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În 1965, la Muzeul Mixt din Tecuci, jud. Galaţi, a fost adus un
pumnal de fier, de tip akinakes, descoperit accidental în timpul lucrărilor
agricole din comuna Buciumeni.
Nu ştim dacă, odată cu el, au mai apărut şi alte obiecte de interes
arheologic şi nu nici nu cunoaştem cu exactitate locul unde a fost găsit.
Fiind descoperit accidental, nu se poate face o datare precisă a pumnalului;
putem totuşi să îl încadrăm cronologic prin analogie cu alte exemplare de tip
akinakes descoperite în Moldova.
Deşi este mâncat de rugină, pumnalul se păstrează în întregime.
După aplicarea unui tratament de conservare, au putut fi remarcate toate
caracteristicile acestui tip de pumnal. Pumnalul face parte din aria
binecunoscutelor akinakes-uri cu gardă la mâner şi bară orizontală dreaptă,
descoperite pe teritoriul Moldovei, spre deosebire de cealaltă categorie la
care mânerul se termină în antene.
Al. Vulpe, pe baza exemplarelor descoperite la Ferigile, presupune
că majoritatea pumnalelor din spaţiul carpato-dunărean se încadrează în
acelaşi orizont cronologic, adică între 550-450 a. Chr., cu precădere în
prima jumătate a intervalului.
Astfel, analizând toate aceste informaţii şi corelându-le cu
descoperirile din jur, încadrăm pumnalul de la Buciumeni în a doua
jumătate a sec. al VI-lea şi prima jumătate a sec. al V-lea a. Chr.
Analogii pentru acest pumnal găsim în Moldova la Bălăbăneşti (jud.
Galaţi); Bâcu, comuna Ipatele (jud. Iaşi); Bârseşti (jud. Vrancea); Găneşti,
comuna Cavadineşti (jud. Galaţi); Măcişeni, comuna Corni (jud. Galaţi).
Pumnalele descoperite în Moldova, în mod întâmplător, deşi se încadrează
în tipologia pumnalelor scitice, nu pot constitui dovada unei prezenţe scitice
în Moldova. Pot fi considerate, eventual, descoperiri care reprezintă, mai
curând, vehicularea unor asemenea arme de provenienţă scitică, de către
populaţia locală din Moldova, sau indicând producerea unor asemenea arme

în unele centre din afara hotarelor Sciţiei, imitându-se tipurile de pumnale
specifice luptătorilor sciţi.

