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A scythian grave discovered at Sântion –
Kenderföld, Bihor county, Romania
Abstract: During the rescue excavation from Sântion in
the year 2007 at the place called „Kenderföld”, 8 km from
Oradea, was found an inhumation grave with the deceased lying on his right in a crouched position. The head was
oriented with the face down. The grave hole was measuring
1,56 m in lenght and between 68 and 72 cm. in width. The
inventory of the grave consist just in a bronze temple ring
and a small black polished ceramic fragment.
The inventory, the E–W orientation of the grave and the crouched position of the deceased, dated the grave in Hallstatt
D period, also called scythian period. The inhumation graves
are specific in the region between the Criş rivers and Mureş
and belong to a scythian group known by discoveries from
Salonta-Gyula area and Artand.
Contemporary discoveries in the neighbouring area from
Oradea are reviewed. With the exception of funerary

findings from Artand „Zomlin”, a place situated close to
the romanian-hungarian border, all seem to be close to the
Sanislău – Nir. About this last group we must take in consideration the fact that in the eastern area of the Oradea town
was found some incineration graves and also an isolated
finding consisting in a temple ring. Others discoveries with
close characteristics to the Sanislău-Nir group came from
Livada de Bihor, or from settlements like Biharea or Oradea
„Salca”. These facts suggest that Oradea’s area marked a
zone of contact between the Criş-Mureş scythian group and
probably the thracian group of Sanislău – Nir type.
Keywords: Hallstatt D, scythian inhumation grave,
Sanislău-Nir group.
Cuvinte-cheie: Hallstatt D, mormânt scitic de inhumaţie, grupul Sanislău-Nir

În toamna anului 2007, cu ocazia săpăturilor arheologice preventive de la Sântion „Kenderföld
(Cânepişte)”, a fost descoperit un mormânt de inhumaţie în poziţie chircită. Orientarea mormântului era
NE-SV, cu capul spre nord1. Acesta era suprapus de un complex gospodăresc din secolul al IV-lea p. Chr.,
denumit convenţional C. 87. Ambele complexe au apărut în secţiunea S. 7. Scheletul era orientat spre dreapta
având, probabil, braţele îndoite din cot în aceeaşi direcţie, aşa cum sugerează o parte păstrată din antebraţul
drept. Braţul drept se afla sub corp. Capul se afla aşezat cu faţa în jos, iar picioarele erau chircite. Groapa de
formă ovală, mai îngustă în zona capului, măsura 1,56 m în lungime şi între 68 şi 72 cm în lăţime. Partea sudică
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a gropii s-a conturat greu, fiind parţial distrusă de complexul C. 87. Groapa sepulcrală se adâncea 23–24 cm
de la podeaua complexului din epoca romană târzie şi se afla la 1,08 cm de la actualul nivel de călcare.
Inventarul mormântului a fost sărac, fiind reprezentat de un inel de tâmplă din bronz cu capul îngro‑
şat, provenit, probabil, din zona craniului şi un fragment ceramic atipic confecţionat din pastă neagră fină
lustruită pe exterior şi ars secundar în interior unde pasta avea culoare cenuşie spre cafenie2. Degresantul
consta în şamotă. Inelul de tâmplă, Schläfenringe, face parte din tipul spiralic terminat într-un buton, fiind
decorat cu striuri, pe două porţiuni din corp, cu excepţia capetelor îngroşate. Probabil că în tehnica carac‑
teristică epocii, piesa a fost aurită, acoperită cu o folie (peliculă) din aur. Exemplarele confecţionate numai
din bronz sunt mai rare3.
Orientarea NE-SV, poziţia chircită a scheletului precum şi inventarul încadrează mormântul în
Hallstattul D, denumit şi epoca scitică. Caracteristicile ritualului funerar, împreună cu inventarul, îl deo‑
sebesc de alte două morminte descoperite în aceeaşi secţiune, la o distanţă de aproximativ 80 de metri
spre est care pot fi atribuite sarmaţilor. Orientarea scheletului se regăseşte în cazuri mai rare în necropolele
atribuite sciţilor agatârşi din Transilvania la Ozd (M. 14)4, precum şi în mormântul descoperit de către
Z. Székely la Sfântu Gheorghe. Mormintele cu schelete chircite sunt şi ele mai rare faţă de cele cu schelete
întinse pe spate, cel puţin în Transilvania5. Janos Nemeti şi Valentin Vasiliev precizau însă că populaţia sci‑
tică din Transilvania se deosebea de purtătorii culturii Vekerzug, astfel încât analogiile trebuie căutate mai
ales în Câmpia Tisei şi regiunile învecinate6.
Descoperirea singulară, deocamdată, nu ne permite formularea unei concluzii privind caracterul izo‑
lat al înmormântării sau, dimpotrivă, a unei necropole nu prea numeroase cu dispunerea întâmplătoare şi
distanţa mare între morminte caracteristică, spre exemplu, celor transilvănene7.
Este de observat că în zona de câmpie de la vest şi sud-vest de Oradea apar mai multe descoperiri
scitice. Cele mai importante sunt cele de la Artand „Zomlin” unde a fost identificată o necropolă princiară8,
apoi sunt de menţionat şi descoperirile din zona Salonta – Gyula. De la Salonta provine o aplică de tolbă9,
iar pe teritoriul ungar sunt cunoscute descoperirile de la Doboz „Maröi erdo” – necropolă10 sau Gyula –
Var11. Mormintele de inhumaţie sunt specifice arealului discutat, fiind de atribuit grupului scitic din zona
dintre Crişuri şi Mureş, legat de cel din sudul Alföldului. Acest grup distinct din cadrul culturii Szentes
– Vekerzug este deosebit de grupul nord-estic ilustrat pe teritoriul României de necropola de la Sanislău
„Nisipărie” al cărui rit funerar este cel al incineraţiei în urne sau în gropi12. Chiar şi în grupul sudic, având ca
specific ritul inhumaţiei, există deosebiri precum aşezarea defuncţilor în poziţie chircită, mai frecventă spre
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V. Vasiliev, N. Chidioşan, O aplică scitică de tolbă descoperită la Salonta, în Studii şi Cercetări de Istorie Veche 3, 23, 1972,
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Christus, Hochdorf/Enz, 1999, harta 1, nr. 36.
Nemeti I., Das spathallstatzeitliche Graberfeld von Sanislău, în Dacia N. S., XXVI, 1982, p. 132 sqq (în continuare prescurtat
Nemeti 1982); Chochorowski 1985, p. 156. Pentru acest grup vezi Párducz M., Probleme der Skythenzeit im Karpatenbecken, în
Acta Arch. Hung. 25 1973, p. 40 cu harta 5.
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dreapta decât spre stânga, sau întinşi pe spate. Cea mai apropiată din acest punct de vedere de mormântul
de la Sântion ar fi necropola eponimă de la Szentes – Vekerzug unde predomină inhumaţia în poziţie chir‑
cită13. După opinia lui J. Chochorowski, ritul inhumaţiei în poziţie chircită, adesea cu depuneri de carne,
amintește de orizontul numit prescitic din zona câmpiei ungare. Acest specific funerar a fost pus în legătură
cu spaţiul grupului Mezöcsát care începe să se manifeste în acest areal începând cu Hallstattul B 3, etapa
mijlocie a primei epoci a fierului, în cronologie absolută secolul VIII a. Chr., reprezentând o populaţie
venită din nordul Mării Negre14.
Singura piesă de inventar ilustrativă pentru mormântul de la Sântion este specifică descoperirilor
aparţinând culturii Szentes-Vekerzug din câmpia Tisei şi zonele învecinate, în contrast cu grupul de des‑
coperiri scitice din Transilvania intracarpatică unde acest tip de artefacte nu este caracteristic15. Piese de
acest tip sunt specifice perioadei de dominaţie scitică în arealul de nord-vest a României şi estul Ungariei.
Descoperirile atribuite acestui interval cronologic au fost datate începând cu trecerea dintre secolul al
VI-lea a. Chr. şi secolul al V-lea a. Chr. şi până pe la jumătatea secolului al IV a. Chr, aşa cum a fost precizată
cel mai recent de către Janos Nemeti16 şi Eszter Istvanovits17.
În teritoriul oraşului Oradea şi împrejurimi există descoperiri atribuite culturii Szentes – Vekerzug
care sunt însă mai apropiate grupului Sanislău – Nir prin faptul că unele dintre acestea aparţin unor desco‑
periri funerare legate de ritul incineraţiei. Este cazul celor câteva morminte de la Oradea – Salca descoperite
în zona pepinierei de arbuşti a oraşului18. Două vase descoperite la Livada de Bihor dintre care unul lucrat
la roată şi altul cu mâna nu ar trebui puse după Janos Nemeti cu mediul celtic, ci cu cel specific intervalului
cronologic anterior19.
La Biharea, Sever Dumitraşcu a identificat două locuinţe adâncite în incinta cetăţii medievale al căror
inventar ar putea depăşi hallstattul mijlociu, continuând pe parcursul celui târziu şi perpetuându-se până în
Latene20. Poate şi mai clar din acest punct de vedere este un orizont cultural de sine stătător datat de către
acelaşi autor în Ha D şi La Tene timpuriu A-B, surprins în 1977 tot la Biharea, la punctul „Insulă”. Alături de
vasele mari cu pereţii drepţi sau arcuiţi lucrate din pastă poroasă existau cele bitronconice lucrate din pastă
fină maronie-negricioasă şi ornamentate cu butoni, străchini cu buza invazată, oale-borcan cu pereţii drepţi
sau uşor arcuiţi având decor plastic, împreună cu ceşti cu toarte supraînălţate şi ceramică cenuşie lucrată la
roată21. În ceea ce priveşte ceramica lucrată la roată de tradiţie hallstatiană târzie, ceştile cu torţi supraînălţate
specifice culturii Vekerzug apar şi în repertoriul vaselor din Latene-ul mijlociu surprins în așezarea de la
Oradea-Sere22.
Un indicator cronologic important în cadrul ceramicii hallstattiene târzii îl reprezintă tocmai cera‑
mica lucrată la roată, categorie specifică Hallstattului D. Din acest motiv am evitat discutarea până acum a
descoperirilor hallstatiene de la Oradea-Salca „Gheţărie” constând numai în ceramică lucrată cu mâna des‑
coperită în stratul de depuneri ulterioare eneoliticului răvăşit succesiv până în evul mediu. În acest ultim caz
între formele descoperite sunt frecvente străchinile cu buzele faţetate şi cănile cu torţi supraînălţate lucrate
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op.cit. p. 121 sq.
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cu mâna din pastă fină negricioasă. Lipsa ceramicii lucrate la roată specifică grupului Sanislău-Nir, precum
ceştile cu torţi supraînălţate, indică mai degrabă o încadrare cronologică în Hallstattul mijlociu.
Din datele disponibile până acum, arealul oraşului Oradea, pare a constitui în Hallstattul târziu o
zonă de contact între orizontul reprezentat de frecvenţa mai mare a inhumaţiei, grupul scitic dintre Mureş
şi Crişuri şi cel al cărui caracteristică este utilizarea cu preponderenţă a incineraţiei, grupul tracic asemănă‑
tor cu cel de tip Sanislău-Nir. În aceeaşi epocă se conturează o zonă cu o densitate de locuire semnificativă
ale cărei secvenţe cronologice urmează să fie mai clar delimitate în cercetările viitoare.
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Fig. 1. 1. Sântion, „Kenderföld”, mormânt de înhumație în poziție chircită.
1. Sântion, „Kenderföld”, inhumation grave in shrinked position.
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Fig. 2. 1. Sântion, „Kenderföld”, mormânt de înhumație în poziție chircită; 2. inel de buclă, bronz, din mormânt.
1. Sântion, „Kenderföld”, inhumation grave in shrinked position; 2. ring from bronze from the grave.
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Harta 1. Descoperiri din Hallstattul târziu (Ha D) în jurul orașului Oradea.
Map 1. Late Hallstatt (HA D) period discoveries in the neighbouring area from Oradea.
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