. The single item of the type comes from         
T 22 G 1 at Alkalija (Fig. 95/31) dated during the second half of the 2nd—beginning of the 3rd centuries AD. 
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Belt joints and tags  
The large majority are made of silver and bronze, yet silver and golden exemplars made in a 

polychrome style were also discovered, like in T 9 G 1 at Gradeška (Fig. 96/2–5), T 20 G 1 at Kubej (Fig. 96/1) 
or T 5 G 1 at Čauš (Fig. 96/6). 

Metal joints are made either from a single rectangular metal plate attached by rivets to the external 
part of the belt or from two rectangular plates, external and internal, attached together by rivets.  

Items from a single metal plate come from T 9 G 1 at Nagornoe (Fig. 96/8), T 17 G 1 at Kurči (Fig. 
96/7), T 2 G 1 at Divizija (Fig. 96/9) or T 15 G 1 at Kubej. 

Two plated joints come from a series of graves like from Nagornoe T 9 G 1 (Fig. 96/10–11), Gradeška 
T 7 G 1 (Fig. 96/12) or Verbki III T 4 G 1 (Fig. 96/13). 

More abundant, the belt tags are generally made of bronze and silver, yet one golden and one iron 
exemplars are also known. From a constructional point of view, two types become apparent: simple tags made 
from a single plate and belt tags made from a joint to which the proper tag is attached. 

Simple belt tags were attached either directly to the belt or by rivets with the aid of an inner plate. 
They come from T 16 G 1 at Olăneşti (Fig. 96/14), T 7 G 1 and T 28 G 1 at Alkalija, T 7 G 1 (Fig. 96/16) and       
T 8 G 1 at Divizija, T 1 G 2 and Vasil’evka (Fig. 96/17), T 7 G 1 at Hadžider II, T 11 G 1 at Vladyčen’, G 5 at 
Bădragii Noi – “La Stâncă”, T 33 G 1 at Cuconeştii Vechi II and other. 

Similar exemplars were identified in Sarmatian burials east of Don during the first stage of the late 
Sarmatian culture. 

 Belt tags made of a joint to which the proper tag is attached are also made from bronze and silver. 
Their rectangular joint is formed either from a bent plate or from two plates attached to the belt by one or two 
rivets. They come from T 9 G 1 at Nagornoe (Fig. 96/15, 18), T 17 G 1 at Kurči (Fig. 96/19–20), T 9 G 1 at 
Gradeška (Fig. 96/21), T 2 G 1 at Šabolat, G 2 at Bădragii etc. and have several analogies in a series of late 
period Sarmatian graves from the steppes left of Don and lower Volga.  

Brooches  
Within Sarmatian burials from the second half of the 2nd—4th centuries AD, most numerous and 

well preserved are brooches with returned foot and wound onto the bow (group 15 in A. K. Ambroz’s 
classification).  

Pieces of the group are recorded from late period Sarmatian graves by approximately 20 exemplars. 
The brooches of the group from the first stage of the late Sarmatian culture (second half of the 2nd—first half 
of the 3rd centuries AD) belong to the first series. Upon the bow and foot shapes, they pertain to variants 3–5. 
Items from the third variant are characterised by a strongly curved bow and widened foot and date mainly 
from the first half of the 2nd century AD, although are rarely found in the third quarter of the same century. 
In the late Sarmatian environment from the north Pontic area, such a brooch comes from T 17 G 1 at 
Akkermen’ II. 

Brooches of the fourth variant are characterised by a strongly curved bow and widened foot (T 6 G 1 
at Ševčenko, T 31 G 1 at Ust’-Kamenka, T 2 G 1 at Divizija (Fig. 97/1), T 5 G 1 at Dzinilor (Fig. 97/2), T 6 G 1 
at Šabolat (Fig. 97/3) etc.). They date especially in the second half of the 2nd century AD and are seldom 
discovered by the beginning of the 3rd century AD. Brooches of the fifth variant characterised by a slightly 
curved bow, widened and extended returned foot, wound onto the bow, and date by the end of the 2nd—3rd 
centuries AD. Such brooches come from a series of graves like Ševčenko (T 4 G 1, T 6 G 1) (Fig. 97/4–5), Ust’-
Kamenka (T 37 G 1) (Fig. 97/7), Alkalija (T 22 G 1) (Fig. 97/6) etc. 

During the second stage of the late Sarmatian culture (second half of the 3rd—4th centuries AD) 
brooches of the group are represented by the third series. They are characterised by inner chord, slightly 
curved foot and strongly widened foot. Brooches belonging to the first variant are defined by massive bow and 
strongly widened foot (Kurči T 13 G 1 (Fig. 97/8), Gradeška T 7 G 1 (Fig. 97/9)). The second variant is 
identified by flat bow and widened foot, facetted or ornamented by engraving (T 12 G 1 at Balki (Fig. 97/10), T 
7 G 1 at Divizija (Fig. 97/11), T 26 G 1 at Gradeška). Both variants date from the 3rd century AD or the second 
half of the 3rd—beginning of the 4th centuries AD. 

Infrequently discovered, brooches of the third variant are defined by massive strongly curved bow, 
trapezoidal profile, while the slightly widened foot is wound onto the bow by two spires. Such a brooch comes 
from T 8 G 1 at Kubej (Fig. 97/12).  
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From G 10 at Bocani and T 4 G 1 at Šabolat (Fig. 97/13), come strongly profiled brooches (type 
Almgren 84; Cociş 8b2b2). Their distribution area is very large, being discovered from Britannia to Syria, and 
also Barbaricum. Chronologically, they date in the 2nd—beginning of the 3rd centuries AD. 

Exemplars from G 5 at Bocani (Fig. 97/14) and T 3 G 1 at Cârnăţeni belong to another type. Their 
dissemination area comprises the Barbaricum east of the Carpathians, especially the Carp world. In Roman 
Dacia the group in Oltenia (Romula, Locusteni, Daneţi), yet emerge sporadically in Transylvania as well 
(Obreja). The brooches of the type emerged by the end of the 1st century AD and remained in use until mid 
2nd century AD. In Roman Dacia they date in the 2nd century AD or only its first half. 

From G 7 at Bădragii Noi (Fig. 97/15) and T 6 G 1 at Ševčenko (Fig. 97/16) come strongly profiled 
brooches of Pontic type that chronologically belong to the 2nd—first half of the 3rd centuries AD. 

The hinged brooches from T 5 G 1 at Vladyčen’ (Fig. 97/17) and T 40 G 2 at Cuconeştii Vechi II (Fig. 
97/18) represent another type. They have a large dating period and are recorded in the north of the Black Sea, 
the Kuban region, Bospor and the territory north from Caucasus. 

The burial from Cuconeştii Vechi II is dated in the second half of the 2nd—mid 3rd centuries AD, 
while that from Vladyčen’ around mid 3rd century AD. 

In T 19 at Holmskoe (Fig. 97/19) were unearthed two extremely rare brooches in the north Pontic 
area, yet frequent in Central Europe where they date in the chronological interval comprised between 
150/160—250/260 AD. 

Another type is represented by the hinged brooches from T 9 G 1 at Nagornoe (Fig. 97/20) and G 10 
at Kriničnoe. Typologically, they are evolved forms of the traditional Aucissa type. Chronologically, they 
frame in the period comprised between the beginning of the 2nd—first half of the 3rd centuries AD. Both 
burials date, based on the rich funerary inventory, in the first half of the 3rd century AD.  

The fragmentary iron-made brooches, whose typological framing may be established with difficulty, 
come from T 8 G 1 at Dzinilor, T 1 G 1 at Vasil’evka, T 22 G 1 and T 34 G 1 at Cuconeştii Vechi II. A unique 
piece comes from T 6 G 1 at Frikacej (Fig. 97/21). It is a golden brooch with carnelian incrustations onto the 
body. The archaeological context to which it belongs, idicates a date in the second stage of the late Sarmatian 
culture. 

Another brooch group are made of a metal rod bent in “omega” letter shape. It is represented by 
exemplars from T 8 at Holmskoe, T 2 G 1 at Divizija (Fig. 97/23) and G 5 at Bădragii Noi—“La Stânca” (Fig. 
97/22). “Omega”-type brooches have a large dating period, from the 1st until the 4th centuries AD. Their 
distribution area comprises the entire Roman Empire, from Britannia to Africa and also the Barbarian 
environment. In Roman Dacia, such brooches date in the chronological interval comprised between mid 
2nd—mid 3rd centuries AD. 

A distinctive type of brooches are made from two metal pieces, have returned foot wound onto the 
bow identified in T 9 G 1 at Kubej (Fig. 97/24) and the Mospinskaja burials (Fig. 97/25). They belong to types 
A3b and B2b in E. L. Gorohovskij’s classification. 

This brooch is frequent in Sântana de Mureş—Cerneahov culture area, yet is found in large numbers 
in the Sarmatian environment from the Hungarian territory. The item from Kubej pertains to a variant dated 
approximately by mid 3rd—beginning of the 4th centuries AD, while that from Mospinskaja belongs to a 
variant dated in the chronological interval comprised between the last quarter of the 3rd century AD and the 
boundary between the 4th—5th centuries AD. 

Shells, astragals, bells, beads  
Shells and astragals are a rare occurrence within burials of the period. 
Thus, in the teen burial from Bocani (G 15), eight astragals were discovered, while the Divizija (T 6 G 

3) comprised six exemplars deposited in a hand-made bowl. The teen burial from Floriţoaia Nouă (G 1) 
included four astragals, and the child grave (G 2), within the same necropolis, contained six exemplars. 

Within late period Sarmatian burials, bells were identified in T 6 G 1 at Alkalija (3 bronze items), T 26 
G 1 at Gradeška (3 silver items), Negureni (bronze), Paşcani (damaged grave), T 24 at Holmskoe (bronze),      
G 10 at Bocani (bronze), Tălmaza etc. The semi-globed bells with an orifice for the string supporting the 
inside oscillating bar and pyramidal bells with fastening loop cast together with the rest of the body (Paşcani, 
Holmskoe, Bocani, Tălmaza) are worth mentioning. 

Beads are typologically identical or similar to beads in the Pontic region and are made of glass of 
various colours, carnelian, coral, agate, chalcedony, amber, crystal, rock crystal, cretaceous rock etc.  
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Beads come from late Sarmatian burials at T 12 G 1 at Balki, T 3 G 32 at Kalančak, T 139 G 1 at 
Brilevka, T 6 G 1 and T 7 G 1 at Alkalija, T 2 G 1, T 6 G 1, T 9 G 1 and T 11 G 1 at Divizija, T 1 G 1, T 11 G 2, 
T 14 G 1, T 14 G 14, T 23 G 1, T 24 G 1, T 27 G 1 at Vasil’evka, T 9 G 1 at Kubej, T 8, T 11, T 22, T 24 at 
Holmskoe, Paşcani, T 2 G 1 at Ciobruci, T 6 G 1 at Feşteliţa, T 6 G 12 at Kamenka, T 3 G 6 and T 5 G 8 at 
Majaki, T 3 G 1 at Cârnăţeni, T 3 G 5 at Podojma, G 1—G 5 at Brânzeni, Truşeni, T 1 G 1 at Risipeni, T 29 G 2 
and T 40 G 2 at Cuconeştii Vechi II, several graves from the Bocani necropolis where their number reaches 
3500 and many other burials from the north Pontic area in the late Sarmatian period. 

Glass beads are most numerous and various sizes and shapes monocolour beads dominate. The 
colours usually are white, blue, red, green, yellow, violet, grey, brown, black etc. Carnelian, chalcedony, agate, 
amber and gagate beads also appear within graves. 

VI.2.4. TOILETRIES  
Mirrors 
The large majority of mirrors of the period are represented by disk exemplars with thickened rim and 

cone knob in the central part and lateral rectangular handle, perforated. The outer part of the mirror is 
decorated in relief displaying various motifs: most often solar symbols and “tamga” type signs (type Hazanov IX). 

They are represented by over 40 exemplars coming from a series of burials like T 6 G 1 at Ševčenko,  
T 17 G 1 at Akkermen’ II (Fig. 98/1), T 23 G 1 (Fig. 98/9) and T 27 G 1 (Fig. 98/2) at Vasil’evka, G 6 (Fig. 98/3) 
and G 10 at Kriničnoe, T 3 G 6 at Majaki (Fig. 98/4), G 4 at Ogorodnoe—2 (Fig. 98/5), T 5 G 1 at Vladyčen’ 
(Fig. 98/6), T 12 G 1 at Balki (Fig. 98/13), T 3 G 1 at Kubej (Fig. 98/7), T 13 G 1 at Kurči (Fig. 98/8), T 2 G 1 at 
Divizija (Fig. 98/10), T 8 (Fig. 98/11), T 22, T 23 and T 24 at Holmskoe, Tocmagiu, T 22 G 1, T 38 G 1 and      
T 40 G 2 at Cuconeştii Vechi II, G 4 at Brânzeni, T 3 at Bălăbăneşti, T 3 G 5 at Podojma, T 6 G 12 at Kamenka, 
G 7 at Bădragii Noi – “La Stâncă”, Negureni, Paşcani, Cimişlia, Mărcăuţi (Fig. 98/12), Truşeni, several graves 
(G 5, G 7, G 9, G 10, G 13) from the Bocani necropolis etc. 

Mirrors of the type, with decorated outer surface, were initially dated in the 2nd—3rd centuries AD, 
yet it was observed that their peak use in the Sarmatian world dated in the second half of the 2nd—mid 3rd 
centuries AD.  

The vast majority of the exemplars from the north Pontic region come from graves dated the second 
half of the 2nd—first half of the 3rd centuries AD. Some mirrors of the type also come from burials dated by 
mid and second half of the 3rd century AD (T 5 G 1 at Vladyčen’, T 12 G 1 at Balki, T 13 G 1 at Kurči, T 3 G 1 
at Kubej, Cimişlia). 

Another type is represented by the disk mirror with thickened rim from T 26 G 1 at Gradeška (Fig. 
98/14). Its exterior surface is decorated in relief and a loop is attached to the central part. Such mirrors (type 
Hazanov X) are frequent in Sarmatian burials from lower Volga in the second half of the 3rd—4th century AD 
and also in the settlement from Tanais during the same period. 

Mirrors of the type penetrated massively the north Pontic cities and the Kuban region during the 
3rd—4th centuries AD and are habitually found in large numbers within burials by the end of the 3rd—4th 
century AD from Panticapaeum. 

Fans (flabella) 
These items of Roman origin are made of two arms, shaped as a “U” in section and joined by a bronze 

link. The inner arm is either tubular, or “U”-shaped. When discovered, the items lack the fabric in the middle. 
Within late Sarmatian graves from the analysed territory, such bronze pieces come from T 2 G 1 at 

Divizija (Fig. 99/2), T 8 (Fig. 99/3), T 19 (Fig. 99/4) and T 23 (Fig. 99/5) at Holmskoe and the damaged burials 
at Paşcani (Fig. 99/6) and Tălmaza (Fig. 99/1). All such burials date in the first stage of the late Sarmatian 
culture, especially in the first half of the 3rd century AD.  

Similar pieces are discovered in other cultural environments from different chronological periods 
(late Scythian and Sarmatian environments from Crimea, Poieneşti-Vârteşcoci culture, Wielbark and Sântana 
de Mureş—Cerneahov civilisations, the Alamans in the southwest of Germania. 

Combs  
This category is represented by bone exemplars coming from T 15 G 1 at Kubej (Fig. 99/7), T 1 at 

Kantemirovka (Fig. 99/8) and T 13 G 1 at Dmuhajlovka (Fig. 99/9). 
The comb from Kubej belongs to the type (type Thomas I/2) mainly spread in the barbarian 

environment from Central Europe from the second half of the 3rd—first half of the 4th centuries AD, yet also 
identified in the second half of the 4th century AD.  
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The exemplars from Kantemirovka and Dmuhajlovka belong to type (type Thomas III/1, Nikitina 
III/1a). Such combs distribute principally in the Sântana de Mureş—Cerneahov cultural environment and the 
post-Cerneahov environment from the end of the 4th—beginning of the 5th centuries AD. 

VI.2.5. METAL WARE  
They are represented by the jar (Blechkanne) from T 2 G 2 at Kotlovina I (Fig. 100/1), the bronze 

cauldron from T 6 G 1 at Ševčenko (Fig. 100/2) and the bronze situla from T 9 G 1 at Gradeška (Fig. 100/3).  
The cauldron from T 6 G 1 at Ševčenko is of “Debelt” type of Italian origin and frequent in the 

Roman provincial environment. Many such cauldrons were unearthed at Pompei and neighbouring cities. 
Similar cauldrons to that from Ševčenko come from middle period Sarmatian burials from Novo-Podcreaž 
and Berdija (left of Don) and from a series of Sarmatian graves from the Volga—Don interflow. 

The vessel from Ševčenko has good analogies both in middle as well as late period graves. The burial 
from Ševčenko is dated in the second half of the 2nd—3rd centuries AD. 

The jar (Blechkanne) from Kotlovina I belongs to type II, group II-a named “Straldzha” in B. A. Raev’s 
classification. Such jars emerge beginning with the third quarter of the 1st century AD and remain in use for a 
few centuries. 

The jars of the type are a category frequently discovered in middle period Sarmatian graves. A similar 
jar with that from Kotlovina I, comes from a late period burial from Rostov on Don, dated in the second half 
of the 2nd—first half of the 3rd centuries AD. The Kotlovina I necropolis also dated from this period. 

The bronze situla from Gradeška is a late variant of Hemmor type situlae and dates, according to the 
grave rich funerary inventory, in the second half of the 3rd—first half of the 4th centuries AD. 

VI.2.6. GLASS RECIPIENTS  
Beakers   
The category is represented by the fragmentary exemplars from T 3 G 1 at Semenovka (Fig. 101/1), T 

3 G 3 at Buzovka and T 3 G 3 at Feşteliţa.  
Similar beakers with the Semenovka item are regular items on Roman Empire territory of the 2nd—

3rd centuries AD and also a series of cities and settlements from the north of the Black Sea during the same 
period (Olbia, Panticapaeum, Tanais etc.). 

Concerning the beakers from Buzovka and Feşteliţa, it is worth mentioning that exemplars of similar 
shape date in the 1st—3rd centuries AD. 

Coned cups  
Such glass recipients are represented by two exemplars coming from T 3 G 1 at Šabolat (Fig. 101/2) 

and T 13 G 1 at Dmuhajlovka (Fig. 101/3). The cup from Šabolat belongs to a larger group of such recipients 
well recorded in the late Roman environment, the Greek cities in the north of the Black Sea and the 
monuments of Sânta de Mureş—Cerneahov culture.  

The recipient from Šabolat is very similar to that pertaining to shape Isings 106d. We are not familiar 
with any exact analogy with the Šabolat cup, yet the cup from burial 95 of the Intercisa necropolis, dated in the 
second half of the 4th century AD, is similar as shape, ornaments and sizes. 

The cup from Dmuhajlovka has exact analogies in burials of the 4th century AD pertaining to Sânta 
de Mureş—Cerneahov culture. The cup belongs to shape 106d according to C. Isings. Based on the grave 
inventory, among which a comb, the cup from Dmuhajlovka dates no later than the end of the 4th century AD. 

Cups 
They are represented by exemplars from T 3 G 1 at Semenovka (Fig. 101/4), T 5 G 1 at Čauš (Fig. 

101/5), T 7 G 1 (Fig. 101/6), T 26 G 1 (Fig. 101/7) at Gradeška, T 16 G 1 at Turlaki and T 12 G 2 at Nagornoe. 
The cup from Semenovka belongs to shape Isings 96b1 or type Eggers 216. Such cups pertain to type 

II according to N. O. Sorokina’s classification. During the first centuries AD, the production of such cups 
concentrates in western provinces of the Roman Empire, the main workshops being located in the Rhenan 
region. In the Black Sea area such cups come from Bospor, Tanais, Chersonesus, Olbia, Tyras and the fortified 
settlement from Alma-Kermen (Crimea). 

The cup from T 5 G 1 at Čauš is also a Rhenan product. Fragments of cups were discovered on Slovak 
territory, while cups with similar decoration were largely spread during the late Roman period. 

 Cups from T 7 G 1 at Gradeška and T 16 G 1 at Turlaki belong to type 212 and 213 in H. I. Eggers’s 
classification dated in the chronological interval comprised between 170–290 AD. The burial from Gradeška 
dates in the second half of the 3rd—beginning of the 4th century AD. 
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The exemplar from Nagornoe is type Isings 33 and Eggers 188b. In northern Italy, the cups were used 
between the third quarter of the 1st century and the beginning of the 3rd century AD. Such cups with applied 
decoration were discovered in north Pontic Greek cities (Tyras, Olbia, Panticapaeum). 

Bowls 
They are represented by exemplars from T 2 G 1 (Fig. 101/8) and T 9 G 1 (Fig. 101/9) at Nagornoe,        

T 7 G 1 at Hadžider (Fig. 101/10) and T 9 G 3 at Opaci (Fig. 101/11). 
The bowls from Nagornoe and Hadžider belong to shape Isings 44 or Rütti AR 98.2. They emerged by 

mid 1st century AD and were a popular and largely spread category until by the end of the 3rd century AD. 
Similar vessels are frequent in late Scythian graves from Crimea, the Sânta de Mureş—Cerneahov culture and 
the Greek cities necropolises on the west coast of the Black Sea. Within the Sarmatian environment, such 
bowls come from burials of the second half of the 2nd—mid 3rd centuries AD. 

Bowls similar to the Opaci exemplar, date in the 2nd—3rd centuries AD and frame to type G 9–12 in 
N. P. Sorokina’s typology. 

Plates  
Vessels of the type are represented by two fragmentary exemplars of see-through glass coming from 

tumulus T 5 G 1 at Čauš (Fig. 101/12–13) dated, most probably, by the end of the 3rd—beginning of the 4th 
centuries AD. The first plate is similar to form Isings 45, while the second belongs to form Isings 47. 

Unguentaria 
This glass-made recipients are represented by the exemplars from T 53 G 1 at Primorskoe (Fig. 

101/14), T 3 G 1 at Cârnăţeni, the damaged grave at Negureni (Fig. 101/15) and T 3 G 6 at Majaki (Fig. 101/16). 
The unguentarium from Primorskoe is very similar to form Isings 82 variant b2, characteristic for the 

2nd—3rd centuries AD. Within the typologies drafted by N. Z. Kunina and N. P. Sorokina, similar 
unguentaria belong to type I group 2D or E and are dated in the chronological interval comprised between 
mid 2nd—mid 3rd centuries AD.  

The exemplar from Cârnăţeni dates, based on the amphora and brooch within the inventory, in the 
second half of the 2nd century AD. Based on the mirror discovered within the funerary inventory, the 
fragmentary unguentarium from the Negureni burial also dates during the second half of the 2nd—first half of 
the 3rd centuries AD. 

The unguentarium from Majaki is very similar as shape with exemplars (form Isings 6), normally 
used in the 1st—2nd centuries AD. The vessel from Majaki dates, based on the identified mirror, most 
probably during the second half of the 2nd century AD. 

* 

The above exemplars are completed with the fragmentary recipient from T 6 G 1 at Alkalija, having a 
similar shape to that of an unguentarium or a jug or flask. The burial of discovery is part of a late Sarmatian 
necropolis dated in the second half of the 2nd—first half of the 3rd centuries AD. 

Aryballos 
Such a vessel comes from G 10 in the Bocani necropolis (Fig. 101/17) and belongs to form Isings 61. 
The majority of discoveries come from central and western Europe and also from Asia Minor, Egypt, 

Bospor and west Pontic cities (Tomis). An aryballos similar to that of Bocani comes from s Sarmatian burial at 
Bejuk-Djuz (Russia). 

These glass recipients emerged by mid 1st century AD, while in the second half of the same century 
and until the 4th century AD they were produced on a large scale in various manufacturing centres. The 
Bocani burial dates in the second half of the 2nd—beginning of the 3rd centuries AD. 

Ware ornamented with coloured glass fibre  
This vessel category is represented by fragmentary discoveries from T 16 G 1 and T 17 G 1 at Turlaki.  
This decorative procedure is known from as early as the 2nd millennia BC, yet was predominantly 

used only beginning with the Roman period. The rather vast distribution area of the ware decorated in this 
technique proves the existence of several manufacturing centres. Such ware are known in north Pontic cities, 
while in the settlement from Alma-Kermen a small workshop manufacturing such ware operated in the 
second half of the 2nd—3rd centuries AD. 
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VII. SARMATIAN WEAPONRY AND MILITARY ART IN THE NORTH PONTIC 
REGION  

VII.1. CHARGING WEAPONRY  

Swords and daggers  
Swords and daggers with half moon hilt  

The half moon hilt and straight guard are specific to this category of weapons. 
This sword type emerged at the boundary of 4th—3rd centuries AD and was used until the end of the 

1st century BC. 
Within the early Sarmatian environment west of Don, 12 discoveries of swords and daggers are 

recorded (Bol’šaja Belozerka T 1 G 1 (Fig. 102/2), Grišino (Fig. 102/3), Horol, Kalančak T 10, Ostrogožsk, 
Ostryj (Fig. 102/8), Preobraženka T 2 G 5 (Fig. 102/6), Sergeevka T 4 G 17 (Fig. 102/1), Terni T 20 G 2 (Fig. 
102/4), Veseloe, Vinogradnoe T 31 G 1 (Fig. 102/5), Žemčužnoe T 2 G 3 (Fig. 102/7)). They date during the 
2nd—1st centuries BC, yet some belong only to the 1st century BC, according to the pieces within the funerary 
inventory. 

Swords and daggers with antenna hilt (Antennenknauf) 

Rare in the Sarmatian world, they are represented in the north Pontic area by three daggers and one 
sword (Čkalovo (Fig. 103/3), Novolugansk (Fig. 103/1), Neapolis (Fig. 103/3), Smela (Fig. 103/4)). 

Concerning the origin of the hilt ends, they were specific to Scythian and Sauromatian swords and 
daggers during the 6th—5th centuries BC. Subsequently, they disappear for a few centuries from the 
Sarmation military equipment, being replaced by half moon hilts, and then reappear in the Sarmatian world in 
the 2nd century BC. 

During the middle and late Sarmatian periods, antenna hilts disseminated on the entire territory 
inhabited by the Sarmatians, yet the small numbers of swords and daggers of the type prove they were less 
popular. 

Swords and daggers with ring hilt  

The type dominated the middle Sarmatian period, while discoveries of such weapons prevail on the 
entire territory inhabited by the Sarmatians over several centuries. 

Around 70 exemplars are known in the north Pontic area Sarmatian environment. 
All scholars, more or less dealing with the Sarmatian military equipment, agree that from the 1st 

century BC, better yet, from the boundary of the 1st century BC—1st century AD, swords and daggers with 
ring hilt become the predominant type in the Sarmatian world. From then on, they would dominate until the 
2nd century AD, being also found in the first half of the 3rd century AD. 

Swords and daggers with simple hilt  

They are believed to be characteristic especially to the late Sarmatian period. Nonetheless, latest 
research has shown that, although dominant in the 2nd—4th centuries AD, they emerge much earlier. 

Over 50 exemplars come from Sarmatain burials from the north Pontic area.  
Swords of the type are in general, 75/80–100 cm long, yet longer exemplars were identified as well.  
According to the existence of the metal guard, swords and daggers with simple hilt divide in two 

variants. The first consists of pieces with metal guard, while the exemplars in the second variant lack the metal 
guard. 

Metal guard swords and daggers appeared in the Sarmatian world beginning with the 4th century BC 
and, with few morphological changes, endured until the first centuries AD. 

Swords and daggers without guard discovered in the analysed period and burials, although 
considered as characteristic for the late Sarmatian period, emerged, alike those with metal guard, much earlier. 

It is certain that simple hilt swords and daggers, with or without metal guard, are known and used by 
the Sarmatians on a large scale starting with the 2nd century AD. 

Lances  
Lances were one of the basic weapons of the Sarmatians and were used both by the heavy and light 

cavalry as well as by the lancequenets. 
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 Nevetheless, within the Sarmatian environemnt lanceheads are rare on the entire territory they 
inhabited. The north Pontic area makes no exception as lances are scarce (currently, 30 lance discoveries are 
recorded). They are of several types and come from burials at Veseloja Dolina (Fig. 107/1), T 26 G 1 at Balki 
(Fig. 107/2), T 4 G 17 at Sergeevka (Fig. 107/3), T 56 G 1 at Ust’-Kamenka (Fig. 107/4) and Spasskoe, T 2 G 1 
at Sadovo (Fig. 107/5–6), T 12 G 3 at Alexandrovsk, T 10 at Kalančak, T 1 G 24 at Kairy, Kvašino (Fig. 107/7–
8), Velikoploskoe (Fig. 107/9–10), Snigirevka etc.  

Spears  
Beside lances, Sarmatian light armed riders and foot soldiers carried spears whose metalheads are 

smaller compared to lanceheads. 
Spearheads come from T 25 G 1 at Bădragii Vechi (Fig. 107/11) and T 2 G 1 at Porogi (Fig. 107/12) in 

the analysed area.  
Should we consider that the weaponry identified within burials mirrors real facts, we would agree that 

over the centuries the Sarmatians used lances and spears less. On the other hand, if we accept that the lance 
was the basic charging weapon of the Sarmatian cataphractari and that ancient authors (Strabo, Ovid, Silius 
Italicus, Statius, Valerius Flaccus, Tacitus, Arrian, Pausanias, Ammianus Marcellinus and Claudius 
Claudianus) account its use by the Sarmatians, we may notice the otherwise. 

It is certain that, alike other populations, the Sarmatian light cavalry and foot soldiers used lances and 
spears as charging weaponry. Long lances constituted the basic weapon of cataphractari contingents, emerging 
in the 1st century AD. 

Axes  
This type of charging weaponry is represented in the north Pontic region by an exemplar from T 4 G 

4 at Olăneşti and one from the rich Sarmatian burials from the first half of the 2nd century AD from Čuguno-
Krepinka (T 2 G 1) (Fig. 109). 

The bow. Remarks on bow use within the Sarmatian world  
Bow discoveries in the Sarmatian environment from the north of the Black Sea are scarce, comparable 

to the rest of the territory they inhabited. 
The bows used during the last centuries AD did not substantially differ from Scythian bows. Due to 

its force and efficiency, its target penetration power and action range, this bow type disseminates to other 
peoples having more or less connections with the Scythians.  

“Scythian” type bows, unlike the simple bow with a single curvature that dominated for a long time 
period, was a reflex composite bow with looped tips recurved on the target firing direction. The Sarmatians 
would use such bows until the 3rd century AD. 

The Sarmatian Roxolane bows exhibited on Trajan’s column are of “Scyhtian type (Fig. 125). With 
the same bows are equipped the Sarmatians depicted on the vessels from the rich burial of the 1st century AD 
from Kosika (Fig. 66). 

By the end of the 1st century BC—1st century AD, “Scythian” bows start to be used together with 
“Hun”-type bows with bone stiffeners. Their main characteristics are the bone stiffeners and the sizes varying 
between 120 and 160 cm. Its weight was minimal, it was very elastic, yet very strong and its various parts 
obviously fulfilled other functions, as well. As a result, the action range and the target penetration force 
increased. 

The Sarmatians borrowed this bow-type from the Huns, most probably through the bearers of the 
Šurmac culture as early as the end of the 1st century BC—beginning of the 1st century AD; they overtook, 
used and disseminated it on an extended area. 

In the north Pontic area, composite bows (fragments) come from T 8 in the Molčansk necropolis, T 2 
G 1 at Porogi (Fig. 111) and T 2 G 1 at Ciobruci and T 16 G 1 at Olăneşti. 

The composite bow from Porogi is, together with the exemplar from Ust’-Labinsk (east of Don), the 
earliest from eastern Europe as well as from the Sarmatian world and dates, based on the rich grave inventory 
in the second half/ last quarter of the 1st century AD. During the same century is also dated the burial T 29 
from Ust’-Labinsk. The bone sets from Ciobruci date, alike the entire burial, sometime during the first stage of 
the late Sarmatian period.  

The Sarmatian use of both bow types starting with the end of the 1st century BC—beginning of the 
1st century AD proves the weapon popularity and their interest for best performance weapons that would be 
consistent with advances in the military technique. 
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Conclusively, one may infer that a better appreciation of this weaponry category as well as of 
Sarmatians’ battle techniques and tactics, would allow a better understanding of the military strategy used by 
the Roman Empire at lower Danube during the 1st—3rd centuries AD. Accordingly, the location of Roman 
archer troops in the province of Dacia (Fig. 114) meant to counteract, beside other troop categories from 
Dacia and Moesia Inferior, probable Sarmatian attacks, is noteworthy. 

Arrows  
Within the Sarmatian environment, alike the rest of the ancient world, arrows are known depending 

on the metal or bone heads with which they were provided. 
In the early Sarmatian period (the 4th—1st centuries BC), it is certain that the Sarmatians used several 

arrow types, which yet decrease during the 1st—beginning of the 2nd centuries AD.  
In the north Pontic area Sarmatian burials, arrowheads were discovered either inside quivers or 

scattered within the grave. Discoveries of quivers full with arrow heads from the analysed region are few. 
Thus, more than 200 arrowheads were identified in the quiver from the Vesnjanoe burial and 82 exemplars 
come from the quiver in the tumulus 1 at Novolugansk. 60 arrowheads come from T 1 G 1 in the Molčansk 
necropolis. A few arrowheads come from T 2 G 1 at Porogi (32 items), T 7 G 2 at Nikolaevka (19 items), T 2 G 
2 (eastern tumuli group) at Novofilippovka (24 ex.), T 14 G 4 at Ust’-Kamenka (21 items) and T 9 G 13 at 
Dumeni (21 items). In numerous cases, between 10 to 15 are found (T 10 G 1 at Cazaclia, T 3 G 1 at Ust’-
Kamenka, T 13 G 3 at Olăneşti, T 21 G 4 at Dneprostroj etc.). Less than 10 exemplars were identified in the 
rest of the burials. 

Noteworthy, in the Sarmatian environment arrowheads are uncovered from women burials as well, in 
certain cases beside other charging weaponry. 

Arrowheads identified in the Sarmatian environment from the north Pontic region are represented by 
several types divided in two groups: 

1. Hosed bronze and iron arrowheads. 
2. Peduncle iron arrowheads. 
Arrowheads in the first group are represented by five types and come from early Sarmatian period 

finds (1. Three-winged and hosed bronze arrowheads (Fig. 115/1–2); 2. Pyramid bronze arrowheads with 

inside hose (Fig. 115/3–4); 3. Two-winged hosed iron arrowheads (Fig. 115/5); 4. Four facets hosed 

arrowheads (Fig. 115/6); 5. Three-winged hosed iron arrowheads (Fig. 115/7–10)). 
Arrowheads in the second group are also represented by five types. They are all made of iron. First 

type belong to three-winged peduncle arrowheads (Fig. 113/4–5; 115/11–17). Althouhg in the Sarmatian 
world they have several variants or types, as maintained by various authors, only three variants may be 
distinguished in the analysed area and period (1. three-winged arrowheads in right angle towards the 

peduncle; 2. three-winged arrowheads in acute angle towards the peduncle; 3. three-winged arrowheads in 

blunt angle towards the peduncle.  
The second type is represented by blunt cut three-winged arrowheads and round supporting hose 

towards the peduncle. They come from T 2 G 1 at Porogi (2 ex.) (Fig. 113/3). It is considered they originate in 
Central Asia. 

The third type is represented by arrowheads made of a four-winged head in the upper part and three 

winges oriented to the head in the lower part. The only exemplar of the type come from T 2 G 1 at Porogi 
(Fig. 113/6). These arrowhead types, unknown in the Sarmatian world, are characteristic to the Huns during 
the analysed period and may be found only in the steppes from south Siberia and Mongolia. 

Type four is illustrated by two-winged arrowheads in straight angle towards the peduncle (Fig. 
113/1) and the fifth by four-facetted arrowheads with pyramid shaped head (Fig. 113/2). They are aslo non-
characteristic to the Sarmatian world. Three and four-facetted arrowheads were in use during the first 
centuries AD by the Roman archers as well. 

* 

The emergence and use of composite bows with bone stiffeners during the middle Sarmatian period 
led to the increase of arrow length and implicitly, the use of larger heads. Thus, three-winged heads also 
increase in size and adapt to new technical requirements (see discussion below). Additionally, new arrowheads 
appear, like those discovered at Porogi, previously not found with the Sarmatians. Arrows vary in size, weight, 
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shape and head type and are related to archer’s height, bow purpose and target vulnerability. Most often, 
arrowheads are unearthed and rarely, their shaft with crest fletching. 

Quivers  
Their traces were occasionally identified within Sarmatian burials from the entire territory they 

inhabited as leather, wooden or birch bark remains. Birch bark or wooden cases were regularly covered in 
leather. Usually, quivers are painted in red and some exemplars are ornamented with various bronze plates. 

Quiver remainder come from T 31 G 1 at Vinogradnoe (Fig. 116/1), T 1 G 5 at Novolugansk, T 2 G 1 
(eastern tumuli group), T 2 G 1 (western tumuli group) at Novofilippovka and Aktovo. They are 
supplemented by leather quiver remains from T 10 G 1 at Cazaclia and T 2 G 1 at Porogi. 

All mentioned quivers were discovered to the left of the bodies, as they were probably worn in while 
living. 

Hand shields and rings for pulling the bow chord  
From T 2 G 1 at Porogi comes a rectangular golden piece, used on the inner side of the right wrist. It 

is a piece used for protecting the wrist against bow chord blows. The shield was attached to a leather piece 
covering the wrist (Fig. 116/3).  

In 1993, a bronze ring meant to pull the bow chord (Fig. 116/2) was discovered in the Sarmatian 
burial (T 8 G 2) from Pisarevka (left of Dniester).  

VII.2. DEFENSIVE WEAPONRY AND MILITARY EQUIPMENT 

Helmets  
Currently, helmet finds come from Belen’koe, Bubueci, Novočerkassk, Novoprohorovka, Privol’e, 

Melitopol’, Veseloja Dolina. Among, the Bubueci (Fig. 117/8) and Veseloja Dolina (Fig. 117/2) helmets are 
part of hoards, the exemplars from Belen’koe (Fig. 117/1), Novočerkassk (Fig. 117/6) and Novoprohorovka 
(Fig. 117/5) are isolated finds, while those at Melitopol’ (Fig. 117/3) and Privol’e (Fig. 117/4) come from 
tumuli mantles. The exemplars from T 18 at Gruševka and Kamenka-Dneprovskaja add, in case the complex 
is of Sarmatian origin. 

The bronze helmets from Bubueci (Fig. 117/8), T 18 at Gruševka and Kamenka-Dneprovskaja belong 
to a well known helmet type called “southern Greek”, “pseudoattischen Helmen” or “attische Typ mit 
Stirnschirm”. It is believed that such helmets emerged by the end of the 4th century BC and were in use 
between the end of the 4th century BC and the first half of the 2nd century BC.  

The item from Bubueci is part of a group of Sarmatian complexes of 2nd—1st centuries BC found on 
the entire territory between the Prut and the foothill region of Caucasus. Although the above helmets are early 
products, they reached the Sarmatian environment at later date, remained in use for a longer time period and 
were buried no earlier than the end of the 2nd—beginning of the 1st centuries BC. 

The helmets from Belen’koe (Fig. 117/1), Novočerkassk (Fig. 117/6), Novoprohorovka (Fig. 117/5), 
Privol’e (Fig. 117/4), Melitopol’ (Fig. 117/3) and Veseloja Dolina (Fig. 117/2) belong to the Montefortino A 
and B type, similar to both type A and B in H. R. Robinson’s classification. Montefortino A type helmets frame 
chronologically in the 4th—3rd centuries BC, B type helmets belong to the end the 3rd—2nd centuries BC, 
while type C dates in the 1st century BC—1st century AD. 

Exemplars from Belen’koe, Mar’evka, Novočerkassk, Novoprohorovka and Sergievskaja in the Kuban 
region, pertain to variant A or A-B in H. R. Robinson’s classification. The Veseloja Dolina helmet, together 
with those at Melitopol’ and Privol’e, belong to variant B. 

All exemplars in the north Pontic area (Fig. 117a) are manufactured in Etruscan and Italian 
workshops of 4th—2nd centuries BC. Other pieces discovered beside helmets within burials, indicate yet a 
chronological lapse between the manufacture date and their use in the Sarmatian environment. We may thus 
state that such helmets were in use for longer time spans and changed several owners. 

Beside Montefortino A-B helmet types, among Etrusco-Italian helmets from the north Pontic area 
east of Don and the Sea of Azov, also count two Montefortino C helmets type. They come from Mariental’ 
(Fig. 118/2) and Kislovodsk.  

The Sereginskaja (Fig. 118/3) helmet also adds and is compared to Buggenum types or believed to be 
similar with the Neuss piece, representing a transition form from Buggenum to Hagenau types. 

The exemplars from Bojko-Ponur (Fig. 118/5) and T 2 at Kurganinsk (Fig. 118/4) may be added as 
well. Upon the cap and visor shapes, the iron helmet from Bojko-Ponur is comparable with west-Celtic Port 
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type helmets, while upon cap and back head guard, with the so-called east-Celtic helmets. The bronze helmet 
from Kurganinsk (Fig. 118/4) is considered a local replica of Tessin type Celtic helmets. 

The helmets from Belen’koe Novočerkassk, Novoprohorovka, Melitopol’, Privol’e and Veseloja 
Dolina are part of the same group of Etruscan-Italian and Celtic helmet finds from the north and northeast 
Pontic area and date, most probably, by the end of the 2nd—first half of the 1st centuries BC. 

* 

Although in the analysed north Pontic area there are no such finds, it is worth mentioning that the 
Sarmatians also used Pilos type helmets (Ahtanizovskaja (Fig. 118/6), Greki 2 necropolis, Merdžany (all in 
Kuban region) and Orehovka grave (Stavropol region)).  

The sarmatians also used “skeleton type” helmets (“Scheletthelme”) made of metal bands and coned or 
semi-globed cap (Fig. 118/7). M. I. Rostovcev mentioned the use of such helmets based on the analysis of 
iconographic sources (funerary chambers from Panticapaeum (Fig. 108), Trajan’s Column (Fig. 118a) etc.  

The single genuine exemplar comes from T 6 G 1 at Tiblisskaja (Fig. 118/7) dated in the second half 
of the 2nd century AD and is unique in the Sarmatian environment of the period.  

The use of “skeleton type” helmets (“Scheletthelme”) was recently confirmed archaeologically by most 
probably Meotian finds within five burials from the Gorodskoj necropolis. Considering their dating in the 
2nd—3rd centuries AD and the region of discovery, they might have been used by the Sarmatians as well.  

Certain metal fragments discovered in several plundered burials may be such helmets remains. The 
same typological group also comprises the iron helmet from the Alan grave of the first half of the 4th century 
AD at Kišpek (Fig. 118/8).  

A last group is represented by 11 fragmentary helmets whose type may be hardly established. 
(Jaroslavskaja and Starotitarovskaja, T 28 G 1 at Ladožskaja, T 3 G 1, T 6 G 1, T 12 G 1 at Tbilisskaja and T 41 
G 1 at Krivoj Liman). The group also comprises the helmet from T 44 G 1 at Kazanskaja. The fragmentary 
iron exemplars from “Zolotoe kladbišče” tumuli (Fig 118/9) might be the remains of Kazanskaja and 
Ladožskaja helmets type. If so, during the 1st—beginning of the 3rd centuries AD, the iron helmet with coned 
cap and bent border is specific. Upon shape, these helmets are considered of eastern origin (Central Asia, 
Partia). 

Subsequent the Sarmatian environment helmets analysis, it may be noticed that, during the 2nd—1st 
centuries AD, they used import helmets, “southern Greek” (pseudoAttic), Pilos type, Montefortino and other 
Celtic and Italian types. During the middle and late periods, the tradition of imported helmets preserved, yet 
specific “skeleton type” (Schpangenhelm) and coned forms also emerged. Their typological characteristics 
indicate that eastern components played an important role in their formation (Central Asia). 

 Armours  
Currently, almost 66 armour or armour fragments are known from the entire territory inhabited by 

the Sarmatians.  
In the north Pontic environment between Don and Prut, scaled fragmentary armours come from the 

damaged graves at Bulahovka, Cvetna and T 1 G 1 at Dolina. They are completed by scales and chains 
fragments from the isolated find at Melitopol’ and the fragments of an iron mailshirt from G 29 at 
Černorečensk necropolis. 

The damaged grave at Bulahovka dates in the first half of the 1st century BC, while the discovery at 
Melitopol’ from the end of the 2nd—first half of the 1st centuries BC. The armour fragments from Cvetna and 
Dolina come from burials dated in the 1st century AD. Unfortunately, they were lost and there is no 
additional information concerning them. 

Scaled armours (Schuppenpanzer) 
This armour type was used to a lesser extent by the Sarmatians. The scales were rectangular and the 

lower part was usually slightly rounded (Fig. 119).  
Similar to Scythian and Meotian armours, they were made of a large number of scales laced to the 

leather or fabric lining. They were placed in horizontal rows, partially overlain. The scales were tied one to the 
other only horizontally thus making the armour much more flexible and mobile. Additional orifices were 
required for places where rigid fastening was. 
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The few representations of Sarmatians wearing scale armours are either rendered sketchily (Trajan’s 
Column) (Fig. 125) or come from late periods (Trifon’s stele from Tanais (Fig. 120/1), the triumphal arch of 
Galerius (Fig. 120/2)).  

Scale armours emerged in the Sarmatian world early and the majority belong to the early and middle 
Sarmatian periods.  

Compound armours (Kombinierte Panzer) 
By the end of the early period, the Sarmatians start to use compound armours, of both scales and 

chains or scales and plates of various sizes. Their scales are of a few types and are iron or bronze made. 
Finds of compound armours come from several Sarmatian tumuli (Fig. 121). Usually, the scaled part 

covered especially the chest of the soldier—most vulnerable in battle (Fig. 121a, Pl. 2–3). 
Armours of the type have direct analogies in the Roman military environment from western and 

Central Europe, where they date in the second half of the 1st—2nd centuries AD. Nonetheless, all such 
armours from the Sarmatian environment, might not be of Roman origin considering that the majority of staff 
in the Roman cavalry equipped with armours consisted of soldiers coming from eastern provinces of the 
Empire or client and ally states of Rome. One should not also overlook the fact that by the beginning of the 1st 
century AD, certain Sarmatian tribes were Roman allies in a series of military conflicts. 

Lamellar armours (Lamellenpanzer) 
The use of lamellar armours is confirmed by discoveries of plates displaying horizontal rectangular 

orifices located by their short end and which are a defining attribute (Fig. 122).  
 Rare in Europe, lamellar armours distributed on vast areas from the Near East, Central Asia, while in 

China, Japan and Korea were used until the 19th century. It is believed that lamellae finds inside Roman forts 
from Central and West Europe indicate the dislocation of auxiliaries from the east, among which Sarmatians 
as well. According to A. V. Simonenko, this armour type appeared within the Sarmatian environment as a 
result of contacts with kindred nomad tribes from Central Asia. 

Chain armours  
Fragments of chain interlacements were identified over time in the majority of Sarmatian burials 

comprising armours, except for early Sarmatian complexes. The greater part of chain armours are iron made, 
yet bimetallic exemplars were also discovered.  

Fragments of chain armours appear in Sarmatian burials from the Kuban region as early as the 1st 
century BC, yet fragments of chain interlacing are found in even earlier graves. Most probably, this armour 
type entered the Sarmatian world consequent military conflicts with states in Asia Minor (183–179 BC) where 
the Sarmatians were allies to Pharnaces I. Hence, according to the available information, one may ascertain 
that the chain armour is an import product. 

Cuirasses 
The single armour of the type from the Sarmatian environment comes from T 1 at Prohorovka (west 

of Volga) and is, undoubtedly, an import item. It is made of iron and consists of two parts (chest and back), 
reaching to the waist. 

Leather armours  
Scarce discoveries of metal armours within the Sarmatian environment as well as Tacitus account 

(Istorii, I, 79, 3) mentioning they were worn, beside iron armours, by their leaders and noblemen, make us 
believe that part of the Sarmatians used armours made of cheap materials, like bone and leather, imitating 
metal pieces. The fact is recorded by ancient sources (Strabo, Pausanias, Tacitus, Ammianus Marcellinus). 

Leather armours were basic to the Sarmatian soldier as proven by their availability and the fact that 
metal armours were principally uncovered in rich burials. 

Shields  
Sarmatian shields did not preserve until our time and the fact may indicate that most probably, 

Sarmatian shields, similar to other peoples’ shields, were entirely made of wood and covered by thick leather.  
The Sarmatians also used, along their history, shields made of wattle or tree bark as used on vast 

territories of Eurasia.  
Beside the above mentioned shields, the Sarmatians used also metal planked shields, like the 

Scythians. The fragmentary shield from the Velikoploskoe (Fig. 123/1) hoard proves such an supposition. 
Metal umbo shields are recorded by a few exemplars (Sadovyj (Fig. 123/3), Vysočino (Fig. 123/4), both located 
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in lower Don basin and Kurči (south of the Prut—Dniester region) (Fig. 123/2)). The first two umbos come 
from graves dated in the second half of the 1st century AD, while that from Kurči (T 17 G 1) belongs to the 
second half of the 3rd century AD (Kurči). The shields were, in these cases, imports in the Sarmatian 
environment. 

Exemplars from Sadovyj and Vysočino belong to type 4c (Sadovyj) and type 5 (Vysočino) in M. Jahn’s 
classification. They date in stage B1 (first decade—70 AD) of the chronological system for the Roman period. 
The umbo from Kurči belongs to type K2 in N. Zieling’s typology, who believes they emerged in stage C2, 
which corresponds in absolute data to the second half of the 3rd century AD (260–290).  

Although archaeological, literary and iconographical sources are few, we agree that, based on the little 
available information, the Sarmatians used the shield over time, even if to a less extent when compared to 
other populations. 

* 

Subsequent the analysis of the defensive weaponry and military equipment, it may be concluded that 
the Sarmatians made less use of them when compared to the charging weaponry. Furthermore, according to 
the available information, it was specific to the aristocracy and warrior elites who assembled the heavy cavalry, 
the elite detachments. Last but not least, it may be noticed that large part of the defensive weaponry and 
military equipment is imported, while those of Sarmatian origin are few. 

 

VII.3. REMARKS ON SARMATIAN WEAPONRY  

Early Sarmatian period  
Graves comprising weapons are male burials exclusively; the main weapons used by the early 

Sarmatians from the north of the Black Sea were short swords, bows and to a smaller extent, lances. 
Swords are frequent within burials, while arrows come from only eight early Sarmatian complexes 

from the north Pontic region and lances only from ten burials. Yet, during the early Sarmatian period, on the 
entire territory they inhabited, the number of swords increases compared to the Sauromatian period. The 
north of the Black Sea is no exception. 

 The defensive weaponry is practically inexistent within burials, yet comes from a series of complexes 
(hoards) or isolated finds. During the 2nd—1st centuries BC, the north Pontic Sarmatians used import helmet 
types like “southern Greek” (pseudoAttic), Pilos, Montefortino and other Celtic and Italian types, similarly to 
the rest of the inhabited territory. The shield from the Velikoploskoe is also an import. Armours are 
represented by scales identified in the damaged burial at Bulahovka and by scale and bronze chain fragments 
from the isolated find at Melitopol’. The number of armours is also small in the rest of the regions inhabited 
by the Sarmatians during the 2nd—1st centuries AD. The fact accounts for the use of defensive weaponry only 
by warrior elites and Sarmatian aristocracy. 

Lastly, it is worth mentioning that during the early period, the Sarmatian army consisted especially of 
horsemen equipped with swords, bows and, occasionally, lances.  

Middle Sarmatian period  
The majority of Sarmatian finds from the analysed north Pontic area (approximately 900)  belongs to 

this period and the number of burials comprising weapons is around 130.  
Weapons were largely found in male burials and the main weapon type is still the short sword. Sword 

finds are followed by arrow discoveries from a third of identified graves. Lances and spears are scarce, 
similarly to the early period. They were unearthed in almost 10% of weapons containing graves.  

The defensive weaponry is represented in this period by scales of armours discovered in the burials 
from the 1st century AD at Cvetna and Dolina (T 1 G 1).  

Aristocracy graves consist of several weapon categories (swords, daggers, arrowheads, sometimes 
bows), thus showing that common Sarmatian graves included probably, a single weapon, either a sword or 
arrowheads. Two or three weapons types deposited within the grave, possibly indicates the higher social status 
of the dead during life. 

However, the swords and bows were the basic weapons of the Sarmatian equipment, especially of the 
Sarmatian horsemen. 

Armours started to be used increasingly in the middle period. Nevertheless, they are rare in the 
analysed north Pontic region and the eastern Sarmatian territories. The large majority of armours come from 
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the burials of the “Zolotoe kladbišče” necropolis (Kuban region). They were also found in several graves from 
Volga, Don and north of the Black Sea regions. 

Iron armours were most probably worn by upper levels of society (warrior elites, noblemen), as 
proven by the richness of graves including such finds, even if spoiled. Beside metal armours, the Sarmatians 
used armours made of strong (straps) leather.  

Archaeological discoveries prove that most important Sarmatian weapons of the period consisted of 
swords, bows and occasionally, lances. The Sarmatian army was composed primarily of horsemen armed with 
swords, daggers and bows.  

Late Sarmatian period  
Currently, around 300 burials are known in the analysed area and only 40 included weapons within 

their inventory.  
The swords and daggers remain principal weapons are come from two thirds of weapon consisting 

graves. Long swords reaching up to 1m in length are predominant. Arrowheads were identified in only 6–7% 
of the total graves with weapon finds, while lance heads were found in only one case. The situation does not 
mirror the reality, yet is due most probably, to the characteristics of the funerary ritual. In fact, it is hard to 
believe that the bow played a smaller role during the period, especially since it was the basic weapon of all 
nomads, including the Sarmatians. 

The defensive weaponry is scarce and when discovered, it is part of funerary inventories of noblemen 
burials. The unearthed armours come almost exclusively from the necopolis at “Zolotoe kladbišče” (Kuban 
region).  

During the late period, the core of the Sarmatian army consisted of horsemen armed with long 
swords, daggers and bows. Limited lance finds and their derivation from burials including defensive 
weaponry, proves moreover that the lance was a basic weapon of heavy cavalry contingents. 

VII.4. MILITARY ORGANIZATION  

At the time they entered the north Pontic region, the Sarmatians already possessed military 
organization and corresponding principles of strategy and military tactics. Nonetheless, during the period 
between the 2nd century BC—4th century AD, obvious changes and improvements occurred due to both 
advances in weaponry and military art as well as the result of contact with other peoples and civilisations. 

It is most obvious that at the time of their penetration in the north of the Black Sea, the Sarmatians 
were a “military democracy”, while from a military point of view, they were an “army people” where many of 
the males were also soldiers.  

An important feature of the Sarmatian military organization is women’s participation in military 
operations. Such idea is supported by ancient authors’ accounts and weapons discovered inside women 
burials. However, we believe that Sarmatian women involved themselves occasionally in military 
confrontations and in extreme cases only. 

Military detachments comprised and were completed by the members of each Sarmatian tribe and 
their chief was most often, the tribe leader. 

The bulk of the Sarmatian army consisted of light armed cavalry. Literary sources also mention foot 
soldiers, yet they did not play an important role in the Sarmatian world. The Sarmatian cavalry was 
preponderantly light armed and included riding archers, alike other nomad peoples from Antiquity and early 
Middle Ages. Their equipment contained bows, swords and daggers. Certain horsemen used lances and spears 
as charging weapons.  

The success of light cavalry is due to its mobility and speed both on the battle field as well as during 
unexpected and quick incursions in the territories inhabited by other peoples from where it withdrew with the 
same swiftness owed to its mobility. The fast and short attack, followed by a deceiving withdrawal meant to 
allure the enemy in a trap and surrounded it is a tactics frequently used. 

* 

Heavy cavalry contingents appeared in the Sarmatian army starting with the middle period. 
The armies of several peoples like the Persians, Parthians, Sassanids, Seleucids, Armenians, Midians, 

Albanians, Romans and Bosporans also included heavy cavalry troops. 
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The cataphracts differentiate from the heavy cavalry or the cavalry equipped with light armour by 
several essential peculiarities. Their first peculiarity was the armour, the second their offensive weapon, the 
long lance called by Arrianus contus, while the third was the armour worn both by the rider and, often by the 
horse. This claim is confirmed by ancient authors records and numerous representations of the cataphracts 
(the reliefs from Halčajan (Uzbekistan) (Fig. 25), Tang-i Sarvak (Iran) (Fig. 124/1), Firuzabad (Iran) (Fig. 
124/2), the funerary stele dedicated to Athenaios from Panticapaeum (Fig. 110/1), the graffiti from Dura-
Europos (Fig. 26/1), the representation on the Orlat plate (Central Asia) (Fig. 126) and last but not least, 
Trajan’s Column (Fig. 125) as well as a series of archaeological finds from Dura-Europos, Bospor or the 
Sarmatian environment (Jaroslavskaja and Kalinovka burials).  

The last characteristic of the cataphractarii was their assembly in well structured units that operated 
jointly in battle. Their good organization allowed them to use their weapons and equipment advantage and 
reducing to a minimum its deficiencies. For the fight against cataphract contingents were even drafted a series 
of tactical measures. 

A tactical characteristic of the Sarmatian cataphracts was the attack by angle formations. Arrianus 
account confirms it and mentions that the angle formation and attack is used especially by the Scythian 
cavalry (the Alans n. n.). 

Arrianus accounts provides an indirect proof of Sarmatians’ organized battle actions and the use of 
light cavalry and cataphracts as principal forces; he recommends that Roman legions rows be arranged on 
depth in any battle with the Alans. 

Last but not least, it is worth mentioning that the emergence of cataphracts played a significant part in 
the transformation of the art of war and that their battle procedures brought about important changes in 
cavalry tactics.  

* 

The Sarmatian war tactics and style were conditioned by army components and structure. Similar to 
other nomad armies, the light cavalry fulfilled a predominant role and according to Tacitus, the entire army 
strength resided in them. This cavalry is formed especially of mounted archers. Due to their exceptional riding 
skills, the Sarmatians could aim while riding in the opposite direction with an astonishing precision. The 
tactics of this light cavalry consists of discharging a shower of arrows in the enemy direction, surrounding it 
with the number of mounted detachments, appearing and disappearing in unstoppable gallop, harassing its 
flanks, threatening its communications, being simultaneously present and nonexistent. This incredible mobile 
cavalry of infallible archers was the weapon of supremacy.  

The power and success of the Sarmatian troops is explained by severe discipline, formidable mobility, 
the robust nature of horses and warriors, weapons of choice and last but not least, the intelligent battle tactics 
of Sarmatian commanders. Each horseman had two or three horses, which gave the opportunity to change 
fatigued horses, while riders stopped only for food and sleep.  

One may thus conclude that the Sarmatian weaponry and military art were high quality for the period 
and that the army used procedures specific to nomad peoples: swift and sudden incursions, organized action 
and interrelation between light and heavy cavalries. The Sarmatians were both able to permanently threat their 
neighbours and fight with the aid of a professional and well organized army. Appreciative of the Sarmatian 
fight style, the Romans recruited them in their own army. 

VIII. HISTORY OF THE SARMATIANS FROM THE NORTH OF THE BLACK SEA  

EARLY SARMATIAN PERIOD  

The period and character of the Sarmatian penetration in the north Pontic area west of Don is still a 
much-debated problem within the speciality literature. Literary sources supporting various dates for the 
Sarmatian penetration in this territory are usually incorrectly explained and interpreted. On the other hand, 
when discussing the Sarmatians expansion to the west, several researches make no distinction between the 
penetration into the north Pontic region and its effective settlement.  



Horsemen of the steppes   | 

 

455 

Thus, evidence for the Sarmatian settlement in Europe (west of Don) as early as the 4th century BC 
takes into consideration the information in Eudoxos from Knidos and Scylax from Carianda accounts, 
mentioning the Sirmatians upon Tanais (Don) or its vicinity. Nevertheless, their location on the right bank of 
Don is overstated, since Eudoxos says “nearby Tanais”, which does not signify the settlement of both river 
banks. The passage in Scylax from Carianda hardly constitutes a solid evidence for the Sarmatian settlement of 
the right bank of Don only. 

Teophrastus mention of Sarmatia tophonymy when describing a mythical animal living in Scythia 
and Sarmatia is considered confirmation for Sarmatia’s early location west of Don. Yet, we must observe that 
the text in Teophrastus does not indicate whether it refers to only one region for which both names are used, 
respectively Scythia and Sarmatia, or to two different regions. We believe that two different regions are 
involved, unless “Sarmatia” was not replaced by “Sauromatia” or even introduced by a later copyist. 
Altogether, most probably no latter than the beginning of the 3rd century BC, the Greek authors had 
knowledge, beside Scythia, of a “country” inhabited by the Sarmatians and located east of Don. The Sarmatia 
tophonym is also mentioned by Antigonos from Carystos and Isigon from Niceea, who overtook the 
information from Heraclides. 

Following a careful analysis of such information, we believe that the account in Heraclides is not a 
certain proof of Sarmatia’s existence in the 4th century BC. 

Beginning with the 3rd century BC, literary sources replace the Sauromatian and Sirmatian 
denominations with the Sarmatian one. The Sarmatians are firstly referred to in “A description of the Earth”, 
a Perigeses in 980 iambic rimes compiled by an anonymous author by the end of the 2nd and the beginning of 
the 1st centuries BC, initially attributed to the geographer Scymnos and thus referenced under its name of 
Pseudo-Scymnos. Considering the sources used, the geographical and ethical circumstances mentioned by 
Pseudo-Scymnos may be attributed to the second half of the 3rd century BC, while the information refers to 
the territories east of Don that the Sarmatians inhabited during the 3rd century BC. 

It is certain that sources of the 4th and 3rd centuries BC mentioning the Sirmatians, Sarmatians and 
the territory named Sarmatia, unquestionably relate to Don area and the region east of Don, as well as the 
Kuban basin and the territories north of Caucasus.  

It is acknowledged that one of the earliest written sources specifying the Sarmatian settlement in the 
north Pontic area west of Don is the legend about the Sarmatian queen Amaga preserved in Polyainos work. 
Although the information is provided by legend, the events that Polyainos accounted were dated in the 2nd 
until mid of the same century BC, during 165–140 BC, by the end of the 3rd—beginning of the 2nd centuries 
BC or no earlier than the 1st century BC. Yet, we must admit that the exact date of the events spoken of within 
the legend cannot be established. 

Important evidence confirming the existence of the European Sarmatia in the first quarter of the 2nd 
century BC is found in Polybios work that renders the peace treaty closed in 179 BC between Pharnaces I and 
Mithridates, the satrap of Armenia on one hand, and Eumenes king of Pergamum, Ariarathes king of 
Cappadocia and Prussias, king of Bithynia on the other hand. The treaty text also included rulers from Asia, 
Artaxes, king of Armenia and Acuşilah, and European rulers like Gatal, king of the Sarmatians as well as a 
series of Greek cities like Heracleia, Mesambria, Chersonesus and Cyzicus. 

The majority of scholars locate Gatal’s Sarmatians in the north Pontic area west of Don, according to 
the title of European Sarmatian king. This localisation is based upon the detail that ancient authors recognised 
Tanais as border between Europe and Asia. Nevertheless, we must observe that, although Polybios is 
considered to have used this division, Europe’s meridional separation from Asia appeared rather late, while 
the Phasis-Caspia-Aral-Sîrdaria latitudinal delimitation, originating in early Ionian geographers, was used 
during the classical Greek, Hellenistic and partially Roman periods. Moreover, following the careful analysis of 
existent archaeological data in the region west of Don and the Kuban region providing evidence for both king 
Gatal’s activity and the Sarmatian tribes situation during the 3rd—beginning of the 2nd centuries BC, it was 
recently concluded that his possessions extended over the latter territories (S. V. Polin, I. I. Marčenko. 

It is certain though that regardless Polybios’s border delimitations between Europe and Asia, the 
treaty text demarcates Europe from Asia according to the tradition of Ionian geographers, i.e. latitudinal. 
Subsequently, Gatal’s king title does not imply at all that the territory he possessed was located in the north 
Pontic region west of Don, only. We believe that the area the king controlled was located, as proven, mainly in 
the Kuban region. Nevertheless, it cannot be excluded that, although in the area west of Don Sarmatian 
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monuments appear only with the beginning of the 2nd century BC, the territory Gatal controlled would 
extend right of the river. 

Important support for the Sarmatian early penetration in the steppes west of Don is found with 
Diodorus Siculus, who reports that the Sarmatians, years after being brought from Media, ravaged great part 
of Scythia, desolated it and destroyed the vanquished. 

Though the events are described within the book referring to the early history of Scythia, it can be 
noticed that the text from Diodorus does not date the event in archaic Scythia. The stated fact that ravaging 
part of Scythia took place long after the Sauromatians were brought from Media, is inserted information, a 
typical procedure for the Greek historical literature and characteristic to Diodorus. In fact, the discussed 
passage distinguishes by the phrase “many years later”. Subsequent this bracket, Diodorus returns to the 
events from the early history of Scythia taking place long time before the events in the mentioned passage. If it 
weren’t the case, any impartial reader of Diodorus’s work would be confused about the way Scythia continued 
to exist if great part of its population was slain, or how an intrareign was set up in a once destroyed and 
devastated country. Even archaeological data do not contradict Diodorus’s statements, but rather confirm 
them considering he is not writing about the Sauromatian conquest and occupation of Scythia, but about its 
devastation, which are in fact two different things. 

Beside the passage in Diodorus Siculus, evidence for the Sarmatians’ incursions in the steppes west of 
Don during the 3rd century BC is, as the great majority of scholars opinionated, represented by the Olbian 
decree in Protogenes honour, dated in the 30’—20’ of the 3rd century BC, yet no latter than 213 BC. The first 
part of the decree tells us that the Sais tribes led by king Saitapharnes, approached Olbia and required a tribute 
that Protogenes paid each time. 

Usually, the specialists consider the Sais as the “royal Sarmatians” reminded by Strabo and Appian. A. 
V. Simonenko and B. I. Lobaj believe that the “royal Sarmatians” as well as the “royal Scythians” are either a 
dominant group of nomads or a aristocratic clan or tribe that consider all the other as slaves. Furthermore, 
they also maintain that the “royal” Scythians or Sarmatians are not an ethnical group, but rather a political and 
social class. 

Views are different regarding the Sais tribes and the area they inhabited. Thus, several researchers 
believe they inhabited the area east of Olbia, which is west of Don. Others, believe that if the Sais of Saitapharnes 
were Sarmatians, they certainly did not dwell either west of Dnieper or west of Don, based on archaeological 
data that prove no effective presence of the Sarmatians west of the river before the 2nd century BC. 

Recently, A. V. Simonenko when analysing data referring to the speed different horse breeds needed 
to cover a days-distance, reached the conclusion that Saitapharnes’s Sais were in fact Sarmatians that lived in 
the steppes left on the lower Don and Kuban region, wherefrom they carried out incursions over Olbia. 
Hence, if the Sais were Sarmatians, the idea according to which they inhabited east of Don, is more reasonable. 

To conclude, we can state that the Olbian decree contains one of the earliest information recording 
the Sarmatians west to Borysthenes (Dnieper). It is impossible though to maintain they inhabited the area, 
since no archaeological data prove effective Sarmatian presence west of Don only beginning with the 2nd 
century BC. 

The first unquestionable evidence of effective Sarmatian presence in the north Pontic region is the 
information in the decree honouring Diophantes from Chersones. The inscription lines, referring to events of 
the war between Chersonesus and the Scythians taking place by the end of the 2nd century BC (between 112–
110 BC?), report that during the confrontation, the Reuxinalians fought beside the Scythians of Palacos against 
Mirthridates Eupator’s generals. It must be specified that the decree mentions three campaigns of Diophantes 
against the Scythians from Crimea, and that only during the third winter campaign, the Scythians asked help 
from the Reuxinalianes (Roxolanes). The events in such decree are completed by Strabo, who tells that the 
Roxolanes led by Tasios, also fought against Mithridates Eupator’s generals; they supported Palacos, son of 
Skiluras, in battle and seemed to be warriors. Noticeably, in only a few lines above this passage, Strabo delimits 
the territories that the Roxolanes occupied, saying they inhabited the plains between Tanais and Borysthenes.  

Following an analysis that takes into consideration all elements related to funerary rites and rituals, 
information in ancient sources as well as the situation in the territories east of Don, it was reached the 
conclusion that bodies in north Pontic area burials, having the head oriented northwards, must be attributed 
to the Roxolanes. 
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Strabo mentions for the early Sarmatian period other Sarmatian groups (the Sarmatian Iazyges and 
those called the Royal Sarmatians) that inhabited in the north of the Black Sea.  

Appianus also mentions the Royal and Iazyges Sarmatians in the north of the Black Sea when 
referring to the third war between Mithridates VI Eupator and the Romans, who, when crossing into Europe 
was supported by those royal Sauromatians, the Iazyges. Unfortunately, Appian does not precisely locate these 
Royal and Iazyges Sarmatians, hence his account proves that they were part of the Sarmatians dwelling the 
north Pontic region during the first half of the 1st century AD. 

Subsequent a thorough analysis of all sources, it was concluded that southward oriented early 
Sarmatian burials from the north Pontic area must be assigned to the Iazyges. 

The Sarmatians participation in the Mithridatic wars is archeologically confirmed by a series of 
hoards and deposits that belonged to horsemen, identified on the entire area between the Prut and the 
foothills of Caucasus. Certain categories of pieces are specific for such finds: phalerae, bits, hackamores, 
frontal appliqués, certain bronze and silver vessels and helmets. The dissemination of discoveries up to Prut 
outlines the territories these Barbarians reached. On the other hand, the total lack of Sarmatian burials that 
would match with hoards and deposits in the area west of Bug, indicates they did not inhabit such territory at 
that point. However, considering that Mithridates VI Eupator had amongst allies, the Bastarnes, Thracians, 
Scythians and the Greek cities on the north and west coast of the Black Sea, the area would normally bear 
vestiges belonging to Sarmatian horsemen from Mithridates army, who organised an incursion against Rome 
through the north of the Black Sea, Thracia and Macedonia. 

Data mentioning the Sarmatians in relation with the events of the 1st century BC are given by Dio 
Cassius, who reports that in 16 BC, the consul L. Tarius Rufus repelled and drove left of the Danube the 
Sarmatianas who crossed the river to attack Roman possessions. Firstly, the account mentions one of the first 
clashes between the Romans and the Sarmatians and secondly, places the Sarmatians during the last years BC, 
far towards west. 

The Sarmatians are also mentioned by Augustus in the short account of his most outstanding deeds, 
stating that the Sarmatian kings from both sides of Tanais requested Roman amity. 

It is certain that ancient sources referencing the Sarmatians by the end of the 1st century BC, report 
an increase of Sarmatian pressure over the eastern borders of the Empire and their swift progress towards 
west. Ovid furnishes relevant details on a stable presence of the Sarmatians by lower Danube.  

Consequently, the Sarmatian settlement of the north Pontic territory west of Don only from the 2nd 
century BC may be understood according to written and archaeological data. Based on literary and epigraphic 
ancient sources we can ascertain that the Roxolanes and the Iazyges succeeded in a short while to occupy the 
entire territory up to the Dnieper. As a result, their civilisation acquired several local traits that differentiated it 
from the east Sarmatian culture. Nonetheless, the topography and character of burials prove this population 
was rather, the most western component of the Sarmatian ethnical massive than a separate entity, even though 
their culture was slightly influenced. 

On the other hand, it is clear that during the last centuries BC, the north Pontic steppes were 
occupied and inhabited mostly by the Sarmatian Iazyges and Rozolanes. 

During the 1st century BC, the Sarmatians were the close neighbours of the late Scythians in the lower 
Dnieper area who fortified their settlements by mid—second half of the 2nd century BC, probably on the 
account of the Sarmatian danger. 

Towards the end of the 1st century BC the Sarmatians settle in Crimea as shown by burials in the 
southwest and centre of Crimea. However, a Sarmatian short presence during the wars between Chersonesus 
and the Scythians may be established. 

During the 1st century BC, the Sarmatians, settlers of the steppes east of Dnieper, started to carry out 
incursions against the fortifications of the Zarubineck culture upon Mid Dnieper. The reconstruction and 
reinforcement of defensive systems of a series of fortifications stand proof. However, trade relations were 
established between the bearers of the Zarubineck culture and the Sarmatians, as indicated by specific pottery 
and brooches finds within a few Sarmatian burials. 

Once settled in the north Pontic area, the Sarmatians establish relations with north Pontic Greek 
cities as illustrated by Greek pieces within the funerary inventory of Sarmatian burials. Concurrently, once 
they reached the north and northwestern Pontic area, the Sarmatians came in contact with the Geto-Dacians, 
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who inhabited the territory east of the Carphatians, yet whose vestiges are also found in settlements east of 
Dniester, where Geto—Dacians were archaeologically attested during the 4th century BC—1st century AD. 

During the 1st century BC, the Sarmatians totally occupied the steppes between Don and Dnieper, 
wherefrom penetrated to the right of Dnieper, disturbing the bearers of the Zarubineck culture, and reached 
the lower Danube by incursion (Fig. 131). Burebista’s kingdom collapse soon after his death (44 BC) and the 
Geto-Dacians and Bastarnes defeat by the Romans in 28 BC, facilitated the Sarmatian occupation of the 
northwest Pontic region (Fig. 132–133). 

Finally, we wish to state that the early Sarmatian period in the north of the Black Sea set the 
foundations for European Sarmatia, which formed by subsequent stages within a long and complex process, 
rather by joint action. The analysis of the early Sarmatian vestiges in the north Pontic region showed that 
opinions favouring the Sarmatians settling in the area west of Don as early as the 4th and 3rd centuries BC 
were groundless. In fact, in the region between Don and Prut no Sarmatian complex could be dated with 
certainty earlier than the 2nd century BC. 

MIDDLE SARMATIAN PERIOD  

The period between the 1st and mid 2nd centuries BC represents the flourishing period of the 
Sarmatian culture on the entire inhabited territory. Not only great part of the Sarmatian commoners’ burials, 
but also the majority of noblemen graves pertain to the period. 

The Sarmatian expansion and settlement in the northwest Pontic area corresponds to the Roman 
borders extension up to lower Danube. Such vicinity “ensured” the Roman world with the presence at its 
borders of a considerable neighbour and enemy, who made his presence fully felt during the entire 1st and 
subsequent centuries AD. 

The distribution of the Sarmatian vestiges in the area west of Dnieper, including the territory west of 
Dniester, is indicative for both the movement direction as well as their establishment in this area. 

Archaeological realities of the 1st—first half of the 2nd century AD are confirmed by literary and 
epigraphical sources.  

Cassius Dio accounts that A. Caecina Severus, the commander of the Roman army from Moesia, who 
fought in 6 AD against the Illyrians and Pannonians, returned to Moesia which was invaded by Dacians and 
Sarmatians. Florus, when referring to the events of the first years of 1st century AD, informs that a Roman 
military campaign under the command of Cn. Cornelius Lentulus was launched against the Sarmatians on the 
Danube. The lasting Sarmatian danger by beginning of the 1st century AD is reported by Ovid who mentions 
the Sarmatians as a stable presence at lower Danube as early as the first decade of the 1st century AD. The 
information provided by such authors are most important as they furthermore prove that, by the beginning of 
the 1st century AD, the Sarmatians reached the Danube mouths area from where raided Roman territories 
(Fig. 133). 

A passage in Suetonius reports that when Tiberius abandoned state issues, Moesia was ravaged by 
Dacians and Sarmatians. 

Approximately during the same period, the Sarmatians (Syracians and Aorsians) from the other end 
of the territory they inhabited, were involved in the fight for the Armenian crown.  

During Claudius's reign another conflict ignites between the brothers Mithridates III and Cotys, this 
time for the Bosporan crown and involved several tribes in the area, including the Sarmatian Syracians and 
Aorsians, but also Roman troops. Mithridates III was supported by the Sarmatian Syracians led by king 
Zorsines, while the Romans and Cotys were supported by the Sarmatian Aorsians led by Eunones.  

The literature of speciality of the latest 20 years maintains that events from Bosphorus and the conflict 
between the Aorsians and Syracians probably led to the the destabilisation of the Sarmatian world and a 
consequent westward movement of certain Sarmatian groups. In our opinion, the conflict between the 
Romans and Bosphorus, which involved the Sarmatian Syracians and Aorsians must not be afforded a global 
character. The event was local in the history of Bosphorus, reaching the Kuban region and the territory east of 
the Sea of Azov. The conflict in which the Syracians and Aorsians fought against each other was only a chapter 
in the chain of events. In reality, the Sarmatian groups westward movement was due to several causes, the 
most important being, in our opinion, the eastern Alan pressure. In fact, both archaeological realities as well as 
the literary and epigraphical sources confirm for mid—second third of the 1st century AD a different 
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settlement of Sarmatian tribes. The Alans included—main cause of the process—reached the Danube mouths 
in the third quarter of the 1st century AD. 

The movement of Sarmatian tribes is best rendered within the Natural History of Pliny the Elder, 
which mentions the Sarmatian Roxolanes, Aorsians, Alans (IV, 80) and Syracians (IV, 83) in the north Pontic 
area. 

Pliny the Elder also references the Aorsians in the Caspian Sea area (VI, 48), the same location area 
reported by Strabo and later on, Ptolemy (VI, 14, 9–10, 13). According to Ptolemy, European Sarmatia was 
inhabited by Roxolanes, Hamaxobii, Aorsians and Alans. 

Evidence of the Sarmatian global movement (mutatis mutandis) towards west is the Sarmatian 
Iazyges settlement in the Pannonian plain, most probably before 50 AD. 

It is certain that, at a simple comparison between Sarmatian settlement according to Strabo's 
Geography and that reported in Pliny the Elder’s work, one may notice that at the time the Natural History was 
written, the ethnical and political situation in the north of the Black Sea had substantially changed. Thus, while 
Strabo locates the Iazyges somewhere in between the Dniester and Dnieper, the Roxolanes in between Dnieper 
and Don and the Aorsians and Syracians in between the Don river, the Sea of Azov and Caspian Sea (see Fig. 
132), Pliny the Elder places the Aorsians somewhere in the northwest of the Black Sea close to a part of the 
Roxolanes. They are followed by the Syracian Alans and the Roxolanes. In exchange, the Iazyges are 
mentioned as populating the Pannonian plain (see Fig. 134–136) where Tacitus also attests them. Part of the 
Aorsians remained in the territories they previously inhabited, as mentioned by Ptolemy. They are partially 
independent, partially mixed with the Alans under the name of Alanaorsians. Large part of the Syracians (Fig. 
135–136) also stayed behind. The archaeological discoveries and the few remarks on the Syracians in 
epigraphical sources of the 1st—2nd centuries AD stand proof. 

Beside Aorsians and Syracians, Pliny the Elder mentions the Alans amongst the newcomers in the 
north of the Black Sea, who as previously shown, were the main reason for the Sarmatian movement to the west. 

In Tieste, Seneca mentions for the first time the Alan location in the north of the Black Sea. The 
paragraph reports the following: “The Ister that enables the savage Alans to escape”. Accordingly, we may 
suppose that a group of Alans were effectively present in the northwest of the Black Sea during the second half 
of the 1st century AD and that consequent the raids at lower Danube, they settled in the area. Although in this 
period the large majority of the Alans inhabited mainly the steppes east of Don, obviously, subsequent the 
westwards movement of the Sarmatians, a group of Alans entered the north and north west of the Black Sea. 
Probably, the first Alans who reached the north and north west Pontic territory, were a very strong military 
group. Evidence for the Alan presence in the above mentioned area are found both in Pliny the Elder’s 
account (IV, 80), who mentions the Alans immediately after the Aorsians as well as in the fact that Seneca, 
who was the teacher and a close friend of emperor Nero, was familiar with real circumstances of the period. 
Additional proof, bring the eastern-featured burials that emerge in this territory beginning with the 1st 
century AD and are radically different from the rest of Sarmatian burials in the north and north west of the 
Black Sea. One of their specific traits is the very rich burial inventory consisting of eastern origin pieces 
(jewelry manufactured in animal style with parallels in the Bachtrian art, parade weaponry, mirrors, including 
Chinese mirrors, precious metals ware, bronze cauldrons with zoomorphic handles etc.). Last but not least, we 
should mention that even the tamga signs were dispersed by the Alans and that they contributed, probably the 
most to their distribution in Eastern Europe steppes. 

Lucanus also references the Alans for the same period, reporting that they are a warlike people who 
resisted the Romans for a long period of time and who lived beyond the Danube. 

A short account on the Alans is found with Valerius Flaccus. Without stating their location, the Alans 
are mentioned in the second half of the 1st century AD by Martial as well. 

Amongst burials from the north-west Pontic region that belonged to the early Alan aristocracy, count 
the ones from Sokolova Mogila, Trojany, Kozyrka, Vesnjanoe, Hruşca, Mocra (T 2 G 2), Mihajlovka (T 3 G 3) 
and Porogi. 

It is certain that the Alans appeared in the north Pontic steppes during 50–65 AD, coming from steppes 
beyond the Caspian Sea. It is also certain that the political centre of the new union of Sarmatian tribes led by the 
Alans came to be for a long time the lower Don region, since the significant part of the rich aristocratic burials 
concentrates here. A group of Alans though, as results from ancient authors’ accounts and archaeological 
realities, entered also in the north and northwest Pontic area and settled beside other Sarmatian tribes. Another 
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certainty is that the Alan penetration into eastern Europe steppes led to the gradual submission of other 
Sarmatian tribes, a fact confirmed by Ammianus Marcellinus’s very clear account on the fact. 

One of the sources that makes reference to the Sarmatians in the northwest Pontic territory is the 
marble plate affixed on the Plautini family mausoleum from Ponte Lucano, near Tibur. This grand inscription 
makes a review of Tiberius Plautius Silvanus Aelianus's activity as legatus of the province of Moesia during 
57/60—67 AD. 

One of the first actions undertaken by Tiberius Plautius Silvanus was to displace 100.000 
transdanubians to the right of the Danube. Another significant achievement was the repression of Sarmatian 
aggressive intentions (motus orientem Sarmatarum). The immediate result of such action is rendered in the 
following few lines of the Tibur inscription, reading that T. Plautius Silvanus “brought kings, previously 
unknown or enemies to the Roman people, on the Danube shore that he guarded (in ripam quam 
tuebatur), to subdue them to Roman flags; then he sent back to Bastarn and Roxolan kings their 
imprisoned sons or retrieved from their enemies and to the Dacian king, his brothers; from some of them 
he took prisoners instead”. 

We must specify that Aelianus’s actions were against those Sarmatians who were not at all the same 
ones with the Roxolanes. We believe that the use of the Sarmatian names intended to underline it referred to 
other Sarmatian peoples than the Roxolanes. In fact, the inscription clearly reads that Aelianus “brought 
kings, previously unknown or enemies to the Roman people, on the Danube shore”. Yet, as far as we know 
from ancient sources and archaeological discoveries, the Roxolanes could not have been the unknown enemies 
for the simple fact they lived in Roman “borders” vicinity from as early as the first half of the 1st century AD. 
Furthermore, the fact that the king of Roxolanes was returned his sons shows they had a special relation with 
the Romans and were not those Sarmatians who rose against them. Both the Sarmatian Aorsians and 
Syracians were well known to the Romans, either as allies or as enemies. Considering the Sarmatian tribes 
westward movement, ancient authors reports and archaeological realities we believe that the unknown kings 
and the Sarmatian whose aggressive intentions were repressed were, most probably, the Alans. 

The information provided within this inscription, furthermore substantiate the penetration of new 
Sarmatian tribes in the nortwest of the Black Sea, a moment also noticed by literary sources, as we have seen. 

Another epigraphical source for the Sarmatian history in the northwest Pontic area which confirms 
certain data from the Tibur eulogy is the inscription fragment found in 1984 at Mangup (Crimea), yet coming 
from Olbia. The first rows of the inscription read that an Olbian citizen, at a time when “large part of the 
grain was destroyed by drought” crossed the country of the enemies, gained food and thus saved the people 
from famine. The following information in the inscription is interesting. We find out that he carried out a 
diplomatic mission to Moesian governors (Sabinus) and Aelianus, “great and dignified men highly 
appreciated for their generosity” and that part of his other requests were fulfilled, therefore obtaining more 
bread for the city. 

When in Moesia on diplomatic mission, the Sarmatians movement and war started. He informed the 
governor he understood the difficult situation and closed an alliance with Rome. 

The following rows of the preserved inscription read that the same character was on a diplomatic 
mission in Umabios and the great kings from Aorsia. Subsequent the analysis of such rows, it was fairly 
reached the conclusion that the troubling events and war are no different than the repression of the 
Sarmatians aggressive intentions from 62 AD, referred to by the Tibur eulogy. Moreover, the mention of the 
Aorsian country, which appears for the first time in the Greek linguistic under the geographical name of 
Aorsia, the name of Umabios and the expression “great kings of Aorsia”, prove yet again that in this period we 
deal with the westward movement of the Sarmatian tribes, leading to the destabilisation of the northwest 
Pontic area. 

The remarkable governorship of Tiberius Plautius Silvanus Aelianus did not succeed in removing the 
Sarmatian danger from Lower Danube. Thus, in the winter of 67/68 AD, the Sarmatian Rhoxolani cross the 
Danube and slaughter two Roman cohorts. The following winter, taking advantage of the civil war in Rome 
after Nero's death, 9000 Sarmatian Rhoxolani plunder Moesia. In the winter of 69–70 AD, a new Sarmatian 
attack of Moesia took place, and the governor of the province himself, Fonteius Agrippa was killed. Rubrius 
Gallus is dispatched in his place and he managed with great efforts, to end the war and restore order (Fig. 137). 
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After the end of the civil war in Rome, Vespasianus's victory and the obvious defence difficulties by 
Lower Danube, the reorganisation of the defence system of the Danubian border was initiated. In this period, 
political and diplomatic relations between Romans and the barbarians by Lower Danube, among which the 
Sarmatians as well, were most probably regulated. The measures taken were followed by peace at the Danube 
border of the Empire. The period endured until 85 AD, when the Dacians attacked the province of Moesia and 
dealt a severe blow to the Romans. The significance of the situation is underlined by Tacitus, who states that 
legion camps and even the province control were threatened. 

The Sarmatians in the north and northwest Pontic area did not take part in the conflicts between the 
Romans and Dacians. There is no evidence for conflicts between the Sarmatians within this territory in the 
following years, either. Very probable, the Sarmatias in this area closed “treaties” with the Empire, from which 
they received subsidies. Only the Sarmatian Iazyes, who inhabited the Panonnian plain, entered in conflict 
with the Romans in 89 Ad and 92 AD.  

Approximately during the same period, the Sarmatians in the northwest of the Black Sea disturbed 
the inhabitants of the Greek cities of the area. Dion Chrysostomos, who visited Olbia in 95 AD informs on the 
circumstances.  

After 10 years from the events in 92 AD which involved the Iazyges, the Sarmatians Rhoxolani, 
inhabitants of the north and northwest Pontic steppes, got involved in the first war between the Romans and 
Dacians as allies of the latter. Evidence is brought by several scenes on Trajan's Column depicting Sarmatian 
Rhoxolan riders (scenes XXXI-XXXII, XXXVII) and the inscription from Adamclisi (Tropaeum Traiani) 
reporting on the Sarmatians [devicto exerc]itu D[acorum et Sarmata]rum. The Dacian and Rhoxolan attack 
took place in the winter of 101–102 AD and consisted in a strike over Roman garrisons from Inferior Moesia 
forts. The invasion of the anti-Roman coalition ends in a disaster as they were defeated by Roman forces led 
by Trajan himself.  

The Sarmatian Iazyges adopted a neutral position towards the Sarmatian Rhoxolani, Dacian allies. 
Importand data on the matter are found with Cassius Dio, who lets us believe that the Iazyges had been 
neutral during the first war, which was in Roman favour.  

The Sarmatian Rhoxolani do not participate in the confrontations of the second war between the 
Romans and the Dacians. The fact might be due to the stipendia that the Romans paid around this second war. 
Such Roman policy aimed at ensuring their neutrality and prevent raids within the Empire. 

Shortly after Trajan's death, a Rhoxolani rebellion ocurred. Thus, from a passage in Historia Augusta 
dedicated to the reign of Hadrianus, tells us that when he heard about the Sarmatian and Rhoxolani rebellion, 
he sent the armies ahead, went in Moesia and established peaceful relations with the Rhoxolani king, who 
complained about stipendia decrease. It seems that Hadrianus negotiated new conditions with the Rhoxolani. 
It is certain that, subsequent negotiations, Hadrianus succeeded to transform the Rhoxolani king in rex amicus 
populi Romani. P. Aelius Rasparaganus rex Roxolanorum was probably the character with whom Hadrianus 
negotiated amicitia. The fact clearly results from the Pola inscriptions attesting P. Aelius Rasparaganus rex 
Roxolanorum and his son P. Aelius Peregrinus who raise funerary monuments, while still alive, for himself , for 
Attiae Procilliae, daughter of Quintus and for the freedwomen and their heirs. Roman citizenship granted by 
Hadrianus to the Rhoxolani king and his son is one of the greatest rewards which a rex amicus could receive 
for services to Rome. It is not known how long this “treaty” between the Rhoxolani and the Roman Empire 
lasted, but one may assert that events happened probably, during the spring of 118 AD. Regarding the king 
and his son presence in the Empire, it shows, as well observed, that they were at some point exiled from their 
“country” by an anti-Roman rival party. Nonetheless, the Sarmatians obviously represented a major danger 
for the Roman Empire during the entire 2nd and previous centuries AD. 

LATE SARMATIAN PERIOD  

As proven by archaeological finds, Sarmatian vestiges are significantly less when compared to the 
previous period. Classical works referring to the late Sarmatians are also few, although the period was rich in 
historical events and the Sarmatians westward movements occurred several times. Nevertheless, the 
reconstruction of the ethnical and political history of the Sarmatians in the north of the Black Sea is rather 
difficult to carry out. 
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The bearers of the late Sarmatian culture emergent in the north Pontic region west of Don no earlier 
then mid 2nd century AD. Their migration and settlement in the mentioned area is archaeologically 
supported by a series of innovative elements of the material culture and funerary rites and rituals.  

The development of the late Sarmatian culture is due to the substantial and direct contribution of the 
new wave of nomads penetrating eastern Europe steppes from Middle Asia regions. The newcomers were 
Iranian, as proven by the onomastics from Tanais, yet differentiated from the previous population from Volga 
and Don steppes. During the second half of the 2nd century AD, such new Sarmatian tribes penetrated and 
settled in the north Pontic area west of Don as well. Initially, their name was unknown, yet archaeological 
materials indicate that they mixed and cohabited with the local Sarmatian population. They influenced each 
other and old and new cultures integrated. 

Among scholars, there is a view according to which ancient literary sources name all late Sarmatians 
as Alans. Such view is based on numerous accounts from Ammianus Marcellinus and other authors writing by 
the end of the 3rd—4th centuries AD, like Iulius Capitolinus, Claudius Claudianus etc. 

Information in Ammianus Marcellinus work, drafted by the end of the 4th century AD, are often 
incorrectly extrapolated for even the earlier period (1st—3rd centuries AD). Accordingly, such information 
makes reference to a period no early than mid 3rd century AD. Moreover, both Ammianus Marcellinus as well 
as other authors writing in the second half of the 2nd—4th century AD, frequently speak about Rhoxolani 
among north Pontic steppes dwellers. 

Evidence is also given by the presence of Sarmatians, Rhoxolani and Alans among barbarian peoples 
who conspired and attacked the Roman Empire during Marcus Aurelius reign. Historia Augusta reports on 
Sarmatians and Rhoxolani during emperors Gordian III (238–244 AD), Gallienus (259–268 AD), Regalianus 
(260 AD) and Probus (276–282 AD) reigns. 

Emperors Marcus Aurelius Carus (282–283 AD) and Caius Galerius Valerius Maximianus (305–311 
AD) also fought against the Sarmatians. Alans, Rhoxolani and Sarmatians count among the defeated by 
Emperor Aurelian (270–275 AD). Even Ammianus Marcellinus mentions the Rhoxolani among populations 
living in the north of the Black Sea. 

It is certain that during the first stage of the late Sarmatian culture from the north of the Black Sea, 
beside innovative eastern elements, a series of middle period characteristics also preserved. Moreover, 
although monuments of the late Sarmatian culture from the north of the Black Sea especially the west side, 
resembled Asian Sarmatia, they exhibited striking local specificity. As previous Sarmatian population and 
newcomers lived together, a late Sarmatian culture, specific to the northwest Pontic region developed shortly 
after. Nevertheless, it is worth mentioning that the steppes east of Don and Volga were yet the basic dwelling 
territory of the newcomers. 

Currently, Sarmatian monuments from the second half of the 2nd—first half of the 3rd centuries AD 
concentrate in the Prut—Dniester interflow and the region immediately left to the Dnieper (Fig. 138). Vestiges 
left of Dnieper, of obvious eastern traits, represent the western periphery of the late Sarmatian culture area 
from the steppes east of Don, while those in the territory between Prut and Dniester, of less eastern features, 
belonged to the representatives of a new cultural group developed subsequent the newcomers and local 
Sarmatian population symbiosis. 

The political history of the Sarmatians in the period is also difficult to rebuild due to scarce written ancient 
sources. Is is believed that the Tauro-Scythians who attacked the city of Olbia, to whose aid emperor Antoninus 
Pius sent Roman troops, are in fact Sarmatians. In fact, we should mention that Iulius Capitolinus, when referring 
to Antoninus Pius reign, informs that the emperor held aback the Alans, who often plotted rebellions. 

In 166 AD, the Marcomanic wars commenced and among numerous peoples involved, count the 
Sarmatians, Rhoxolani and Alans. 

During the second Marcomanic war (177–180 AD), the Empire borders were yet again under assault. 
Subsequent their defeat in the war, the Sarmatian Iazyges sent envoys and asked amenities. According to Dio 
Cassius (LXXI, 19, 2), among them counted the trade facility with the Rhoxolani on Dacian territory, 
whenever the province governor allowed them. This episode is extremely interesting as it is indicative of noth 
the power and danger that Sarmatian tribes from the Pannonian plain, northwest of the Black Sea and Lower 
Danube represented for Rome and their wish to maintain relations. 

As expected, the wars left archaeological traces. Finds prove that in the second half of the 2nd century 
AD, Sarmatian vestiges from Muntenia and territories west of Prut increase significantly probably due to the wars. 
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The Sarmatians settled steppe areas in Dacian territories and sometime advanced on river courses in 
areas with a more steep relief. Those who settled over the time both east and south Carpathian areas still led a 
nomad life; their burials are the single archaeological records of presence. 

A series of new ritual and funerary expressions emerge in the Pannonian field inhabited by the 
Sarmatian Iazyges: rectangular and circular shaped ritual arrangements, made by ditch digging, and barrows 
comprising eastern elements, characteristic for the burials in Asian Sarmatia. In the Pannonian plain, they 
date by the end of the 2nd—beginning of the 3rd centuries AD and record two penetration waves of eastern 
Sarmatians—the Rhoxolani (rectangular and circular ritual arrangements within necropolises) and Alans 
(barrows comprising eastern elements).  

Gothic tribes appeared in the north Pontic area during the last quarter of the 2nd century AD. A 
series of artifacts within Sarmatian burials by the end of the 2nd—beginning of the 3rd centuries AD, yet 
specific to the central European barbarian environment prove such fact. 

The Goths firstly occupied the vast Dnieper basin, the groundpoint for subsequent exits to the Black 
Sea and Sea of Azov shores (Fig. 139). Then, they gradually occupied extensive territories east of Dniester, 
reaching to the north Doneţ river area. Another early movement direction was to the south-south-east, along 
the Dniester and the northwest cost of the Black Sea. In their incursions, the Goths were accompanied 
especially by Sarmatian and Dacian warriors. On several occasions, particularly during the early stage, their 
numerical weight exceeded the Gothic share. 

The few decades of steady Gothic invasions of the Roman Empire, in association with the Rhoxolani, 
Alans, Carps and other populations, incurred heavy losses and often took the Roman army by surprise. 

The presence of the Goths in the north and northwest Pontic area led to the development of the 
Cerneahov culture, a direct reflection of sustained presence in the region. During the same period, the 
Sarmatians of the first stage late Sarmatian culture were integrated in the Gothic confederation, as proven by a 
series of funerary rite elements of the Cerneahov culture environment, taken over from the Sarmatians. 

The relations between the two cultures develop around the first half of the 3rd century AD; the 
Sarmatians who entered in contact with the newcomers were those who buried their dead in funerary pits with 
lateral steps. During the 3rd century AD, the integration increased and an important role was played by the 
new wave of Sarmatians (the Alans—Tanaitae) coming from the east in the second half of the century. Their 
funerary custom consisted of catacomb burials. 

Once with the new waves of Sarmatians, previous Sarmatian tribes lost their specificity. A part 
entered the components of the newcomers, while the other part was assimilated in the Cerneahov 
environment. The latter were buried in Cerneahov necropolises according to the customs of their ancestors. 
Unchanged Sarmatian traits of the funerary rite and Cerneahov features of the objects within the funerary 
inventory, show that the absorbed Sarmatians preserved their religion and funerary practices, while changing 
their mode of life and culture. 

Last but not least, we should mention that Cerneahov necropolises wherein funerary pits with lateral 
steps and niche concentrate in the area between Lower Bug and Lower Dniester.  

During the second half of the 3rd century BC, the south part of the Prut—Dniester interflow was 
inhabited by Sarmatians with catacomb burials. According to the funerary inventory, one may state they 
represented a very strong group and may be identified as the European Alans recorded by Ammianus 
Marcellinius (XXII, 8, 42). One may also not exclude (A. V. Simonenko) that such European Alans pushed to 
the north and east that part of the Cerneahov population, among which the descendants of the first half of the 
3rd century AD Sarmatians, whose specific graves were funerary pits with lateral steps and niche. Towards 
mid 4th century AD, another innovation—catacomb burials—reached the bearers of the Cerneahov culture 
thorugh the European Alans. 

North Pontic Greek cities relations with the Sarmatians are not mirrored by ancient sources. 
Nonetheless, economic, trade and political relations between the Sarmatians and ancient centres from the 
north of the Black Sea existed both in the middle period (1st—mid 2nd centuries AD) as well as the late period 
(second half of the 2nd—4th centuries AD).  

The penetration and settlement of Sarmatian groups in Crimea peninsula, inhabited by the late 
Scythians, continued both in the middle and late periods. By the end of the 2nd—beginning of the 3rd 
centuries AD, one of such penetration movements was archaeologically identified in the Scythian Naples and 
also in many late Scythian settlements. 
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Judging after archaeological discoveries from the last three decades, it may be ascertained that the 
Sarmatians of the first late Sarmatian culture mixed with the Scythians and were rather quickly assimilated. 
Although monuments belonging to nomad Sarmatians are lacking from Crimean steppes, Sarmatian elements 
and artifacts are frequent in late Scythian necropolises. 

Beginning with mid 3rd century AD, groups of Goths, probably together with the Sarmatian—Alans, 
who bury themselves in catacomb graves, enter Crimea. Subsequently, the Sarmatians occupied foothill 
regions, while the Goths entered regions of the southern shore of the peninsula (Fig. 140). As a result, the late 
Scythian culture ceases to exist as a Crimean ethno-political entity. 

The Ostrogothic kingdom from the north of the Black Sea, led by Ermanaric, largely corresponded to 
the Cerneahov culture area of the second half of the 3rd—first half of the 4th centuries AD. Moreover, it 
divided the Sarmatian world in two (Fig. 140).  

The first group of Sarmatian vestiges of the second stage of the late Sarmatian culture is found in the 
steppes north of the Sea of Azov and those east of Dnieper and north Doneţ. Certain burials of the area 
comprise a series of Cerneahov artifacts. However, the topography of such Sarmatian finds indicates they did 
not belong to the Gothic confederation, but rather to the strong Alan union upon Don and eastwards. The fact 
that the Alans in the region of Don represented an impressive force results very clearly from a passage in 
Ammianus Marcellinus, reporting that upon Ermanaric’s death, Vithimiris was chosen king and that he 
fought the Alans as much as he could, yet after many defeats he was killed on the battlefield, overwhelmed by 
the force of enemy armies. 

The second group of Sarmatian vestiges from the second half of the 3rd—first half of the 4th centuries 
AD is located south of the Prut—Dniester region. Herein, Sarmatian necropolises are located on Cerneahov 
territories, often beside those of the bearers of the culture. Similar to Sarmatian burials east of the north Pontic 
area, the funerary inventory of certain burials from Lower Danube include Cerneahov artifacts. Catacomb 
burials from Cerneahov necropolises are proof of the ethnic and cultural integration between the Sarmatians 
and the bearers of Cerneahov culture. Such Sarmatians from the south of Prut—Dniester interflow may be 
identified with the European Alans reported by Ammianus Marcellinius—allies of Gothic kings in their 
conflicts with the Romans and the Huns. They intermediated catacomb burials to the bearers of the 
Cerneahov culture. 

The end of the Sarmatian period in the north Pontic region is related to the violent Hunnic 
penetration in the 70’ of the 4th century AD (Fig. 141). According to Ammianus Marcellinius, the Huns 
subdued the Alan—Tanaites and together, they distroyed Ermanaric’s Ostrogothic kingdom (375 AD), while 
in 376–377 AD they defeat the armies of the Visigoth king, Athanaric, as well. 

IX. FINAL CONSIDERATIONS  

The Sarmatian penetration in the territory west of Don started as early as the 3rd century BC and was 
due to mainly plunder incursions, while the effective establishment took place only in the 2nd century BC. 
During the 1st century BC, the Sarmatians already inhabited the entire territory between the Don and Dnieper 
rivers. In the same century, they entered the regions west of Bug, which they definitively occupied by the end 
of the 1st century BC and the first half of the 1st century AD. 

In the 1st century AD, following incursions and other events they got involved in, the Sarmatians 
reached the territories west of Dniester. 

Once with the 1st century AD, the Sarmatians massively settle the north Pontic area. The fact is 
confirmed by both archaeological discoveries and classical authors’ reports. The substantial increase of the 
Sarmatian presence in the mentioned territory and period is closely related to the Sarmatian tribes westward 
movements around the first half of the 1st century AD. The considerable increase of their presence in the 
northwest Pontic region corresponds with the extension of Roman borders up to the Lower Danube. Such 
vicinity, “ensured” the Roman world with the existence of a remarkable neighbour as well as enemy who made 
its presence fully felt during the first centuries AD. 
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Early Sarmatian period burials spread over a vast area comprised, with five exceptions, between the 
Dnieper and Don rivers and are predominantly reusing older barrows. Most numerous graves exhibit a 
rectangularly-shaped funerary pit. The dominant orientation of the bodies is northward, followed by 
southward orientation, while the most spread body position is extended on the back. Within a series of graves 
elements of funerary ritual and bone remains due to animal offerings were identified. 

The funerary inventory of early burials consists of hand or wheel-made pottery, silver and bronze 
vessels, tools, jewelry and dress items, toiletries, weaponry and harness pieces. Such categories of artifacts 
define practiced occupations and crafts, the degree of economic development and trade relations established 
with other populations in closer or farther neighbouring territories. Several categories of materials mirror 
fashion and jewelry trends in both commoner and aristocratic layers of society. 

The weaponry had a special place in the Sarmatian world: the charging weaponry consisted of swords 
and daggers with half moon, ring or simple ended hilts. Bronze and iron arrow points as well as lance heads 
also add. The defensive and military equipment is represented by a few import helmets, one shield which 
fragmentarily, preserved the iron surface, and armour iron plates. 

The helmets reached the Sarmatian world either as war spoils or subsequent their involvement in 
Mithridates Eupator military campaigns against Roman provinces from Asia and Galatia, or by direct 
purchase from the Celts, when the latter reached the region. In fact, great part of the Etruscan—Italian and 
Celtic helmets discovered in the area between Caucasus and Danube mouths come from much later finds than 
their production period. 

The three deposits and nine hoards principally belonged to mercenary Sarmatian horsemen from 
Mithridates Eupator army, who could be found for a short while during the first half of the 1st century BC in 
the north and northwest of the Black Sea.  

Sarmatian vestiges from the 1st—mid 2nd centuries AD distribute over an area comprised between 
the Don and Prut rivers. The northern border of Sarmatian burials area is located on middle Dnieper, while 
the southern boundary corresponds to the Crimean foothill region. 

During the period, burials reusing older barrows dominate, yet main burials in Sarmatian barrows 
increases significantly; occasionally, they form compact smaller or larger necropolises. Beside burials reusing 
older or Sarmatian barrows, flat graves also appear. 

A characteristic of the middle Sarmatian period in the north of the Black Sea is the emergence of 
aristocratic burials completed according to a certain ritual. They have a rich and diverse funerary inventory 
that mirrors an important social separation in the Sarmatian society and probably prove the existence of an 
independent political party. 

Starting with mid 1st century AD, burials of eastern feature appear, and they radically differ from the 
rest of the Sarmatian graves from the north and northwest of the Black Sea.  

The large majority of the burials of the period are rectangularly shaped, yet other funerary 
constructions, like square funerary pits, appear. Within such burials, the bodies were deposited most often 
diagonally and had a southern orientation. 

The bodies from middle period burials are predominantly oriented northwards, followed by 
southward orientation. Northward orientation is specific for graves coming from this geographical area, while 
the southward orientation is specific for Sarmatian barrow cemeteries. 

Circular ritual arrangements made by ditch digging also occur. They are recorded in the middle 
period although are typical for the late period.  

Animal offerings are not signalled in the middle Sarmatian period.  
The funerary inventory of the burials includes the ensemble of goods that were deposited in the 

funerary arrangement and includes weapons, jewelry and dress items, toiletries, hand and wheel-made 
pottery, household objects, metal ware, glass recipients and rarely, amphorae and harness pieces. Occasionaly, 
it mirrors social differences of the Sarmatian society and the fact that the Sarmatians are both warriors as well 
as cattle breeders.  

A special place in Sarmatian funerary complexes is occupied by weaponry, especially the charging 
weaponry, discovered rather frequently. It is represented by swords and dagges with simple or ring hilts. They 
are supplemented by iron arrowheads, of several types and a few lance heads and spears. Two graves 
comprised war axes and composite bows (fragments) were identified in several burials, while from other two 
come fragments of scaled armours. 
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Yet, the weapons inside burials do not illustrate to a full extent the types of weapons that the 
Sarmatian soldier carried, most probably due to the characteristics of the funerary ritual. Nevertheless, proven 
by archaeological finds, certain representations and accounts of classical authors, it is obvious that basic 
weaponry in the Sarmatian equipment, especially the riders’ equipment, consisted of swords and bows. The 
supposition is evidenced by both the fact that the bow was the main weapon of all nomads and the fact that 
swords, daggers and arrowheads are found together within Sarmatian complexes from the entire space they 
inhabited.  

Since armours, although only a few, were discovered inside graves, proves the fact that they were 
deposited there. Iron armours, most probably pertained to the wealthy layer of the Sarmatian society (the 
warrior elite, aristocracy) as demonstrated by the richness of the burial inventories, even though despoiled. 
Hard leather-made armours were also used by the Sarmatians.  

Based on archaeological finds, one may maintain that the main Sarmatian weaponry of the middle 
period contained swords and bows and that the bulk of the army consisted of horsemen equipped with 
swords, daggers and bows. Starting with the middle period, heavy cavalry detachments appear within the 
Sarmatian armies. 

During the late Sarmatian period (second half of the 2nd—4th centuries AD), main burials in 
Sarmatian tumuli dominate instead of secondary burials reusing older barrows. The number of flat 
necropolises increases significantly and they endure only in the first stage (second half of the 2nd—mid 3rd 
centuries AD) of the late Sarmatian period. 

The large majority of Sarmatian tumuli with main burials are part of larger or smaller necropolises, 
but are also found in singular barrows. In the east of the north Pontic area, great part of the main burials come 
from singular tumuli, while in the western regions they come from necropolises concentrating in the Prut—
Dniester interflow.  

During the late Sarmatian period, the majority of secondary burials reusing older barrows are 
rectangularly shaped. Rectangular pits are in significant percentages within main burials of Sarmatian tumuli 
during the first stage of the late Sarmatian culture. Funerary pits from flat necropolises are also rectangular.  

Graves made by funerary pits with lateral steps mainly concentrate in necopolises that belonged to the 
first stage of the late Sarmatian period from west of Dniester. They almost lack entirely during the second 
stage of the same period.  

Funerary pits with niche are characteristic to main burials and represent a high percentage in certain 
barrow cemeteries. They mostly concentrate in necropolises from the west of the north Pontic area (territory 
between Lower Dniester and the Danube mouths). During the second stage of the period, niche graves 
dominate together with catacomb burials. Catacomb graves assemble at the border between the steppes and 
forest-steppes regions, on the right bank of Dnieper and south the Prut—Dniester region. 

Northward orientation is prevalent both in graves reusing older tumuli as well as main Sarmatian 
burials with rectangular and rectangular with niche funerary pits. Bodies within niche graves are dominantly 
northward oriented, occasionally with western or eastern deviations. The graves comprising artificially 
deformed skulls are less identified in the analysed area, thus indicating that the custom was rarely practiced by 
the Sarmatians in the north of the Black Sea.  

Square or rectangular ritual layouts made by digging a ditch identified in barrow cemeteries and 
beneath certain singular Sarmatian tumuli are a new emergence. Occasionally, they surround graves beneath 
tumuli, while other time they comprise no graves inside. Trapezoidal shaped arrangements are seldom 
discovered. Much more numerous are circular ritual layouts that include always a grave inside and place their 
entrance in the south. Almost all circular, square or rectangular ritual layouts made by ditch digging 
accumulate mostly in the Prut—Dniester interflow. Square, rectangular and trapezoidal arrangements date in 
the second half of the 2nd—beginning of the 3rd centuries AD and are considered good chronological 
indicators of the first stage of the late Sarmatian culture. 

The funerary inventory of late period burials varied and occasionally, was very numerous. It is 
represented by hand and wheel-made pottery of various functionalities, liquids storage and pouring ware, 
household objects, jewelry and dress items, glass recipients, metal ware and weapons and rarely, harness 
pieces. In a series of cases, it mirrors social differences within the Sarmatian society and the fact that the 
Sarmatians were both warriors and mainly, cattle breeders.  
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The weapons include swords and daggers with ring or simple hilts, arrowheads and one lance head. 
Several graves comprised composite bows with bone stiffeners. A shield umbo comes from a grave in the south 
of the Prut—Dniester region (Kurči).  

Armour finds are not know in late graves from the north Pontic area and are rarely discovered in 
Sarmatian burials east of Don. The lack of armour finds within late burials does not mean the Sarmatians did 
not use them. Most probably, iron armours were owned only by wealthy layers of Sarmatian society (warriors 
elite, aristocracy), as proven by rich inventories of the graves from “Zolotoe kladbišče” necropolis.  

During the late period, the core of the Sarmatian army consisted of riders armed with long swords, 
daggers and bows. The few lance finds and their amassing in graves including defensive weaponry in the 
“Zolotoe kladbišče” necropolis further indicates that the lance was the basic weapon of heavy cavalry 
contingents.  

* 

The Sarmatians led a nomad life and their main occupation was the extensive cattle breeding 
(especially sheep and horses). The herd types correspond to the rather mobile mode of nomad life, when the 
entire population moved together with the herd and stopped only during winter. In the north of the Black Sea, 
traces of Sarmatian winter spending were archaeologically identified in the basin of Severskij Doneţ river, 
Orel-Samara interflow and the valley of Moločnaja river. 

The Sarmatian nomad life style is reported by classical authors lile Strabo, Pomponius Mela, Tacitus 
and Ammianus Marcellinus. The horse appears as both instrument and symbol of this ceaseless mobilty. 

During their entire existence, meat played an important role in Sarmatians food habits. According to 
Claudius Aelianus, sheep and also horse meat were preferred. Dairy products were popular among the 
nomads (milk, kumis, cheese), and the Sarmatians made no exception. Strabo mentions milk and cheese 
among their food products and also reports that the Scythian way of life differs from that of the Sarmatians, 
some being even anthropophagic, while the other refrain from even animal meat feed. Trade relations and the 
tribute exacted ensured the Sarmatians with grain, vegetables, oil and wine etc. 

The sedentarisation of the Sarmatians in both the north Pontic area west of Don and east of the river 
cannot be proven. Nonetheless, a small number might have dealt with agriculture. In fact Strabo, when 
enumerating the tribes inhabiting east of Ister, reports that only few practiced agriculture. 

Beside the basic occupation, traditional crafts specific to nomad breeders, occupied a well established 
place in the Sarmatian culture of the analysed region: weapons manufacturing, leather processing etc. Loom 
weights finds within women burials prove spinning and weaving crafts of the household environment. 
Sarmatin women overspread felt, embroidered, knitted, made clothing and processed leather and other animal 
by-products, although such craft remains could not preserve. Among Sarmatian occupations one may also add 
bone and wood processing and the hand modelling of pottery, which, upon their quality, were in-house made. 
That is the reason why the hand-made pottery bears local traits over both vast or limited areas and 
occasionally within a single necropolis. Since the Sarmatians led a nomad life, the potters' craft was not highly 
developed. Practised crafts would also include wooden or leather vessels manufacturing, yet such remains 
would not endure within burials. Strabo mentioned Sarmatian hunting habits as well. Overall, we can assume, 
based on archaeological data and Sarmatian mode of life, that the crafts had an auxiliary character, while their 
development degree was influenced by traditional necessities of the nomad way of life. 

Based on funerary inventories and the components of hoards and deposits from the analysed north 
Pontic area and the entire Sarmatian world over the centuries, we may infer that trade activities held an 
important role in Sarmatian economic life. Trade relations exercised civilising influences and involved the 
Sarmatians in the circuit of material and spiritual values of the time. 

Once the Sarmatians settled in the north and northwest Pontic area, they would enter in contact with 
the Greek cities with which they had most active trade relations. Greek cities supplied the Sarmatians with 
grain, wine, oil, honey, wheel-made pottery, clothing, jewerly and luxury items, toiletries etc. The exported 
goods consisted generally of animals, animal by-products and slaves. In fact, when Strabo mentions the city of 
Tanais as common market for nomads from both Asia and Europe and Bosporus traders, he tells us that the 
first (the Sarmatians) traded slaves, leather and generally, everything that nomads could offer, while the other 
(the Greeks) traded clothing, wine and other goods specific to a civilised life. The Greek cities and the 
Bosporan kingdom were the main intermediary of the Sarmatian trade with centres from Asia Minor, 
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wherefrom they received a series of products. A series of Italian goods reached the Sarmatian environment by 
the Bosporan kingdom, via Asia Minor. Nonetheless, the Greek cities were not singular in the geography of 
Sarmatian trade relations. Their mobility led to the establishment of trade relations with other populations 
ftrom the northeast, north and northwest of the Black Sea (the Meotians, late Scythians, Zarubineck culture 
bearers, Geto-Dacian, Carps, free Dacians, Goths etc.), from whom they imported various categories of 
artifacts. Their relations with the Geto-dacians, both economic and political and military determined alliances 
reported by written sources, Trajan’s Column and the Trophy from Adamclisi. Lastly, north Pontic west of 
Don Sarmatians developed trade relations with those Sarmatians east of Don and the Kuban region. The 
Roman Empire neighbourhood triggered tight economic relations with the Roman world, wherein the 
Sarmatians traded a series of products. 

* 

Currently, the Sarmatian settlement in the north Pontic area is certain for the 2nd century BC. During 
the 1st century BC, they already inhabited all steppes between the Don and Dnieper rivers, wherefrom they 
often entered the area west of Dnieper and Bug consequent raids and other events.  

Soon after Burebista's kingdom dissolution and the Geto-Dacian and Bastarnes defeat in 28 BC, the 
Sarmatians started to settle the northwest Pontic area. In alliance with the Geto-Dacians, they began to raid 
territories south the Danube, increasingly disturbing the power of Rome in the region. 

The Sarmatian settlement of the entire north and northwest Pontic area laid the foundations of 
European Sarmatia, which occurred in several phases and represented a rather complex and lengthy process 
than a swift action. 

During the 1st—first half of the 2nd centuries AD—the flourishing period of the Sarmatian culture—
a significant demographic increase took place on the entire territory they inhabited, including the north 
Pontic area, as proven by archaeological discoveries. 

The Sarmatians settling in the northwest Pontic area corresponds with the extension of Roman 
borders up to the Lower Danube. This neighbourhood “ensured” the Roman world the existence at its borders 
of a significant neighbour and enemy who made its presence fully felt along the entire 1st century AD and the 
beginning of the following century. 

Beginning with mid 1st century AD, the north Pontic area is penetrated by new Sarmatian waves and 
the funerary rites and rituals change, becoming characteristic to new groups coming from east of Don. Such 
archaeological realities are confirmed by literary and epigraphical sources, which report the enduring danger 
the Sarmatians represented. Beside the Geto-Dacians or by themselves, they participated in a series of political 
and military events during the entire 1st century AD. Written ancient sources underline that during the first 
half of the 1st century AD the Sarmatian tribes moved westwards. Thus, based on archaeological and written 
sources one may observe that in the second half of the 1st—mid 2nd century AD, the Sarmatian Rhoxolani 
and Aorsians, to which a very strong militarily group of Alans added, were located in north Pontic territories. 

By the beginning of the 2nd century AD, the Sarmatin Rhoxolani partook the first war between the 
Dacians and the Romans as allies of the first. The Sarmatian Roxolanes did not engage in the second Daco—
Roman war. The fact is due, very probable, to Roman stipendia payments around the second war. Shortly after 
Trajan's death, the Sarmatians rebelled and emperor Hadrianus negotiated new terms of relations. 

It is certain that during the 1st century—mid 2nd century AD, the Sarmatians constituted a major 
danger for the Roman Empire, which lasted over the entire 2nd century AD. The Sarmatians count among the 
barbarian tribes who conspired and attacked the Roman Empire during Marcus Aurelius's reign. 

* 

Starting with mid 2nd century AD, the north Pontic area west of Don is entered by new Sarmatian 
tribes that bring new elements of both funerary rites and rituals and material culture. Such elements are 
characteristic to new groups coming from east of Don. Archaeological realities are confirmed by literary and 
epigraphical sources. 

The beginning of the late Sarmatian period is related to the westward movement of a new wave of 
Sarmatian tribes formed in regions east of Volga and south of the Ural Mountains. The Sarmatians in the 
north Pontic area come from left of Lower Don where burials similar to those in the north of the Black Sea of 
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the second half of the 2nd—beginning of the 3rd centuries AD are well represented. Classical authors and 
epigraphic sources name them, the Alans. 

The newcomers quickly spread on the entire north Pontic area, mixed and lived together with the 
Rhoxolani. The traits of the monuments indicate that their cultural elements fused with local Sarmatian 
elements, thus resulting a peculiar variant of the late Sarmatian culture.  

During the same period, the Sarmatians penetrated and settled Crimea where they mixed and lived 
together with the late Scythians in whose culture emerged Sarmatian elements characteristic to the late period. 

By the end of the 2nd century AD, Gothic tribes appear in the northwest of the Black Sea and a series 
of relations are established with the Sarmatians. Evidence is given by several artifacts specific to central Europe 
barbarian environment identified within Sarmatian graves of the end of the 2nd—beginning of the 3rd 
centuries AD. 

In the first half of the 3rd century AD, the Goths reached Roman borders at Lower Danube and 
occupied the entire area between Prut and Dnieper rivers. Cerneahov culture emerged during the same period 
and directly mirrors the Gothic strengthening in the region. The Sarmatians of the first stage of late Sarmatian 
culture were integrated in the Gothic confederation, as proven by a series of Cerneahov funerary rite elements 
overtaken from the Sarmatians. 

By mid 3rd century AD, the Alans—Tanaites penetrated in the Bugeac steppes; catacomb burials are 
characteristic to such culture. The newcomers, known under the name Alans—Tanaites, were recognized as 
the European Alans at Lower Danube. 

The Sarmatians, together with the Goths enter Crimea during the second half of the 3rd century AD. 
Their violent invasion led to the cease of the late Scythian culture in this territory. The Sarmatian—Alans 
occupied Crimean steppe and foothill areas, while the Goths settled mountain areas and the southern 
peninsula coast. 

Considering the topography of Alan finds, the presence in 4th century AD burials of Cerneahov 
artifacts and funerary rite and ritual elements characteristic to the Sarmatians in Cerneahov bearers 
necropolises, indicates they were part of the Gothic (Ostrogothic) kingdom led by Ermanaric.  

Subsequent the destruction of the north Pontic Ostrogothic kingdom by the Huns in the 70’ of the 4th 
century AD, part of the Sarmatians settled Pontic steppes, while other Sarmatians sought refuge to the west 
and south. 

By the 5th century, once with the Hunnic period, the ethnical and political history of the Sarmatians 
from the north of the Black Sea ceased to exist. 

 
 
 

Translated by Gabriela Safta 
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Fig. 1.  Funerary pit and construction shapes of early Sarmatian graves from the north of the Black Sea. 
Fig. 2.  Hand-made cooking and storage ware: 1. Gromovka T 2 G 2; 2. Sergeevka T 4 G 17;                              

3. Novobarannikovka T 2 G 1; 4. Černomorskoe T 1 G 5; 5. Ševčenko T 2 G 18; 6. L’vovo T 6 G 1;  
7. Pokrovskoe. 

Fig. 3.  Narrow mouth hand-made ware for liquids storage and pouring: 1. L’vovo T 6 G 1; 2. Brilovka T 16 
G 1; 3. Babino G 4; 4. Dneprostroj T 26 G 1; 5. Kljusovka; 6. Uškalka. 

Fig. 4.  Hand-made jars: 1. L’vovo T 1 G 1; 2. Kairy T 1 G 24; 3. Privol’noe T 1 G 1; 4. Zamožnoe T 13 G 1; 
5. Sadovo T 2 G 1. 

Fig. 5.  Ritual ware. Censers: 1. Uškalka; 2. Mihajlovka; 3. Novobarannikovka T 2 G 1; 4, 6. Sokolovo T 1 G 
1; 5. Žemčužnoe T 2 G 3. 

Fig. 6.  Hand-made (2–3) and wheel-made (1) tureens. Wheel-made bowl (4): 1. Akkermen I T 2 G 5;        
2. L’vovo T 1 G 1; 3. Kairy T 9 G 2; 4. Podgorodnoe T 3 G 8. 

Fig. 7.  Wheel-made jars: 1. Preobraženka T 2 G 5; 2. Vinogradnoe T 31 G 1; 3. Bol’šaja Belozerka T 1 G 3; 
4. Sokolovo T 1 G 1; 5. Vasil’evka T 1 G 3; 6. Kalančak T 10; 7. Balki T 26 G 1; 8. Podgorodnoe T 3 
G 8; 9. Burgunka T 1 G 1.  

Fig. 8.  Kantharoi (1). Recipients for ointments and perfumes storage (2–4): 1. Akkermen I T 3 G 8;                
2–3. Sokolovo T 1 G 1; 4. Vasil’evka T 1 G 3. 

Fig. 9.  Loom weights, hackamores, piercing tools and knives: 1. Babino G 4; 2. Privol’noe T 1 G 1;               
3. Vinogradnoe T 31 G 1; 4. Preobraženka T 2 G 5; 5. Sergeevka T 4 G 17; 6. Balki T 26 G 1. 

Fig. 10.  Bronze lamp from the Klimenkovka hoard. 
Fig. 11.  Foot bracelets and rings (6): 1–2. Soloncy; 3. Babino G 4; 4–6. Holmskoe T 4. 
Fig. 12.  Earrings: 1. Soloncy; 2. Sokolovo T 1 G 1; 3. Smoljaninova; 4. Gromovka T 1 G 19. 
Fig. 13.  Rings (1–2) and links: 1. Soloncy; 2. Frunze T 2; 3–4. Novobarannikovka T 2 G 1; 5. Smoljaninova; 

6–8. Bulahovka. 
Fig. 14.  Pendants: 1–2. Alexandrovsk T 12 G 3; 3. Gromovka T 1 G 19; 4. Sokolovo T 1 G 1; 5. Vasil’evka T 

1 G 3; 6–8. Holmskoe T 4. 
Fig. 15.  Appliqués and medallions (7–8): 1. Starobel’sk; 2. Smoljaninova; 3–4. Bulahovka; 5–6. Holmskoe T 

4; 7–8. Vasil’evka T 1 G 3. 
Fig. 16.  Brooches: 1. Nicolscoe T 1 G 7; 2. Bezeni; 3. Vladimirovka T 1 G 8; 4. Kalančak T 10; 5. Vasil’evka T 

1 G 4. 6. Soloncy; 7. Akkermen I T 11 G 13; 8. Stavki; 9. Vasil’evka T 1 G 3. 
Fig. 17.  Brooches: 1. Vasil’evka T 1 G 3; 2. Sokolovo T 1 G 4; 3. Smoljaninova; 4. Soloncy. 
Fig. 18.  Beads: 1. Alexandrovsk T 7 G 2; 2. Balakleja; 3–11. Sokolovo T 1 G 1; 12. Soloncy; 13. Ševčenko T 2 

G 18. 
Fig. 19.  Mirrors: 1. Razdol’skoe i Novoselki; 2. Sokolovo T 1 G 1; 3. Frunze T 2; 4. Podgorodnoe T 3 G 8;                        

5. Soloncy. 
Fig. 20.  Silver cups (1–2) and bronze situlae (3–6): 1. Bulahovka; 2. Velikoploskoe; 3.  Veseloja Dolina;          

4. Bădragii Noi; 5. Novočerkassk; 6. Mar’evka. 
Fig. 21.  Bronze cauldrons: 1. Bulahovka; 2. Bubueci; 3. Velikoploskoe. 



|   Călăreţii stepelor 

 

472 

Fig. 22.  Hackamores and bits: 1, 6–7. Klimenkovka; 2–3. Kvašino; 4. Balakleja; 5. Veseloja Dolina;                 
8–9. Velikoploskoe. 

Fig. 23.  Distribution of phalerae finds in the 3rd—1st centuries BC: 1. Jakimovo; 2. Galiče; 3. Stara Zagora; 
4. Lupu; 5. Surcea; 6. Bucureşti-Herestrău; 7. Tvardiţa; 8. Veseloja Dolina; 9. Bădragii Noi;              
10. Bubueci; 11. Velikoploskoe;  12. Jančokrak; 13. Bulahovka; 14. Blalakleja; 15. Starobel’sk;              
16. Klimenkovka; 17. Antipovka; 18. Taganrog; 19. Fedulov; 20. Korenovsk; 21. Novodžerelievskaja; 
22. Voronežskaja; 23. Ahtanizovskaja; 24. Vasjurina Gora; 25. Uspenskaja; 26. Sergievskaja;             
27. Rogovskaja; 28. Seversk; 29. Verhnij; 30. Colecţia siberiană a lui Petru I; 31. Žutovo; 32. Krivaja 
Luka; 33. Novouzensk; 34. Volodarka; 35. Prohorovka; 36. Sidorovka; 37. Išim. 

Fig. 24.  Phalerae: 1–2. Balakleja; 3. Bulahovka; 4–5. Jančokrak; 6. Starobel’sk; 7. Taganrog; 8–9. Klimenkovka; 
10. Veseloja Dolina; 11. Velikoploskoe; 12–13. Bubueci (1-9. after V. I. Mordvinceva 2001) 

Fig. 25.  Representation on the relief from Halčajan palace (after G. A. Pugačenkova 1971). 
Fig. 26.  Representation on the graffiti from Dura-Europos (after A. M. Hazanov 1971). 
Fig. 27.  Position of phalerae in harness ensemble (1. after I. P. Zaseckaja 1965; 2-3. after V. I. Mordvinceva 

1996b; 1997). 
Fig. 28.  Frontal appliqués: 1. Novovasil’evka; 2. Snigirevka; 3, 5. Velikoploskoe; 4. Bubueci; 6. Klimenkovka; 

7. Bădragii Noi. 
Fig. 29.  Appliqués: 1. Balakleja; 2. Klimenkovka; 3. Jančokrak; 4. Vol’no-Ulanovka T 4 G 2; 5–9. Starobel’sk; 

10–12. Bădragii Noi; 13–15. Veseloja Dolina. 
Fig. 30.  Cheek covers: 1–2. Bubueci. 
Fig. 31.  Funerary pit and construction shapes of middle period burials. 
Fig. 32.  Hand-made cooking, storage and drinking ware (4): 1. Olăneşti T 13 G 3; 2. Mihajlovka T 2 G 2;             

3. Selişte G 65; 4. Zîrneşti T 1 G 5; 5. Vasil’evka; 6. Arhangel’skaja Sloboda T 4 G 8; 7. Dneprovsk;  
8. Vojtovo T 2 G 1. 

Fig. 33.  Hand-made liquids storage and pouring ware: 1. Bădragii Vechi T 25 G 1; 2. Vlăsineşti; 3. Ostrivec-
Olečina; 4. Giurcani T 1 G 8;  5. Dumeni T 14 G 3; 6. Bădragii Vechi T 25 G 2; 7. Taraclia II T 17 G 
11; 8. Ostrivec-Verteba G 10; 9. Bădragii Vechi T 27 G 4. 

Fig. 34.  Drinking ware: 1. Ostrivec-Verteba G 4; 2. Ostrivec-Verteba G 3; 3. Ostrivec-Verteba G 8;                   
4. Lenkovcy T 1 G 12; 5. Bădragii Vechi T 29 G 13; 6. Brăviceni T 4 G 6; 7. Ostrivec-Verteba G 10;   
8. Lenkovcy T 1 G 12; 9. Burjakovka G 1. 

Fig. 35.  Ritual ware. Censers: 1. Porogi T 2 G 2; 2. Bădragii Vechi T 27 G 1; 3. Ust’-Kamenka T 50 G 1;            
4. Ust’-Kamenka T 54 G 1; 5. Severinovka T 1 G 3; 6, 8. Turlaki T 7 G 1; 7. Beloles’e T 9 G 1;              
9. Beloles’e T 9 G 1; 10. Mihajlovka T 3 G 3; 11. Porogi T 2 G 2; 12. Mocra T 1 G 10; 13. Mocra T 2 G 
2; 14. Pisarevka T 1 G 8. 

Fig. 36.  Eating ware. Basins: 1. Şcerbaca T 2 G 1; 2. Dubăsarii Vechi T 1 G 25; 3. Burjakovka G 1; 4. Širokaja 
Balka T 2 G 11; 5. Žurovka T 406. 

Fig. 37.  Eating ware. Plates (1–2) and bowls: 1. Turlaki T 7 G 1; 2. Vladimirovka T 7 G 1; 3. Pisarevka T 1 G 
8; 4. Akkermen’ II T 7 G 1 (eastern group of barrows); 5, 8. Ljubimovka T 26 G 2; 6. Mocra T 2 G 2; 
7. Turlaki T 7 G 1.  

Fig. 38.  Liquids storage and pouring vessels. Jugs: 1. Hancăuţi T 2 G 1; 2. Corpaci T 2 G 1; 3. Plavni T 11 G 
2; 4. Bădargii Vechi T 25 G 4; 5. Porogi T 2 G 2; 6. Taraclia I T 1 G 3; 7. Zaprud’e. 

Fig. 39.  Liquids storage and pouring vessels. Jars: 1. Pervomaevka T 3 G 11; 2. Sofievka T 40 G 24; 3. Filija T 
2 G 2; 4. Višnevoe T 18 G 3; 5. Istočnoe; 6. Akkermen’ II T 14 G 1; 7. Beşalma T 1 G 8;                       
8. Novogrigor’evka T 1 G 22; 9. Kamova Mogila; 10. Boguslav T 2 G 1 (group I of tumuli). 

Fig. 40.  Liquids storage and pouring vessels. Jars: 1. Bădragii Vechi T 29 G 12; 2. Palanca T 2 G 1;                        
3. Taraclia I T 1 G 24; 4. Lenkovcy T 1 G 2; 5. Codrul Nou T 1 G 1; 6.  Bădragii Vechi T 29 G 13;           
7. Lenkovcy T 1 G 9; 8. Bădragii Vechi T 27 G 1; 9. Bădragii Vechi T 32 G 3; 10. Bădragii Vechi T 7 
G 1; 11. Şcerbaca T 3 G 3; 12. Şcerbaca T 2 G 5; 13. Mocra T 1 G 4; 14. Cuconeştii Vechi T 3 G 1;  
15. Brăviceni T 4 G 1. 

Fig. 41.  Liquids storage and pouring vessels. Jars: 1. Olăneşti T 13 G 3; 2. Ostrivec-Olečina G 2; 3. Bădragii 
Vechi T 25 G 5; 4. Bădragii Noi T 2 G 1; 5. Brăviceni T 22 G 1; 6. Gradişte T 21 G 1; 7. Plavni T 23 G 
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1; 8. Zaprud’e; 9. Ust’-Kamenka T 69 G 1; 10. Podovoe T 6 G 1; 11. Kairka T 1 G 2; 12. Ol’govka T 2 
G 2; 13. Dneprostroj T 26 G 1; 14. Primorskoe T 3 G 1. 

Fig. 42.  Ram shaped vessel from T 4 G 4 at Olăneşti (after S. Kurčatov, V. Bubulici 2003). 
Fig. 43.  Drinking ware. Jars: 1. Holmskoe T 22; 2. Brăviceni T 4 G 6; 3. Sărăteni T 3 G 10; 4. Dubăsarii Vechi 

T 1 G 9; 5. Ostrivec-Olečina G 3; 6. Bădragii Vechi T 32 G 2; 7. Pisarevka T 1 G 8; 8. Ljubimovka T 
26 G 2; 9. Ust’-Kamenka T 32 G 1; 10.  Ust’-Kamenka T 59 G 1; 11. Sofievka T 42 G 2. 

Fig. 44.  Drinking ware. Bowls (1) and cups: 1. Tălmaza; 2. Hancăuţi T 2 G 1; 3. Bădragii Vechi T 20 G 1;             
4. Taraclia II T 2 G 9; 5. Bădragii Vechi T 27 G 1; 6. Tochile-Răducani T 2 G 4; 7. Obileni T 5 G 2;    
8. Pisarevka T 1 G 8; 9. Kalantaevo G 5; 10. Podgorodnoe T 6 G 1; 11. Podgorodnoe T 3 G 8;             
12. Mar’evka T 1 G 2. 

Fig. 45.  Amphorae: 1. Porogi T 2 G 1; 2. Cazaclia T 10 G 1; 3–4. Skadovsk T 1 G 11; 5. Akkermen’ II T 8 G 
1; 6. Novofilippovka T 4 G 1. 

Fig. 46.  Loom weights: 1. Sărăteni T 3 G 10; 2. Giurcani T 2 G 1; 3. Bădragii Vechi T 27 G 1; 4. Bădragii 
Vechi T 32 G 2; 5. Traclia II T 17 G 11; 6. Bădragii Vechi T 25 G 3; 7. Dubăsarii Vechi T 1 G 9;          
8. Anenii Noi; 9. Taraclia G 10; 10. Majaki T 5 G 3; 11. Dubăsarii Vechi T 1 G 9; 12. Hancăuţi T 2 G 
1; 13. Şcerbaca T 2 G 1; 14. Ostrivec-Verteba G 6; 15. Brăviceni T 22 G 1. 

Fig. 47.  Whetstones (1–2), knives (3–8), needles and awls: 1. Brăviceni T 4 G 1; 2. , Olăneşti T 13 G 3;            
3. Bădragii Vechi T 27 G 1; 4. Holmskoe T 4; 5. Majaki T 5 G 3; 6–7. Kiselev G 9; 8. Plavni T 23 G 1; 
9. Nadlimanskoe; 10. Duruitoarea Nouă T 6 G 3. 

Fig. 48.  Collars: 1. Bădragii Vechi T 25 G 4; 2. Porogi T 2 G 1; 3. Čuguno-Krepinka T 2 G 1; 4–5. Zalevki. 
Fig. 48a.  Collars: 1. Nogajčinsk; 2. Hohlač (2. after V. Mordvinceva, M. Trejster 2007). 
Fig. 49.  Necklaces: 1. Mihajlovka T 3 G 3; 2. Porogi T 2 G 2; 3. Nogajčinsk; 4. Svatova Lučka T 3 G 1;             

5–6. Sokolova Mogila. 
Fig. 50.  Bracelets: 1. Lipovec; 2. Mihajlovka T 3 G 3; 3. Bădragii Noi T 2 G 1; 4. Selişte G 39; 5. Dubăsarii 

Vechi T 1 G 9; 6. Mocra T 1 G 10; 7. Porogi T 2 G 1; 8. Şcerbaca T 2 G 5; 10–11, 14. Nogajčinsk;        
12. Krasnoe T 6 G 10; 13. Zaporož’e T 1. 

Fig. 51.  Earrings: 1–2. Bădragii Vechi T 29 G 13; 3. Bădragii Vechi T 7 G 1; 4. Bădragii Vechi T 7 G 4;         
5–6. Brăviceni T 22 G 1; 7. Mihajlovka T 3 G 3; 8–9. Holmskoe G 22; 10–11. Bezeni; 12–13. Višnevoe 
T 18 G 3; 14. Şcerbaca T 2 G 1; 15. Taraclia II T 4 G 6; 16–17. Taraclia G 10; 18–19. Bădragii Vechi 
T 25 G 2; 20. Hancăuţi T 1 G 11; 21. Palanca T 2 G 3; 22–23. Pisarevka T 1 G 8. 

Fig. 52.  Earrings: 1–2. Porogi T 2 G 2; 3. Sokolova Mogila; 4–5. Nogajčinsk; 6–7. Severinovka T 1 G 3;          
8. Gordeevka T 29 G 2. 

Fig. 53.  Rings and temple rings (8–9): 1. Mihajlovka T 3 G 3; 2. Giurcani T 1 G 8; 3–4. Porogi T 2 G 2;                
5. Tutova G 1 (Romania); 6–7. Bădragii Vechi T 25 G 2; 8. Mocra T 1 G 10; 9. Ostrivec-Olečina G 2; 
10–12. Mocra T 2 G 2; 13–14. Nogajčinsk; 15. Zaprud’e. 

Fig. 54.  Links: 1–3. Mărculeşti T 3 G 4; 4–5. Brăviceni T 4 G 1; 6–7. Codrul Nou T 1 G 1; 8–9. Vaslui G 1; 
10–11. Beloles’e T 9 G 1; 12. Glubokoe T 2 G 3; 13. Mărculeşti T 3 G 13; 14. Višnevoe T 18 G 3; 15–
16. Čuguna-Krepinka T 2 G 1. 

Fig. 55.  Buckles: 1. Beloles’e T 3 G 9; 2. Glubokoe T 2 G 3; 3–6. Porogi T 2 G 1; 7, 11. Olăneşti T 13 G 3;            
8. Plavni T 11 G 2; 9–10. Brăviceni T 4 G 1; 12. Beloles’e T 9 G 1; 13. Cazaclia T 10 G 1; 14. Obileni 
T 5 G 2; 15. Akkermen’ II T 4 G 1; 16. Skadovsk T 1 G 11; 17. Balki T 1 G 4; 18. Pervokonstantinovka 
T 1 G 2; 19. Vesnjanoe; 20. Akkermen’ II T 6 G 1; 21. Kamenka T 29 G 7. 

Fig. 56.  Buckles, belt tags and joints: 1–21. Porogi T 2 G 1. 
Fig. 57.  Dress appliqués: 1–3. Mihajlovka T 3 G 3; 4–5. Bădragii Vechi T 7 G 2; 6–16. Beloles’e T 9 G 1;         

17–18. Holmskoe G 22; 19–21. Turlaki T 7 G 1; 22–24. Severinovka T 1 G 3; 25–26, 30–31. Hruşca; 
27, 32. Holmskoe G 4; 28–29, 33–39. Porogi T 2 G 2; 40–42. Mocra T 2 G 2; 43–45. Cvetna. 

Fig. 58.  Brooches: 1. Glubokoe T 2 G 3; 2. Şcerbaca T 2 G 1; 3. Mărculeşti T 3 G 4; 4. Ostrivec-Verteba G 2; 
5. Costeşti T 2 G 1; 6. Dubăsarii Vechi T 1 G 9; 7. Sokolova Mogila; 8. Ust’-Kamenka T 70 G 1;          
9. Davydov Brod; 10. Ljubimovka T 26 G 2; 11. Vol’naja Družina T 5 G 9; 12. Ust’-Kamenka T 32 G 
1; 13. Konskie Razdory; 14. Novofilippovka; 15. Vladimirovka T 7 G 1; 16. Ust’-Kamenka T 59 G 1. 

Fig. 59.  Brooches: 1. Akkermen’ II T 10 G 1; 2. Akkermen’ II T 19 G 1; 3. Akkermen’ II T 4 G 1; 4. Podovoe 
T 6 G 1; 5. Gordeevka; 6. Bădragii Noi T 5 G 2; 7. Hruşca; 8. Porogi T 2 G 2; 9. Porogi T 2 G 1;           
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10. Plavni T 23 G 1; 11. Mărculeşti T 3 G 13; 12. Buteşti; 13. Bădragii Vechi T 27 G 1; 14. Porogi T 2 
G 1; 15. Olăneşti T 13 G 3; 16. Ružičevka; 17. Kamovo Mogila; 18. Akkermen’ II T 10 G 1;                
19. Širokaja Balka T 2 G 11; 20. Olăneşti T 4 G 4. 

Fig. 60.  Pendants, shells (10–12), astragals (13–17) and bells (18–22): 1. Brăviceni T 4 G 1; 2. Hruşca;          
3. Mihajlovka T 3 G 3; 4. Nadlimanskoe; 5. Taraclia I T 1 G 3; 6. Taraclia II T 4 G 6; 7. Lenkovcy T 1 
G 2; 8. Taraclia II T 17 G 14; 9. Bădragii Vechi T 23 G 10; 13–17. Bădragii Vechi T 25 G 4;                
18. Mocra T 2 G 2; 19. Taraclia I T 1 G 1; 20. Taraclia G 11; 21. Ust’-Kamenka T 5 G 1; 22. Trojany; 
23–26. Sokolova Mogila; 27. Gordeevka T 29 G 2. 

Fig. 61.  Scarabs and pieces with zoomorphic (16–21) and anthropomorphic (22) sculptural representations: 
1–2. Taraclia II T 4 G 6; 3. Ştefăneşti (Romania); 4. Semenovka T 14 G 20; 5–10. Văratic T 2 G 6; 
11–15. Mocra T 1 G 10; 16–17. Giurcani T 1 G 8 (Romania); 18. Selişte G 39; 19, 23–25. Ust’-
Kamenka T 69 G 1; 20–21. Ružičevka; 22. Filija T 10 G 2. 

Fig. 62.  Mirrors: 1. Gradişte T 1 G 9; 2. Bădragii Vechi T 25 G 2; 3. Sărăteni T 3 G 10; 4. Codrul Nou T 1 G 
1; 5. Kamova Mogila; 6. Dumeni T 14 G 3;  7. Tătărăuca Nouă G 1; 8. Kiselev; 9. Brăviceni T 22 G 1; 
10. Mihajlovka T 3 G 3. 

Fig. 63.  Decoration of the wooden frame of the reactangular mirror from T 3 G 3 at Mihajlovka  (after O. 
M. Dzygovs’kyj 1993). 

Fig. 64.  Pyxides (1–3), small boxes (4), spoons (5), combs (6) and marble vessels (7): 1. Bădragii Vechi T 27 
G 1; 2. Ust’-Kamenka T 45 G 1; 3–7. Sokolova Mogila; 8. Novo-Podkrjaž T 13 G 1. 

Fig. 65.  Silver cups: 1. Porogi T 2 G 1; 2. Hohlač; 3. Vysočino; 4. Migulinsk; 5. Kosika; 6. Berdija. 
Fig. 66.  Representation on the silver cup from the Sarmatian grave at Kosika (after M. Ju. Trejster 1994). 
Fig. 67.  Silver and bronze ware (3). Jars (1, 4), skyphos (2), situla (3): 1. Vesnjanoe; 2–4. Sokolova Mogila; 

5–6. Čuguno-Krepinka T 2 G 1; 7. Aktovo T 7 G 2. 
Fig. 68.  Bronze cauldrons: 1. Boguslav T 2 G 1; 2. Mocra T 2 G 2; 3. Davydov Brod; 4. Trojany; 5. Cvetna; 6, 

9. Čuguno-Krepinka T 2 G 1; 7. Pavlovka; 8. Novo-Podcreaž; 10. Novolugansk; 11. Voskresenki. 
Fig. 69.  Bronze casseroles: 1. Cobusca Veche; 2. Bădragii Vechi T 27 G 1; 3. Cuconeştii Vechi T 3 G 1;         

4. Ščučina T 235 G 1; 5. Čuguno-Krepinka T 2 G 1; 6. Cvetna. 
Fig. 70.  Bronze cauldrons: 1. Cazaclia T 10 G 1; 2. Mocra T 2 G 2; 3. Čuguno-Krepinka T 2 G 1; 4. Olăneşti 

T 4 G 4; 5. Ust’-Kamenka T 45 G 1. 
Fig. 71.  Bronze strainers: 1. Olăneşti T 4 G 4; 2. Čuguno-Krepinka T 2 G 1. 
Fig. 72.  Bronze jars: 1. Mocra T 2 G 2; 2. Olăneşti T 4 G 4; 3. Pavlovka; 4, 6. Čuguno-Krepinka T 2 G 1;            

5. Cvetna. 
Fig. 73.  Glass recipients: 1. Beloles’e T 9 G 1; 2, 6. Mihajlovka T 3 G 3; 3, 5. Pervomajsk T 1 G 1;                      

4. Akkermen’ II T 14 G 1; 7. Boguslav T 2 G 1 (grupa IV de tumuli); 8. Bădragii Noi T 5 G 2; 9. Ust’-
Kamenka T 45 G 1; 10. Tochile-Răducani T 2 G 4; 11. Dneprovsk T 1 G 8; 12. Sokolova Mogila;          
13. Boguslav T 2 G 1 (grupa I de tumuli). 

Fig. 74.  Wooden ware: 1–4. Olăneşti T 4 G 4; 5. Ust’-Kamenka T 34 G 1; 6. Ust’-Kamenka T 37 G 1;             
7. Bădragii Noi T 5 G 2; 8–9. Sokolova Mogila. 

Fig. 75.  Phalerae: 1–2. Cazaclia T 10 G 1; 3. Hruşca; 4. Vesnjanoe; 5. Zaporož’e T 1. 
Fig. 76.  Funerary pit and construction shapes of late Sarmatian graves. 
Fig. 77.  Circular, square, rectangular and trapezoidal ritual arrangements. 
Fig. 78.  Layout of Bădragii Noi necropolis. 
Fig. 79.  Hand-made cooking and storage ware: 1. Brilevka T 139 G 1; 2. Floriţoaia Nouă G 1; 3. Podojma T 

3 G 5; 4. Majaki T 3 G 6; 5. Bocani; 6–8. Divizija T 8 G 1; 9. Dzinilor T 5 G 1; 10. Vasil’evka T 24 G 
1; 11. Kubej T 17 G 1; 12. Hadžider II T 9 G 1. 

Fig. 80.  Hand-made eating ware: 1–2. Vasil’evka T 23 G 1;  3. Vasil’evka T 25 G 3.   
Fig. 81.  Hand-made liquids storage and pouring. Narrow mouth ware (1–3) and jars (4–5): 1. Holmskoe T 24; 

2. Plavni T 11 G 6; 3. Pomazany T 1 G 4; 4. Pervokonstantinovka T 10 G 3; 5. Kamenka T 6 G 15. 
Fig. 82.  Drinking hand-made pottery. Small pots and bowls (9–11): 1. Orlovka T 1 G 1; 2. Pervokonstantinovka 

T 10 G 3; 3. Kamenka T 6 G 14; 4. Holmskoe T 23; 5. Divizija T 7 G 1; 6. Vasil’evka T 14 G 4;            
7. Vasil’evka T 14 G 6;  8. Hadžider II T 11 G 1; 9. Divizija T 6 G 3; 10. Holmskoe T 3; 11. Kamenka 
T 6 G 14. 
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Fig. 83.  Ritual ware. Censers: 1–2. Nagornoe T 1 G 1; 3. Brânzeni G 5; 4. Alkalija T 6 G 1; 5. Cârnăţeni T 3 
G 1; 6. Opaci T 9 G 3. 

Fig. 84.  Eating ware. Tureens and basins: 1. Divizija T 2 G 1; 2. Divizija T 7 G 1; 3. Divizija T 8 G 1;                  
4. Dzinilor T 5 G 1; 5. Alkalija T 19 G 2; 6. Alkalija T 22 G 1; 7. Alkalija T 28 G 1; 8. Nagornoe T 9 G 
1; 9. Vasil’evka T 6 G 4; 10. Vasil’evka (T 24 G 1; 11. Kubej T 8 G 1; 12. Kotlovina I T 2 G 2;             
13. Vladyčen’ T 9 G 1; 14. Gradeška T 7 G 1; 15. Čauš T 21 G 1. 

Fig. 85.  Eating ware. Plates (1) and bowls: 1. Alkalija T 6 G 1; 2. Kubej T 3 G 1; 3. Nagornoe T 12 G 2;            
4. Gradeška T 7 G 1; 5. Feşteliţa T 3 G 3. 

Fig. 86.  Liquids storage and pouring ware. Jars: 1. Mospinskaja T 1 G 1; 2. Brilevka T 139 G 1;                              
3. Cioropcani; 4. Semenovka T 4 G 1; 5. Floriţoaia Nouă; 6. Kotlovina I T 2 G 2; 7. Brilevka T 165 G 
1; 8. Gradeška T 9 G 1; 9. Gradeška T 26 G 1; 10. Vladyčen’ T 10 G 1; 11. Šabolat T 2 G 1; 12. Kurči 
T 17 G 1; 13. Divizija T 2 G 1; 14. Divizija T 6 G 3; 15. Hadžider II T 9 G 1. 

Fig. 87.  Ram shaped vessels from T 12 G 4 at Balki (after A. Simonenko 2008). 
Fig. 88.  Drinking ware. Small jars: 1. Holmskoe T 13; 2. Nagornoe T 9 G 1; 3. Hadžider II T 8 G 1;                

4. Divizija T 6 G 1; 5. Vasil’evka T 14 G 1; 6. Vasil’evka T 20 G 1; 7. Kubej T 8 G 1; 8. Bădragii Noi –
“La Stâncă” G 4; 9. Risipeni T 1 G 1; 10. Drochia; 11. Paşcani; 12. Cuconeştii Vechi II T 29 G 2. 

Fig. 89.  Drinking ware. Bowls (1) and cups: 1. Kalančak; 2. Gradeška T 7 G 1; 3. Šabolat T 2 G 1; 4. Opaci T 
9 G 3; 5–6. Nogornoe T 9 G 1; 7. Bocani G 15. 

Fig. 90.  Amphorae: 1. Corpaci T 1 G 1; 2. Bădragii Noi; 3. Olăneşti T 16 G 1; 4. Gradeška T 9 G 1; 5. Kurči T 
16 G 1; 6. Čauš T 21 G 1; 7. Čauš T 5 G 1. 

Fig. 91.  Loom weights: 1. Brilevka T 139 G 1; 2. Podojma T 3 G 5; 3. Holmskoe T 23; 4. Divizija T 2 G 1;            
5. Kubej T 15 G 1; 6–7. Alkalija T 24 G 1; 8. Vasil’evka T 2 G 1; 9. Vasil’evka T 14 G 1; 10. Vasil’evka 
T 14 G 6. 

Fig. 92.  Collars (1) and necklaces: 1. Balki T 12 G 1; 2. Gradeška T 26 G 1; 3. Kubej T 3 G 1. 
Fig. 93.  Bracelets: 1. Nagornoe T 9 G 1; 2. Balki T 12 G 1; 3. Cuconeştii Vechi II T 32 G 1; 4. Gradeška T 26 

G 1; 5. Vasil’evka T 27 G 1; 6. Podojma T 3 G 3.   
Fig. 94.  Earrings and temple rings (10–13): 1. Brânzeni G 4; 2–3. Kamenka T 6 G 12; 4. Cuconeştii Vechi T 

29 G 2; 5. la Cuconeştii Vechi I T 21 G 2;  6. Holmskoe T 19; 7. Gradeška T 26 G 1; 8–9. Balki T 12 
G 1; 10–11. Holmskoe T 8; 12–13. Vasil’evka T 1 G 1. 

Fig. 95.  Buckles: 1. Holmskoe T 6; 2. Semenovka T 4 G 1; 3. Nagornoe T 9 G 1; 4. Nagornoe T 12 G 2;         
5. Čauš T 5 G 1; 6–7. Kurči T 17 G 1; 8. Vladyčen’ T 12 G 2; 9.  Mospinskaja T 1 G 1; 10. Holmskoe 
T 16; 11. Alkalija T 28 G 1; 12. Vasil’evka T 20 G 1; 13. Nagornoe T 9 G 1; 14. Kurči T 17 G 1;          
15. Čauš T 5 G 1; 16. Cazaclia T 14 G 1; 17–18.  Bădragii Noi G 7; 19. Ševčenko T 4 G 1;                       
20. Holmskoe T 16; 21. Nagornoe T 12 G 1; 22. Šabolat T 2 G 1; 23. Kubej T 20 G 1; 24. Hadžider II 
T 7 G 1; 25. Nagornoe T 9 G 1; 26. Čauš T 21 G 1; 27. Kurči T 17 G 1; 28. Vladyčen’ T 12 G 1;             
29. Sokolovo; 30. Cazaclia T 14 G 1; 31. Alkalija T 22 G 1. 

Fig. 96.  Belt joints and tags: 1. Kubej T 20 G 1; 2–5, 21. Gradeška T 9 G 1; 6. Čauš T 5 G 1; 7, 19–20. Kurči T 
17 G 1; 8, 10–11, 15, 18. Nagornoe T 9 G 1; 9. Divizija T 2 G 1; 12. Gradeška T 7 G 1; 13. Verbki III 
T 4 G 1; 14. Olăneşti T 16 G 1; 16. Divizija T 7 G 1; 17. Vasil’evka T 1 G 2. 

Fig. 97.  Brooches: 1. Divizija T 2 G 1; 2. Dzinilor T 5 G 1; 3. Šabolat T 6 G 1; 4. Ševčenko T 4 G 1;                       
5. Ševčenko T 6 G 1; 6. Alkalija T 22 G 1; 7. Ust’-Kamenka T 37 G 1; 8. Kurči T 13 G 1; 9. Gradeška 
T 7 G 1; 10. Balki T 12 G 1; 11. Divizija T 7 G 1; 12. Kubej T 8 G 1; 13.  Šabolat T 4 G 1; 14. Bocani 
G 5; 15. Bădragii Noi G 7; 16. Ševčenko T 6 G 1; 17. Vladyčen’ T 5 G 1; 18. Cuconeştii Vechi II T 40 
G 2; 19. Holmskoe T 19; 20. Nagornoe T 9 G 1; 21. Frikacej T 6 G 1; 22, Bădragii Noi – “La Stânca” 
G 5; 23. Divizija T 2 G 1; 24. Kubej T 9 G 1; 25. Mospinskaja. 

Fig. 98.  Mirrors: 1. Akkermen’ II T 17 G 1; 2. Vasil’evka T 27 G 1; 3. Kriničnoe G 6; 4. Majaki T 3 G 6;          
5. Ogorodnoe 2 G 4; 6. Vladyčen’ T 5 G 1; 7. Kubej T 3 G 1; 8. Kurči T 13 G 1; 9. Vasil’evka T 23 G 1; 
10. Divizija T 2 G 1; 11. Holmskoe T 8; 12. Mărcăuţi; 13. Balki T 12 G 1; 14. Gradeška T 26 G 1. 

Fig. 99.  Fans and combs (7–8): 1. Tălmaza; 2. Divizija T 2 G 1; 3. Holmskoe T 8; 4. Holmskoe T 19;                   
5. Holmskoe T 23; 6. Paşcani; 7. Kubej T 15 G 1; 8. Kantemirovka T 1; 9. Dmuhajlovka T 13 G 1  
(1–6. after A. Popa 2007). 

Fig. 100.  Metal ware: 1. Kotlovina I T 2 G 2; 2. Ševčenko T 6 G 1; 3. Gradeška T 9 G 1. 
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Fig. 101.  Glass recipients: 1, 4. Semenovka T 3 G 1; 2. Šabolat T 3 G 1; 3. Dmuhajlovka T 13 G 1; 5. Čauš T 5 
G 1; 6. Gradeška T 7 G 1; 7. Gradeška T 26 G 1; 8. Nagornoe T 2 G 1; 9. Nagornoe T 9 G 1;                  
10. Hadžider T 7 G 1; 11. Opaci T 9 G 3; 12–13. Čauš T 5 G 1; 14. Primorskoe T 53 G 1; 15. 
Negureni; 16. Majaki T 3 G 6; 17. Bocani G 10. 

Fig. 102.  Half moon hilt swords and daggers: 1. Sergeevka T 4 G 17; 2. Bol’šaja Belozerka T 1 G 2; 3. Grišino; 
4. Terni; 5. Vinogradnoe T  31 G 1; 6. Preobraženka T 2 G 5; 7. Žemčužnoe T 2 G 3; 8. Ostryj. 

Fig. 103.  Antenna hilt swords and daggers (Antennenknauf): 1. Novolugansk; 2. Neapolis; 3. Čkalovo;             
4. Smela. 

Fig. 104.  Ring hilt sword from T 2 G 1 at Porogi (after A. V. Simonenko 2001). 
Fig. 105.  Ring hilt sword and daggers: 1. Ostrivec-Verteba G 2; 2. Czaclia T 10 G 1; 3. Dumeni T 9 G 13;         

4. Tecuča; 5. Dneprostroj T 26 G 6; 6. Novofilippovka T 2 G 1 grupa de vest; 7. Ust’-Kamenka T 32 
G 1; 8. Ust’-Kamenka T 62 G 1; 9. Bădragii Noi G 1; 10. Bădragii Noi G 2. 

Fig. 106.  Simple hilt swords and daggers: 1. Olăneşti T 13 G 3; 2. Bădragii Vechi T 29 G 12; 3. Bădragii Noi T 
2 G 1; 4. Ust’-Kamenka T 1 G 33; 5. Ust’-Kamenka T 37 G 1; 6–7. Bădragii Noi G 7; 8. Primorskoe 
T 2 G 1; 9. Primorskoe T 1 G 52; 10. Brilevka T 16 G 1; 11. Ševčenko T 7 G 1; 12. Vesnjanoe; 13. 
Ust’-Kamenka T 1 G 22; 14. Ševčenko T 8 G 2; 15. Kalančak. 

Fig. 106a. Wear fashion for swords and daggers (reconstructions) (1–2. after A. M. Hazanov 1971; 2. after           
A. V. Simonenko 2001). 

Fig. 107.  Lances and spears: 1. Veseloja Dolina; 2. Balki T 26 G 1; 3. Sergeevka T 4 G 17; 4.  Ust’-Kamenka T 
56 G 1; 5–6. Sadovo T 2 G 1; 7–8. Kvašino; 9–10. Velikoploskoe; 11. Bădragii Vechi T 25 G 1;           
12. Porogi T 2 G 1. 

Fig. 108.  Representations from Panticapaeum tombs: 1. Representation on the southern wall of the funerary 
chamber, between the niche and eastern corner of the tomb discovered in 1872; 2. Fresco on the 
back wall of the first funerary chamber of the tomb  discovered in 1873; 3. Representation on the 
southern wall of the funerary chamber, between the niche and western corner of the tomb 
discovered in 1872; 4. Fresco on the wall from the first chamber of the tomb discovered by A. B. 
Ašik (after M. I. Rostovcev 1913).  

Fig. 109.  Iron axe from the burial at Čuguno-Krepinka T 2 G 1. 
Fig. 110.  1. Details of Athenaios stele from Panticapaeum (after Ju. M. Desjatčikov 1972); 2. Representation 

of the “Scythian” bow type and chord fixing fashion on the vessel from Kul’ Oba burial (after           
V. Schiltz 1994). 

Fig. 111.  Bone sets of the composite bow from T 2 G 1 at Porogi. 
Fig. 112.  Bone stiffners of composite bows: 1. Susly T 51; 2. Kalinovka T 36 G 1; 3. Kalinovka T 7 G 1;              

4. Pokrovsk T 18; 5. Ust’-Labinsk T 29; 6. Nižnij Baskunčak T 2. 
Fig. 113.  Arrowheads from T 2 G 1 at Porogi T 2 G 1. 
Fig. 114.  Location of archer troops in the Roman Empire (after W. Zanier 1988). 
Fig. 115.  Arrowheads: 1–4. Uškalka; 5. Alexandrovsk T 12 G 3; 6. Vinogradnoe T 31 G 1; 7–10. Vinogradnoe 

T 31 G 1; 11–12. Novofilippovka T 2 G 1; 13. Podgorodnoe T 12 G 2; 14. Ust’-Kamenka T 2 G 1;  
15. Akkermen II T 21 G 1; 16–17. Gruševka T 14 G 1. 

Fig. 116.  1. Fragmentary quiver from T 31 G 1 at Vinogradnoe; 2. Hand wrist shield againts bow chord blows 
from T 2 G 1 at Porogi; 3. Bronze ring meant for pulling the chord from T 1 G 8 at Pisarevka. 

Fig. 117.  Helmets: 1. Belen’koe; 2. Veseloja Dolina; 3. Melitopol’; 4. Privol’e; 5. Novoprohorovka;                       
6. Novočerkassk; 7. Bubueci. 

Fig. 117a. Etruscan and Celtic helmet finds in eastern Europe: 1. Veseloja Dolina; 2. Belen’koe; 3. Mar’evka;        
4. Melitopol’; 5. Antipovka; 6. Privol’e; 7. Novočerkassk; 8. Novoprohorovka; 9. Hutor Veselyj;     
10. Bojko-Ponur; 11. Kolhoz Mičjurina; 12 Sereginskaja; 13. Sergievskaja; 14. Kurganinsk; 15. Čegem; 
16. Kislovodsk; 17. Mariental’; 18. Vladimirskaja; 19. Rogovskaja. 

Fig. 118.  Helmets: 1. Čegem; 2. Mariental’; 3. Sereginskaja; 4. Kurganinsk; 5. Bojko-Ponur; 6. Ahtanizovskaja; 
7. Tiblisskaja T 6 G 1; 8. Kišpek; 9. Zolotoe kladbišče. 

Fig. 118a. Representation of cataphract helmets on Trajan’s column (after A. E. Negin 1998). 
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Fig. 119.  Scaled armours fragments: 1–5. Kalinovka T 55 G 14; 6–7. Verhne-Pogromnoe T 7 G 6; 8. Gruševka 
T 18; 9. Kavylovka; 10–11. Tonkošurovka; 12. Voronežskaja T 18; 13. Kostromskaja T 1; 14. Ul’skij 
aul; 15. Kazanskaja T 33. 

Fig. 120.  1. Trifon stele from Tanais (after M. I. Rostovcev 1913); 2. Representation on the Triumphal Arch 
of Galerius from Tesalonic (after H. P. Laubschner 1975). 

Fig. 121.  Composite armours fragments: 1. Nikol’sk T 2 G 1; 2. Zubovskij hutor T 1; 3. Lysaja Gora T 2;          
4. Vozdviženskaja T 1; 5, 7, 13. Kazanskaja T 2 G 1; 6, 11. Ladožskaja T 26 G 1; 8. Kazanskaja T 2, T 
17, T 20; 9. Kazanskaja T 9 G 1; 10. Kazanskaja T 10 G 1; 12. Tbilisskaja T 3 G 1. 

Fig. 121a. Sarmatian armours (reconstructions based on Kuban finds) (after A. M. Hazanov 1971). 
Fig. 122.  Lamellar armour fragments: 1. Tbilisskaja T 1 G 1; 2. Kazanskaja T 1 G 1; 3. Tbilisskaja T 15. 
Fig. 123.  Shields (1) and umbo-es. 1. Velikoploskoe; 2. Kurči; 3. Sadovyj; 4. Vysočino T 28.  
Fig. 124.  1. Relief from Tang-i Sarvak (after T. S. Kawami 1987); 2. Representation on Firuzabad relief (after 

H. von Gall 1990). 
Fig. 125.  Representation of Sarmatian—Rhoxolani cataphracts on Trajan’s Column (after C. Cichorius 1896). 
Fig. 126.  Representation of cataphracts on Orlat plate (after A. V. Simonenko 2001). 
Fig. 127.  Horse armour from Dura-Europos (after A. V. Simonenko 2001). 
Fig. 128.  Representation on Naqsh-i Rustam relief (after H. von Gall 1990). 
Fig. 129.  Sarmatian cataphracts (reconstructions 1. after A. E. Negin 1998; 2. after A. M. Hazanov 1971). 
Fig. 130.  Sarmatian incursions west of Don in the 3rd century BC  
Fig. 131.  Settlement of Sarmatian tribes in the second half of the 2nd—1st centuries BC and their penetration 

to Lower Danube, Middle Dnieper and Crimea. 
Fig. 132.  Location of Sarmatian tribes after Strabo. 
Fig. 133.  Location of Sarmatian tribes after Strabo and their incursions south of Danube by the end of the 1st 

BC—beginning of the 1st century AD. 
Fig. 134.  Westward movement of Sarmatian tribes around 50 AD. 
Fig. 135.  Alan incursions in the second half of the 1st century AD. 
Fig. 136.  Location of Sarmatian tribes in the second half of the 1st—first half of the 2nd centuries AD after to 

classical authors. 
Fig. 137.  Sarmatian incursions south of the Danube in 60 AD.  
Fig. 138.  Location of Sarmatian tribes in the second half of the 2nd—first half of the 3rd centuries AD.  
Fig. 139.  Sarmatian penetration in Crimea and Goths penetration of the Black Sea and Sea of Azov shores by 

the end of the 2nd—beginning/first half of the 3rd centuries AD.  
Fig. 140.  Location of Sarmatian tribes in the second half of the 3rd—mid 4th centuries AD.  
Fig. 141.  Location of Sarmatian tribes by mid 4th century AD and the Huns penetration to the north of the 

Black Sea. 
 
Plates   

 

Pl. 1.  1–5. Sokolova Mogila (after Arheologija SSSR 1989); 6. Reconstruction of the dress from 
tumulusSokolova Mogila (after G. T. Kovpanenko 1986); 7. Petriki; 8. Buzău; 9. Nogajčinsk;              
10. Mihajlovka T 3 G 3 (after V. Mordvinceva, M. Trejster 2007). 

Pl. 2.  Reconstruction of the Sarmatian armour of the 1st century BC based on finds from Ahtanizovskaja 
burial and Zubovskij barrow (after A. V. Simonenko 2001). 

Pl. 3.  Reconstruction of composite armour of the 1st century AD based on finds from Zolotoe kladbišče 
and Rošova Dragana burials (after A. V. Simonenko 2001). 
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