
C01\iSlDERA ŢII <a:"ERALE 
PRIVITOARE LA PREZENŢA SCITIC';' ÎN SPAŢllL RO:l.lk"ESC 

Apari�Îa În "paliu! earpato-dunărean a iKestul f!fUP con"rÎtu Îe unul din fcnomt'IH:"k' ClIHl

culturale constatate În Hall�t,-Ht-lI! târziu românesc (Ha, Dl r'are cuprinde. In crnnologic absolutJ. 
secolu l al V I-k" Î. de Chr �j primd iumătate a secolului al V -lea Î .  de Chr . 1600- 450 Î.de Chr.1. aee"slC! 
fiinu pcril 'dda de cristalizare. de sinteză treptată. în urma căreid el rezuha! civilizaţia g�to-JiJ('idi_ 
t:.\J.';{C'llP "l("l'stui grup în spatiu l rom[mcsc ridică o sai\..' de prob leme. privind ..:aractcrul s:iu ,..,trăin . 

IIltrusÎ\ �j originea "'<1 scito-iranic[l. fapt evidcn!iat prin cOllll'ar:t{ie ( l I l )(lpllla�ia aUlohton;1, .�ce"l 
I.:aracief "'trjin ... \.. .. c:'\"iden\iani. de ase llle llea. prin r irul ŞI ritualul fUllerar pradil.:at. PrL'\.·UI11 ŞÎ prin :-.11 luI 
animalier ate'lL;t1 pe diferitele Obll'de de pudoah5 . p'l�'e de lolbă şi dl� harna::;;amcll!. E:qolup.l 
llL'cropoktor :-,cit j ('(' Y<.1 demoll:-.tra a..;imilarea grupu lu I de \.:;Hr� m:l�a p(Jpulaţiei autohtonL'. 

l ntt .:aga prL'It'ntarc ;,j grupulUI �citic �t' \' a J'al..v pn!l cOTllparaţie l'U \.k'sc\.)pt'nrik :ttrihuill' 

P()Pll!�iţil'l ;\ut()h!(m�, atat din �raţJlll lntraearpatic. ("�'It :;;i din ce! l:xtracarputi('. în i.Ict'st mod 
illl·crc:tndu-.... c �i trJ.�arl'a căilor J�' pătrundere în Dcprt'''iullea Transih i:.t1liei a aceStUI grup. A \'dndu-",: 
În \-ederl' că ;1I:lt În inter iorul C i.lrpa�ilor câl şi în t.'x terinrul I�)r. cuhura materială a grupu lui �cIIIC c,...{(· 

ClIlwscutfl doar din descoperirile funerare sali JI: pie,c' di�p;}rale. Jlt'"eullnscimdu-... e l11ei (\ a�t'zarL' 
'..:ilic[\ În �II.:('.:-I �palju, L'olllp,Jraţiik �î ana illgii!t.' �l� \ur face' pc bala il1\cntarului fU!1('rar din tr-un 
număr de necropole �c itil.:e. l'a Cel!.:' de la Băiţa (Vasilie\' 197{)a), Blaj IVa<.;dit'\" lY72,l. Clumhrud 
(FCre!1L'li 11i65: 1969) etc .. �i autohtone. ca cele de la B[lr,e�ti (t\·1orintz 19)7: 1960). Ferigilc (Vulpe 
1907). Sani�lăll 11 \ [\;cmeti 1(72). Uioara de Sus (Vn�ilil'\' 1(99) ete. Aees{;)r necropole li Sl' 'l(..!au�{L 

Jl· .... cupcrinle de morminte izolatl' sau diferit(� pil'sc. c�r(' jalonează C.\lstenţa �I n-t.duti'j at[tt II grupului 

,cilie. C[II �i il poplilaţit'i aUlohlollC. 
LTn prim u<.;pecl ce trebuie subliniat e�t� originea acc�lui grup. Analiza ritului. a rilll�iÎtllui şi a 

lIl\'l'nlarlilu i funerar şi analngiile pe care le pre7intă cu �pa!iul �cilÎc dl! la nordul Mării l\\:"�gre. pc (k (l 

parte,  �l diferentele majore ale ace�tor elementc faţă dt' cultura aU10hIOn,i contemporan[l. 1)(' de a!t{l 

P'-lrtC. \in �a evidenţie7.e şi .... ă (kmOn�lrele originea străină a grupului infiltrat pc \alea Murcşu lui . 
origine CL� î�i gă'cştc cele mai bune analogii. uneori p;tnă la ident itate. in lU!TI('{} \cilo-ir,1Il1cfl !lord
pont!c{L 

Opinia confDrm căreia morm intele de Înhullla�il' din Transilvania ar apaqinc unci cnc!;-l\-C 
'citiL'(', il 1'0" argumentatii Illai Înt;t l de Vasile P�1rvan În "(jei.ica·· (Pârvan 198'2, 10). opinic SU�!inlllfl 

.lpO; de noile descoperiri, precum şi de o �crie de c:.::rcetători . Carac(cl1Il străin al grupului ('''le 
,ub liniat şi de faptul că nu are ant�cedente În Ha.C tran�ilvănean, şi nici coresponden�e În grupele 

cunteIllI)()r�lllt! de pc teritoriul României. Infiltrarea gmpelor �citice înspre vest s-a faCUI pe m<.ii multe 
căi care au fost intuite pentru prima dată de \/asilc P,îrvan. şi anume prin pasurile Carpaţilor Orientali 
în Transih·ania. prin Carpaţii nordici in Cfmlpia Ti"ei. şi pe valea Dunării prin sudul Carpaţilor 

:l.kridionali. Oltenia şi Banat <Pâr\'an 1982. I 1). 
Calca cea mai bine ateslată. În momentu l ue raţă. este cea din Moldova. Jalonată ue un număr 

de descoperiri care se tot "Inmultesc . Dintre ace�te descoperiri menţionăm Illormântul de ÎnhumJ.�ie de 
la Cimbala (Căpitanu 1968.69). care a fost datat. pe baza analogiilor cu spatiul transilvan ( necropo le le 
de la Ciumhrud şi Simeria) Între sfârşilul secolului al VI-lea Î.dc Chr. şi Începutul secolului al V -lea Î .  
de Chr. Deosehirile de rit , ritual şi Il1\entar ale acestui mOm1<1nt scitic. s" pot ohserva prin compara"e 
cu un mormâni autohton contemporan. de la  Recea. mormânt de inciner,,!ie posibil cu depunere În 
urnă care a fost datat pe baza analogiilor c"ramicii CII cea de la Bârseşti şi Ferigile spre ,[,firşitul 

secolului al VI-lea şi Începutul sccolului al V-lea Î. de Chr. (Bul.dugan 1968.73.75). Astkl. situ,,,ia 
din Transil\'ania poate fi constatată şi În l\101dova, zonă unde cerc�(ărik nu au fo�t atâl de asidue 

descoperirile fiind în mare majoritate incidentalc. Accste de�coperiri constau. în generaL din pumnalc 
de tip akinakes. asemeni celor de la Ghindăo"ni (Mitrea 1969.453-456) şi Măcişeni (Palade 1964. 

4�81. fiind dc�coperitc Însă şi a lte tipuri de obiecte. a,emcni ci.lzanului de bronz de la I ;l(otx'ni

IXlIlgelli (Raţă 1966. :151-:15:1). 



RALUCA GHEORGHIU 

TUi În sudul ţării. Însă În Dobrogea, prezenţa unei grupe :iCJlice contemporane cu cele.? din 
Moldova �i Transllvania a fost 3teqatâ prin descoperirea uneltei ek orfâurărie de la Pflrjoaia (Culică 
1967.677.680. (81) ŞJ a cazaJlului scitit de la Castelu (Ariccscu 1965.565-570). Numărul redus de 
Jesl,;operiri scitice în aceste zone a fost pus pe seama unt�i dominaţii \TemeInice a sClţilor, :.;fJ.rşind prin 
a fi asimilati. sau pe seama unei locuiri mai puţin imen.'-!e. datorată existenţei unor triburi sau uniuni tit' 
Iriburi getice (Marinescu 1972,27-28). capabile sa ridice putern ice cetăli de pământ asemeni celei de 

la Sliinceşl i (Florescu 1971. 105) 
Prezenţa acestor mărturii de cultură materială diferite de cea autohtonă. a ridicat problema 

originii etnice a triburilor care o aduc În spaliul românesc la Începutul secolului al VI-lea Î. de Chr. 
Nominalizările şi apartenenţele etnice s-au făcUi pe baza operei lui Herodot, prin cele mai diferite şi 
divl,;�rsc interpretări. Fedorov. aeceptfmd denumirea de agarârs a grupului ce va pătrunde în 
Transilvania, îl identifică cu tyrageţii. populaţie getică ce locuia în preajma Tyrasului. Acccpt[md 
relatările lui Herodot conform cărora regiunea din zona NIstrului în secolul al V -lea î. de ehr. făcea 
PilJ'lt> din Sciţia. tribul tyrag�ţilor s-ar fi atlat în acel moment sub dominaţie scitică. Aceştia, migr{lIld 
rc \'(ilea \1ureşului. ar fi adus cu ei in aceCi�tă zonă o cultură tracică. Însă contaminată de cea SCilicfl 
(f'edon)\ 1959.371-372). 

O linie mai radicală o reprezintă cercetătorii care nu acceptă o prezen�ă scitică efectivă nit.:i în 
Moldo\'a şi nici în Tr:msilvania. con�iderând că materialele de factură scitică din aceSle znne se 
datorează influenţei culturale (Popescu 1958,31) pe care au exercitat-o ,citii din nordul Pontului. 
:\c,:eptarea ace�·;tci teorii ridică. Însă, unele probleme, curn ar fi ritul funerm al populaţiei autohlnnt' 
care conform acestei ipoteze ar trebui să se schimbe în decurs d� cclteva �ute de ani de la incineraţia 
�pel'ifică în epoca bronzuluÎ la înhumaţie în Ha.D, şi din nou la incineraţie la începutul La Tenc-ului 
(V"siliev 19RO, U91. Este puţin probabil ca un element aUÎt de rigid ca ntul funerar. legat de puterniCe 
credinţe miqico-rcligioase să se schimbe în urma unei influenţe exercitate dintr-o zonă destul de 
Îl\depărtată. Jdoptând inclusiv cultura materială a populaţiei care Îşi manifestă influenţa. Aceastfi 
tcc)rie, nu poate t'xplica nici diSpariţia totală a culturii adoptate. elemente scitice neregăsindl.l-�� În 
cultura autohtonă în perioada imediat următoare hall,tau-ului târziu (VasJiiev 1980, 139). 

O direcţie conciliantă, de mijloc. propun o serie de cercetători. care acceptă o prezentă efectivă 
a unui gmp ,citic de origine estică, grup acceptat şi ,ub denumirea de agat:'" (Marine,cu 1972. 29). in 
�p<..lţiul transilvan şi moldav. Aceştia sunt plasaţi mai Întâi În Moldova. de umk au migrat :-.pre vest 
rMihăile,cu-BârIiba 1976. 116). sau au părăsit Moldo\'a În urma l'venimentelor din 514 Î. de Chr. 
(Marincscu 19T'. 29). Teoria. încearcă să explice atfll identitatea materialelor de caracter scitic 
l,'xistenle de o parte şi de alta a Carpaţilor. cât şi o posibila plasare. a graniţei dintre sciţi şi agatâr�i pc 
f'rm (Marinescu 1972,29: Mihăilescu-Bârliba 1976,116). 

Pentru combaterea unei prezenţe efective a unui grup scitic în spaţiul intracarpatic s-au invocat 
>ludiile antropologiee efectuate pe materialele de la Cri,teşti şi Bratei (Vulpe 1989,67). Rezultatele 
<..Inalizei antropologice au demonstrat că ambele cranii studiate aveau trăsături europoide. fără vreun 
amestec mongoloid (Crişan 1964, 82: Nccrasov, Botezatu 1960,28). Când a fost invocat acest criteriu 
de de partajare etnică între autohtoni şi sciţi. probabil nu ,-a avut în vedere faptul că "nalizele efectuate 
în �paţiul răsăritean. au demon:-.tral că "niciodată craniil� de sciţi nu prezentau trăsături mongoloide. 
fiind din punct de vedere etnic, populatii europoide. fără vreun amestec Cu alte rase fundamentale" 
(Maximilian 1959,51). De asemenea, s-a constatat că În cadrul populati ilor scitice şi scito-sarmatice 
nu există o omogenitate tipologică, ei doar o oarecare grupare a tipurilor pe regiuni (Crişan 1964,83: 
Maximilian 1959. 5 1). Din cele prezentate mai sus rezultă că populatiile iraniene nu prezintă caractere 
mongoloide şi nici o omogenitate de tipuri În cadrul unui grup. fapt care pare să fie verificat şi În cazul 
enclavei scitice din Transilvania. 

, 
In relaţie cu grupul scilic din spaţiul intracarpatic a fost pusă cultura materială de caracter 

scitic din Câmpia Tisei, reprezentală prin neeropola de la Szentes-Vekerzug. Pârducz presupunea. În 
momentul publicării malerialelor din respectiva necropolă. că pătrunderea in ,paţiul ungar a unui grup 
"itie s-a făcut prin Transilvania, cele două culturi fiind legate prin majore ,imilitudini (Parducz 1954. 
7,). La o analiz.ă mai atentă a situatiilor prezente În Câmpia Tisei şi pe valea Mureşului deosehirile 
sum Însă evidente. În prÎvinţa ritualului În nccropola de Szcntes-Vekerzug se constată incineraţia În 
urnă-În M.55 (Parducz 1954, 35). precum şi morminte de cal - În \1.32 (Parducz 1954. 32); ambele 
practici lipsesc din necropolele din Transilvania. La deosebirile de ritual se adaugă şi cele din cultura 



Con"idcraţii generale priviwarc la prezenţa sciticâ În spaţiul romanesc.: 

materiala. Aqfel. În monnil1tdc din Transilvania nu se regfl.sesc cerc.:'ii Cli cap d� şarpe stilizat-i'n 
:vl.'.1 (P,irducz 1954 . .12 şi fig. 131. lipsind şi ceramica lucrată la ",ata constntatit in M.I03 (Parduo 
19:\:\. � şi pl. XIiI/IOI. Deosebirile dmtre cde două grupuri duc la aserţlunea 11lI Vasile P"n·an. 

lonform căreia calea de pătmndere il sciţilor în CâmpÎa Tisei a fosl prin Carpaţii nordici şi nu prin 
Transilvania. Deost'-birile care apar Între grupul din spaţiul transilvan şi cel ungar se datorează �i 
perioade lor diferite În care pătrund, precum şi comactuilii cu medii autohtone diferite; aceste medii 
diferă nu numai Între ele dar şi de lumea sciticâ nonJ-polltică (Vasiliev manuscris, R). AstfeL ipot�1.1.1 
lui M. Pârducz. conform căreia gmplll scitic din Transilv;'l.I1ia a migrat spre Câmpia Tisei, fapt pc care 
c�rcctătorul ÎI explică prin numărul redus de morminte de Încineraţie existente în spaţiul transil"tln. 
datorat în opinia sa. timpului scurt pc care l-a petrecut în act:!astă zonă (Pârduez 1954.73-74), nu S� 

\crifică, 
Cronologia existenţ'ei cnclavei scitice din Transilvania. adică momentul penetrării �i acela al 

asimilării grupului de către populaţia autohtonă, aseml'_nea atribuirii etnice a acesteia, a ben�ficiat de-a 
lungul tin1pului, în funqie de interpretări �i de cuantumul descoperirilor din diferite ZOTlL�. de maÎ 
mulh .. � punctc de veucre. A...,lfel, în Getica Vasile P<lrvan data grupul de pe valea MlIre�ullii i'n senllu! 
al VII-lea Î. de Chr. (Parvan 198'.9). datare care ,"tăli nu mai wrespunde r""litătii. 

in urma descoperirilor de la Szcnte�-Vekerzllg. l\·1. Piirducz propunea ca moment al 
rătnmd�rii scitilor în Transilvania �mii 570-560 Î. de ehr.. iJr În Câmpiet risci În il dOll:1 jllmăwlt! a 
"'coiuiui al VI-lea î. de Chr. respectiv Între anii 550-530 Î. de Chr. (PârduLZ 1965.226). 

Pc baza anali7.ei fibulclor anate În diferite morminte scitiL"c din Tran�ilvania, r. H. Crişan. 
illlpărţt>a dc;-;coperirilc de caracter �citic În două grupe: În prima grupă. plasată În prima jumătlitt? a 
,,,col ului al VI·lea Î. de Chr.. includea necropala de la T�. Mureş şi mormintele de la Cipău. O:rmba). 
Prc)ştea Ylicir. Sf. Gheorghe etc .. iar a doua gnlpa. pla><llă În a douajumătate a ,ecolului al VI-lea. dar 
mai ,-Îgur in prima jumătate a secolului al V-It:<t Î. de ehr cuprindea necropola de la Simena (Cri��lIl 
1965". I�ţ). in prima gn;pâ de morminte Crişan data ŞI nenopola de la Ciumbrud (Crişan 1967. ��II. 
punct ek VeJerc In care aderă şi Şt. Ferenczi plasand n�cropola la inceputul �au în primul sfrrt al 
,ocolului al VI-lea Î.deChr. (Ferenczi 1969.25). 

Creion;lnd un �paţiu al unei culturi traco-scitice ce cuprindea �udul Slovaciei, sudul Ungariei. 
ROln:lnia şi Bulgaria. M. Dusek considera ca perioadă de dezvoltare a acestei culturi anii .'1S0-3SO/.1()() 

Î. de ehr. contactul cu populaţiile scitice având loc la Încl..'purul at:estei perioade deci aproximativ În a 

doua jumătate a �ecolului al VI-lea Î. de Chr. in zona Moldovei (Du.'e' 1964,293). ceea ce duce la 
concluzia că În spaţiul Întracarpatic materialele de factură scitÎcă s-ar data după mijlocul Secolului al 
';I-Iea Î. de Chr. 

Adept al unui cerc cultural asemănător celuÎ trasat de M. Du�ek. dar denumit traco-agatJrs AI. 
Vulpe admite existenta unor elemente iranicc de provenienţă răsărilcană în spaţiul intrac;.trpatic. 
elememe pe eare le cuprinde sub numele de "grup Crumbrud" (Vulpe 20DI. �38. 409--l10). Prin 
paraldizări ale materialului mormintelor de caracter scitic din Transilvania cu cele din mormintele de 
la Ferigile. AI. Vulpe datează "tipul Ciumbrud" În a doua jumătate a secolului al VI-lea şi la Începutul 
sec'olului al V -lea Î. de Chr .. adică Între anii 550-450 Î. de Chr. (Vulpe 1970. 2(0). datare re care () 
menţine În urma unor noi analize privind sensul de citire al mormintelor din necropola de la Ferigik 
(Vulpe 1979. IlO-III). , 

In umla unor minuţioase analize şi paralelizări a materialului descoperit În mormintele de 
inhumaţie din Transilvania cu cele din nordul Pomului. V. Va,i1iev va stabilii atât cronologia grupului 
din spaţiul intracarpatic, cât şi eşalonarea evoluţiei unor necropole sau morminte scitice În acest spaţiu 
(Vasiliev 1976. 10 1 - 102 ) .  Astfel data de Început a existenţei enclavei ,citice in Tran,i1vania este 
plasată la Începutul �ecalului al VI-lea Î. de Chr .. pe baza unor materiale de factură clar arhaică. iar 
momentul asimilării ei de către masa populaţiei autohtone. Ia mijlocul secolului al V-lea î. de Chr.. 
a\·ându-sc În vedere că după această limită materiale de factură scitică nu mai sunt atestate (Vasilie .... 

1976.104: 1976a. 28). 

În comparaţie cu teritoriul extracarpatic. unde materialele scitice au un caracter sporadic şi de 
multe ori incidental, situaţia Transilvaniei eslS diferită. avându-se În vedere faptul că în ace-astri 70nă 
dU fost săpJte sistematic o serie de necropole. ceea ce pt:rmiw o periodizare mai obiectivă a cxistenţ,.::i 
grupului imrusi \'. 
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:\\<Îndu-:-;c în vedere llulllflrul mÎc de mormint\.' dtl1 ntnopolelc ,,('!tILl' din Transih'''lI1iJ.. u 

croilologizan: cu ajutorul mdodei stratigrafiei verticale nu �-� putut fact? însă alte concluzii St� pOL 
tragI.' din această (,.'aractcrÎstică. şi anume faplul că Ilccropokk s-au constituit intr-o perioadrt scurtă cit.' 
timp. datorită unor locuiri de scurtă durată_ pendulantc În .spaţiul intracarpatic (Vasilicv 1980. 12)) 
Omogenitatea necropoklor face posibilă scpararcCl lor cronologică. in n�cropok de c�lraClcr arhaic şi 
neeropulL' post-arhaice. În care se poate observa o evolu�ie În cadrul difl:fitelor categorii de in\'t�ntar. 
Acea.<,li'l evoluţie arată că enclava scitidi din Transilvania atinge Lua clasică a culturii scitic�. fază pe 
la mijlocul căreia Îşi incheie existenta. 

Tot pemru o datare timpurie a momentului pătrunderii acestui gmp pledează şi două elemcllIc 
legate d� cultura autohtonă. şi anume prezenţa în unele morminte timpurii din Tr3nsilvania a ceramicii 
cancldtc-strachina Învazat[l cu cJncluri oblice pc umar d1l1 M.� de la Blaj (Vasiliev 197:::.26) �i iJ 
\asului bitronconic (li proeminente "corn" din 7v1.2/196X d� la Blaj (Vasilin' 1972. "6l-prt::clIlll �i a 

c,Îtof\'a fihuk de tip ·<{)chl�lari". caraclcristict:.' culturii ilutohtonc încă dil� Ha.C. insă .... trălIlc celei sciticc 
,,,,rd-pontice (y",iliev 1980, 12R). 

R!lul şi ritualul atestal în nt:!cropold� sciiice din Transilvania rot de aSl� IllC ni..�a indil'tl 
p{ltrunderea timpurie. in epoca arhaică. a grupului. POZiţia chlrcitâ a "icheklelor a:-.el1leni l�dor din 
M.31J9JS de la Blaj (Moga l'r19-1942. 77) şi din M.IIilJ68 tot de la Blaj (Vasilrcy 1972,22). preL'um 
,;>i a celui dt! la Războie. ni-Cetate (Crişan 19A.'). 71-7'2') cq� alestJtă la nordul Mării �t'grL' in ... �adruJ 
lumii \citi(e in grupele cele mai vechi: acest lucru indică şi datarea timpurie a necropolei de la Blaj. 

Lipsa sacrificiului ritual. precum şi a mOfm;llIelor cu cal sau de cai. pledează pL'nLru CI 

incadrar .... · .:ronologică timpurie a gmpului în discuţie. Lu.ttă ca O dO\'adă i:l Ill':-'CÎli"lllu!ui IlH)J'IllÎntt:lllr 
Ul.:.� JJlhllll1<1ţiL� din aria intracarpatică il Rom{m iei . acest filpt indică caracterul arhaic al gnlpeî �ci!ic(' 
p{Hnlll�fl. deoarece sacrificÎul ritual şi înhumarea cailor intregi �um elelllt!llre de ritual caracteriqÎcL' 
mormintelor hogalc din faza clasică a culturii scitice: Spt'cific grupelor tlmpurii d� la nordul Pontului 
c::-.rc obiceiul reprezentării simbolict' a calului prin piese de harnaşament obicei dealtfel hine 
reprcz�ntat �i În mormintele de inhumaţie din Transilvania (Vasiliev 1'180, 129). 

Exjqenţa unui in"entar funerar cu CiJracter arhaic (variantele de akinakes-uri si \'ârfurJ dt 
, 

�[I�(.�!i. prC.:.:lIIJl �i \,'ochilii\e Kauri. margclu(de de caolin. oglinzile de tip nomad ele.) şi feprczentIlfik 
animalie-fl': de :-;til arhaic. duc la fixarea unei perioade de Început timpurii a l:nclavel sl:iticl' din 
Tran:-.;ilvania. 

Momentul pătrunderii ace�tui grup eSle-documentat de de.scoperirde .sciticc de la tlorJul Îv1ării 
!'icgrc. precum şi de unele evenimentc istorice petrecute la sfârşitul secolului al VII-lea î. de' ehI'. şi 
ÎnL'�putul se�olului al VI-lea Î. de Chr. Infiltrarea grupului dupa anul 600 Î. de Chr. cstc ""tltlutii dc 
lipsa .săgetilor cimeriene În descoperirile sciticc din Tran"iilvania. săgeţi care dispar la nordul POl1lului 
În Jurul anului 600 Î. de Chr. (Vasiliev 1980. 130_ nota 715). Evenimentele istorice Care sunt legate de 
mişcările de populaţii scito-iranice, sunt raidul întreprin:-. În Asia anterioară. precum şi înfrângcrca 
coalitiei din care făceau parte şi triburi scitil2c. de către mezi. lucru care a dus la revenirea sciţilor 1;.1 
nordul Pontului. rcn�nire care a dus la confruntări �lI grupele "icitice rămase aici (Herodol L 106: IV. 
1. 3-4) 

La nordul Mării Negre perioada arhaică durează pană prin al treilea sfert al secolului al VI-lea 
Î. de Chr.. când este sesizabilă o eyoluţie În cu Imra materială. Acc,tei perioade Îi aparţin, din spaţiul 
intracarpatic. necropolele de la Aiud. Blaj. Cipău, Teiuş. Tg. Mureş. Ufmându-Ie tol În cadrul aceleiaşi 
perioade necropolele de la Ciumbnld, Cristeşti şi Ozd, precum şi mormintele de la Delenii, Deva, 
Frata, Sf. Gheorghe etc.; inventarul acestor descoperiri are caracter arhaic, dar nu cuprinde elemente 
pregnant arhaice (Vasiliev 1980. 131). 

Evoluţia În cuhura materială a enclavei scitit:t' din Transilvania s-a făcU( cu o oarecare 
Înlurzicre. avându-se în vedere relativa izolare: de nordul Pontului, evoluţie care a fo�t �lerlUată şi uc 
durala scurtă de existentă a enclavci în spa�iul intracarpatic. căpătând o coloratură proprie. o:.:l1111 ar fi 
apariţia akinakcs-urilor hihride. Trecerea de la faza arhaică la cea clasică este cel mai bine vizibilă în 
cvoluţia formei '.ageţilor. La nordul Pontului perioada claSIcă durează până către sfârşitul secolului al 
V-lea Î. de ehI'. In Transilvania combinaţia săgeţilor arhatce cu cele specifice perioadei clasice. ceea 
ce marchează trecerea la faza clasică, apare la Gâmbaş (Vasiliev 1980, 131). 

;.Jecropola care marchează şi defineşte perioada finală il existenţei enclavei scitice În spa!iul 
transil\'an este cea de la Băiţa. Aici, o serie de elemente. precum cele de ril ( predominllfca incin�raţiei) 
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ŞI  tiI.:' i l1\ emar ( tipuri evuluate dt:! akinakes-uri, inclusl\ Variante hihrid , lanei , săgeţ i ) precum � I  

adopt itn.::a sti lului  geometric ateslal pc gorythus-uri le dl Tl ;\'1 .7 ( fig.V I )  şi 1 0  de la  Băiţa ( V a,Si l l L'\  
1 976a. '::;3,  5 5 ) .  ouc atât la o in�adrarc mai tfirzic a necropolei . Cli şi hl \'erificar�a aseqiunii lui  
Hel"oJol. con!'ofm căreia la  mij locul secolului a l  V-lea Î. de Chr. enc lava scitică de pc 1\.1aris era În (lIl"" 

de trac i ""e . IncepUlul necropolei este plasat În primul sfert al  secolu lu i al V-lea Î.  de Chr. În vreme ce 

l imi ta ci fi lla l� IlU depăşeşte mijlocul secolului al V-lea Î .  de Chr. ( n ic i  o categorie de inventar .... au 
analogie. at,-It cu nordul Pomului cât şi t.:1I cultura autohtonă nu indică O datare Circ să depăşea',că 
această limită ( Vasllicv 1 980. 1 32) ,  Un �aral'l�r post-arhaic au şi mormintele de la 8landiana, M . �  Jc 
la Batoş şi cel  de la Com lod (Vasi l ic v  1 980, 1 -'2) .  

raptul C[1 în Trans ih'ania nu au apărut mormintc sau materiale caracteristice lumii sc iticc carL' 
sa-şi găsească analogi i la nordul Pontului ,  şi  care să dl'pă�easGi cronologi(' mij locul secolului  al V- le:'l 
i .  de Chr.,  demunstrează că în etapa ulterioară fazei i lu ... trată de necropnla de la  Băiţa, gmpul scitil: a 
1'nQ n�jm ilat şi  dispare ca entitate etno-culturală din Spi.l\ lU \  intracarpat ic .  Durata scurtă de c x i stenţ[\ a 

� 1 H .' la\·ei e<.;te \uhlinială şi de număml rt"'hlti \ mic de dC -'; l'operiri post-arhaice. In comparaţie cu c:.:'k 
arlnic� . 

In Moldo\"(I, periodizarea materiaklor sciticc din accJ"ită zonă .'-a făcui pc baza tipologIei 
akinake:,-uriioL Prima şi a doua grupă, au fost datate "in prima şi a doua jumătak' a secolului al VI-lea. 
iar ultim::,1e două tipuri in prÎma şi respect iv a doua jum"-Hate :-t secolului al V -lea Î.  de Chr.: o u ll imii 

grupă a fo>! datată la l imita dintre Secolul  a l  V-lea Î.  de Chr. şi al IV-lea î .  de Chr. Dup:' an'astă datare, 
,,� roate concJuzÎona că pe teritoriul Mo ldovei  a existat o serie de akinakes-uri Illai \·C'c h i .  care la 
inceputul ,ccolului  al V-lea î .  de Chr. nu mai erau vehiculate I M i hăile,cu-Bitrliba 1 976. 1 1 4 ) .  Apariţia 
"i Înl·cl<.lrea unor t ipuri de pumnale în această zonă nu a fost expl icată Ît1\..�ă. Diferite le periodi7[1l'i ail' 
lllaH.Tiak·[or de caracter scitic atât din spaţiul transilvan, c�Ît şi din ccl  extn.H.:arpat ic au fost făcute Je 
diferiţi cercetători pentru a-şi susţine diver�ek teoriI rrivitoare la popul:.qiile existente în spatiu l 

ronHlnt.:sc la sfârşitul Hal lstatt-ulu i . 

:\ vându-se in vedere faptul efi enclava scitică din Transilvania este cunoscută numai din 
descoperiri funerare. analtza ritului şi ritualului funerar este deo,ebit de importantă. în special in 
\..'omparatic cu cele ale popula{iei autohtone. Ritul funer.:lr, ce se manifestă prin folosirea incineraţ ie i 
:--a u  Înhumaţic i .  este unul dintre elementele cele mai tranşante În comparaţii le şi deosebirile ce se pot 
rac\.:' Întrc d i fcritde comunÎtăţÎ. 

Privitor la comunită,ilc autohtone. părerea unanim acceplată este iJceea că foloseau incincra!Îa. 
după cum rezultă din cercetarile efectuate, În necropolelc de l a  Ferig.le (Vulpe 1 967: 1 979). Hârseşti 
( MorintL 1 95 7 ;  1 96 1 ), Sanislau l l l Nemeti 1 97 2 ) .  , 

In contrast cu acest rit, specific populaţie i traco-dacice autohtone . grupu l  scitic practică 
Îtthumaţia. rit aproape exclusiv in  lumea scitica nord-pontică (Vasilicv 1 980, 4 1 .  nota 1 5 -' ) .  Deşi În 
necropola de la  Băita apar mai multe morminte de incineraţie. Înhumaţia rămâne preponderentă in 
cadrul enclavei scitice, cu un procent de 94% ( Vasiliev 1 980, 4 1 ) . 

Perpetuarea incineraţ.ei la populaţ ia autohtonă pc tot parcursul epocii halistatttcne. 
evidenţiază continuitatea tradiţiei locale. în opoziţie cu ritul înhumaţici caraclt.!rislic sc iţ i lor. scoţându� 
Se ast fel ÎI! evidenţă -sub acest aspcct- caractelUl străin, intrusi v, al  ace.stei enc lJvt! în spaţiul românesc. 
Avându-sc in vedere faptul ca spre sfârşi tu l  existenţei grupului scitic În aria intracarpalică, ace sia 
adoptă ş i  ritul funerar autohton, nu se poate afirma că populaţia băştinaşii şi-a abandonat ritul 
traditional. În urma innuentei culturale (Vasiliev 1980, 4 1 -42). . , 

Prin urmare, ritul este unul dintre primele elemente ce separă cele două entităţi culturak. 
diferenţele fiind sesizabile şi În ritualul funerar, precum şi  În inventar. D intre e lemente le ritualu lu i . 
depunerea inventarului funerar prezintă O importanţă deosebită, deoarece este unul dintre factorii care 

fac distincţia intre populaţia autohtonă şi  cea intrusi vă chiar şi după adoptarea incineraţiei de către 
enclava sc itic ă . 

Modul identic de d ispunere a inventarului în mormintele scitice din Transilvania şi În cele ale 
grupuril or din nordul i\.1ării Negre este clar reliefat prin aşezarea arll1�lor. Poziţionarea armamentului 

uemonstrează că în momentul Înhurnării  era respectată pozitia de purtare il acestuia . Astfel, săgeţile şi 
resturile de tolbă, precum şi gorythos-ul se găsesc, de obicei, Ifmgă femurul stâng. În spaţtu l dmtre 

genunchi şi extremi tatea bazinului - În M . 9  de la Cristeşti (Znnyi 1 965, 30), În M . 3  de la  Ozd 
(Vasiliev. Zrinyi 1 974, 9 1 )  etc. - fiind aşezate Însă şi pe partea dreaptă, chiar dacă În mod extrem de 
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rar la Battl� ( Vasiliev 1 966. � I I I : lănc i le se afHl În zona hUlllerusului.  fie În part�a uft!aptll-În j\-1 . 1 = 

6/ 1 ')-\') de la Teiuş I Horedt 1 95 3 .  �(2 ) .  tie În cea ,tângă-în M . '/ 1 969 de la Teiuş I Vasi l i,·\·. Bad"a. 
'Vlan 1 07.'. 2 � 1 ;  akinakcs-urile se atlă uneon pe partea dreaptă-în M .9 de la Crrstcşti (Zrinyi 1 965. 29) .  
alteori pe partea stflllgă a bazinu lu i-În M . 2  de la  Ciumbrud I p l .  II I )  ( Ferenui 1 %5. Y I ) . Toate aceste 
pnzi ţ ionări St> regăsesc în cadrul lumi i sc it ic� nord-pont ice ( Vasilie\' 1 9�O. 54-55. notck 265, :?6S. 
27 1 ) .  

1)i)) inventarul funerar fat parle şi  ofranda de carne � i  \'a�de (fig. I/� ). carc erau depu:-.e in 
general . Ia sud de schelet. indiferent de orientarea ace,tora. e,coppe făcând M . 6  din necropola de la 
B la, care avea 'asele d ispuse la  nord de schelet I V asi l fn 1 97 2 . 2 7 ) .  Modul de depunere al v ,,,elor şi 
olrandei este ident ic cu "ci ÎntJl n it şi  la nordul Ylării "'egre (Vas; l iev 1 980. 55.  nota 274) .  

A.,,�meni armamentului, cafC' respectă pozilia firească de purtare. ş i  podoahde sunt plas�\tt: 
;!l'o!o undt' au fo'\t purtate în t impul vieţii: inc- Iele dt' buclă :-.UtH a rnphl:-' li te dl� o parte �i de al ta ; t  

cranÎului .  aprox imativ In drcplUl orificiului urechi i  O\g. 1112): m[lrgd utc!e d(· caol in ,  a:-,ol..: ialt: Cli 

cochilii Kauri, perlc tie sticlă şi chihl imbar. �c află de regulă în jurul m<Jndibulei ŞI ullL'uri in juru! 
(-raniului ...,au pc craniu, poziţia lor ar;'lIând că erau purtate ca ... alhc '\j-tU diademe: r1aclI!i.l de aur din M . 7  
de la Blaj ( Vas i l ic\" 1 91'2. 27) .  p la�ată pc humeru:.u l drept. demon�treal.;j rulo�i rea luI' ca apl il'i pentru 
imbrăcitm1l11e ( Vasi l iev 1 980. 5 :<·)-\ ). 

Arcste situaţii sunt cxemp l ificate prin ucscuperiri le din Ilt'CropOIe precum cele de la Blcl l 
,. Vasi l in 1 972. 2 7 ;  pentru incle de buclă ;  şi Blaj-in M .  1 .  2 ŞI 7 IVas i i iev 1 9 7 2 .  0 0 .  26. 2 7 1 .  ()zd - in 
�.1 . X.  \1 .  <)- 1 0  ŞI 1 3  ( Vasiliev·. Zrinvi 1 9 7-\. 93 .. 95 ) şi Tciuş ( l Joredt 1 <)53. g(2) pentru colierele ŞI 
d iademdl? din mărge luţc de .. .-aohll. All1pla�arca aCc�lor plluoahc e�tl' Id�lit ică cu it (dor din 
lIlormintde sciticc nord�poll{ icc fVa'ii l iev 1 980. 54. notc le 260 � i  2(3 ) .  

Din cele prezentate Illai ."'US rezu ltă că o seri e dt' piese ( arnl\..' ,  rouoahe . ofrandeJ î�l ,iU LIn loc 
prestah i l i t in morminte , iar s imil itudmile pfmă la  identitate cu situaţia din lumea sc it ică nord pontil.'ă, 
U('!llo!1strcdzit d'i rnorm intel� de înhumaţie din Transi l vania :-:e Încadrează în "normc le " rituaiului 
i'ullL'rar caraclt'ri:.l ic acestei lumi . deo�c:bindu-.... I.! în�ă de fonJul locaL ceea CL' dClllonstrt'az{\ caracteru l 
Înlrusi\ al ÎnhuJIlantilor În 'papul transi lvan. 

După prezentarea ritului şi ritualului funerar al grupe i scitice din Transi h·'Hl ia, O mentiune şi 
analiz�l spt'(: i <lk trebuie făcute cu pri vire la mormintele de incînera!ie. prezenţă �poraJ ică în cadrul 
fllTropole lor de înhumaţie. -

I n  cadrul necropole i  de la Ciumbrud (jllJ. A lba ) au fost descoperite şi morminte de inc incraţ il' 

( pl . 1 1/ 1 ) .  l' nuJ aparţi nea unui copi l . ale cărui rămăşi ţe c i ncrare erdU depuse Într-o ceaşcă cu umăr �i 
toartă ... upraÎnălţată . Ceaşca, fără inventar funerar. il f()5t depusă Într-un mormânt de Înhurnaţie. el' 

conţÎnea schelelLJl unei reme i . ceaşca aflându-�e lângă mâni:l slângă a femci i ( Fcrencl.i 1 965. 9X: 
Vasil iev 1 9 80, 5 6 ) .  A I  doi lea mormânt de inc ineral ie avea o groapă dreptunghiulara . orientat;i NV-SE. 
ca şi mormintele de înhllmaţie . Oa�ele calcinatc, împreună cu câte va fragmente din obiecte de fier 
trecute prin foc au fost depuse în partea superioară il gropi i . acolo unde ar fi trebuit să se ant:: cran iul şi 
turacel e defunctului .  în cazul înhumării (Ferenczi 1 965. 1 0 1 ) .  AI trei lea mormflilt de incineraţie de la 
Ciumbrud a fost descoperit În cadrul c ampan ie i din 1 957.  "mormântu l cu cenuşă Împrăştiată" ; resturile 
umane calcinate erau împrăştiate pe o suprafaţă de 50 cm. pe sol. alături de care s-a găsil O slrachin[l 
cu huza evazată şi  un v,îrf de lance ( I'erenczi 1 965. 1 (4). 

În necropola de la Băi�a au fost descoperi te 1 2  morminte . din care şapte mormÎ nte dt.." -
inc ineraţic . In cazul tuturor mormintelor, resturile c inerare au fost depuse În gropi rectangulare. lI�or 
ovalizate. orientate NV-SE. forma şi orientarea lor fiind Ident ice cu grop i le mormintelor de înhumaţie. 

Ca mărime, gropile mormintelor de incineraţîe sunt de asemenea identice ClI a celor de 
Înhumaţie. re.,turile cinerare fiind depuse În jumătatea de l':V a gropi i .  acolo unde În cazul înhumării s
ar fi aflat craniul ş i  toracele. Cu e xceptia deosebirilor de rit. ritualul funerar es(e similar p,înă la 
identitate cu cel praclicat în cazul mormintelor de înhumaţic. Aceste similitudini în ritual aralil 
legătura strânsă între cele două tipuri de morminte atlate În ne(fopola menţionată (Vasi l iev 1 976. bO-

6 1 :  I no. 57) .  

Amplasarea inventarului în groapă, În  cazul mormintelor de inc ineraţie . s-a făcut Jupă aceleaş i 
norme ca şi în cazul înhumaţiei. Astfel . armamentu l :.l fost depus ca ş i  când defunctul ar fi fost 
Înhumat : Jl(!: partea stângă tolbi.l şi săgeti1e, lancea În dreptul humerusli lui ,  cu vârfu l In sus, iar 
akimjke�-ul (ot pc panea stângă. În dreptul oazinuluÎ. CLi vcÎrrul În jos. Acest mod de an-lTlJarL' a 
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i n \ l'lIlaruhu e�lt.' atestat în ll1orl11�ntul nr.  1 0, 1110rl11;\nt d� inc l ilerat ie" , moJ ' Im il .Jr Cl! cel al 
monmÎntuluÎ nr.7. 1lI0rmdnt de inhurnalie, ambele din  n ... 'cropola de Iii BttÎţa ( Yasi l ic\ 1 9 76<.1, 62-(12),  

• 

In comparaţie cu Jcesle morminte de" inc ineraţie :'Cltice,  populaţ ia autohtonă depunc resturile 

.;,: incrarc în urne şi În gropi de mici dimensiuni, ca În cazul mormintelor de la Curtu işen i ( Nânasi 1 969, 
�()-X7). Re'cea ( Buzdugan 1 \168. 71-75) şi il necropolei de' la Sanislău II (t\cmeli 1 972. I >}- 1 28 )  

AstfeL s� poate concluziona ,-:a biri tual i smu l  dd<tşează nccropola de l a  Băiţa de lumea sciticft 
llonJ-pontică. unde morminte le de incineraţie sunt foarte rare. Sub influenta factorului tracic autohton . 
grupa �c it ică din Transilvania capătâ o cvolu!ic propr i.: , fapl ce expl ică şi trecerea ia incinera�ic'. 
cvidenţi inuu-sc astfel faza avansată în care se afla procesul asimilării gmpullii scitic din Transilvani;.). 
În primii ju mălale il secol ulu i al V-lea Î. de Chr. (Vasi l ie\" 1 980. 32) .  când - pe baza i J1 \ en !ilrului - se 
datează Ilccropola de l a  Bălţa. 

Acest proces de asimi lare �t' face �îlnlit şi în ('\'ollitia !nnt Î\"("lor decorati v(' inl[l ln i(l� pe unck -
\îhlL'ctt' sClt lce.  In contrast cu mOl i\" i �t ica ornamcnta!fl geometrică. '-fH.::cifică populaţiei <llltoht(l!1c 
halbtaltjclll�. grupul "utic introduce În spaţiul intracarp;l l ic .  st i lu l  animalier 

\-lotin�le animaliere apar c..!xciusi\" pc categorii .... p.:cifice culturii sl.'itire: api ic i J .... ' tolba, tcci d ... · 
pumna l , \'{lI"f"urÎ de balJachin. piese (iL' t oaletă ( fig.  I I li�.-L" : fig. IV( 1 } .  AICtt TllNi\"i:-.tlca cftl şi manit...'ra 
�1 -;t ilu l de execuţie Î�i afla analo!!ii In L.OI1J nord-pollt idi . ACf:>l.lst[l artă an imal icră apare in "p:qiul 
intracarpalic ooatâ cu intrusiunea grupului scit ic şi  dispare odată cu a;-;imil arL'<l lui de c u ltur:l 

autohwnă. Ia mijlcH:ul -;cCI,.)lului al V - lea 1 .  de: ehr . . în La Telle -u l dacic perpetuandu-.l.,t" �t i lul  g�omc'lric 
tradIţional autnh({1n ( V a;-.i l i�\" 1 9RO, 1 1 9 l .  

Pe oglin7. i le de la J aelI . P,lU\.'(\( fig. 1 1 1 /5 ) şi Ră.scruci ( Va ." i l i cv ! 9g0, I I :',  notele ()� 3  ş i  ():)'� I 
aparL' ll11lttntl l'crhului. an imalu l fiind redat În pozi{ic' )c,-;jnJ�l.  Acelaşi 11101i\' apare lJL' aplil,.· i k  dl' 
bronl de scope nlc l a  Si". Gheorghe I Szekely 1 960 . .  1 i-\ !  j i  Şei.::a \1idi I Crijan 1 965a. 7 9 1 ·79) . 
:\nalogi i lt' cele mai aprllpi i1:e pentru reprezentări le anim�dierc de pe amh�!c categori i de pil.'�l' se an'-l 
În Il! mea 'l"; I ică nord-ponl ică (Vasil i,,,' 1 980. 1 )0. nOle le 687 -6X8 i . 

.Alte lllOli \t, caracl�ristice an<2i an imal iere �cilic(' din nordul Mării Negre "unt:  pantera $i  c<irul 

de berbec', \1olivul panterei apare pc mânerclc ogl inzdor de la Jacll. Păllca şi Ghindari ( fig . I I Ii.1 1 
( Va� i l ic \' 1 980. : J \  nota 65 1 ). gă� inou-�i analogii ident ice pc ogl inzi le dc�c(opcrit� În Ilnrou! 
PnnlU lui .  Motl\'ul capului de oLrbcc reprczintit unul dintre motivele preferate ale ane i sci\ Îre arhaÎL"l' 
din sp.qiui ră:-;ărit.can (Vasiliev 1 9RO, \ Î L  nota (90), reprezentări ale acelu iaş I motiv dftnc! analogii 
identice' penlru mânerele oglmzilor de scoperi le la Răscruci şi  Turda l fi g .  111/4 ) ( V as i l i e \  l 'JgO. 1 1 :1 .  
nOlele 6�-1 �i 652 i .  

Toate motivele an imal iere ( fdine, protomc de l' a], motivul fel i nei înculăcite, motivul Glpului 
de pas1""lr.: rilpllnare elc . ) .  carc apar pc piese d iferite t gorythos-uri . tcci de Pllllmai ca cel de l a  hrl11ini� 
(fig. V / I . .1 l .  gardă de akinakes a:-;emeni celui de la Dtlbol i i  de Jo:-.) din sp;qiul române�c ÎŞI  gi'lsest...' 
rerkl'lt an:-tlogi i  În cadrul lumii  scitice nord-pont ice . \lotivelc caracteristice artei animalie!"!: apar 
Ilulmli pc artefacte spec ifice culturii scitice şi  străi ne mediului autohton.  Acest fapt. alături de sti lul  �i  

maniera de redare a moti ve lor, şi Împreună cu analogiile cde mai Jpropiatc dem()n�trează locul de 
origine şi  anume cel  răsăritean �citic. precum şi apartenenţa etllo-cuhur<.l!ă a endaveÎ care aduce În 
spaţiul românesc această man�eră de reprezentare. 

Ascrţiunea este Întărită şi de faptul că arta an imal ieră apare În Trall�ilvania numai în 
mormintele de caracter scitic, dÎspărând ca formă Je exprimare lJrlÎstÎcă in acest arcal odată cu 
as imi larea grupu lui  de către popu lal ia autohtonă în prima jumătate il secolului . Stilul  �e modific[l oJat[\ 
cu accentuarea procesului de asimilare, fapt dovedit de adoptarei:l ll10tivist ic i i  geometrice care apare pc 
ob,CCle lipic scilicc -oglinzile de la Cipău şi Aiud (fig. JIT/ I .2)- sau pe anefacle din necropole posl
arhaice ea cea de l a  Comlod ( fig . IV/ J ,� ) .  

Din cde expuse mai �us, rezu ltă că o prezenţâ �citică cftctivă în această zonă a Europe i . nu 
numai În spaţ iul  românesc (cuprinzând alâl :'-1oldova câl şi  Transilvania).  dar Ş! în cel ungar şi ccl al 

fostei Cehoslovacii (necropola de l a  Chotin). nu mai poale fi negală. enclava din Transi lvania fiind 
unul dintre gnlpurile scitice carc în diferite împrejurări istorice şi etape, au pătruns În unele z.one din 
Europa ('cntI·al-c�tică. 
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GENERAL CONSIDERATIONS REGARDING THE SCYTHIAN PRESENCE IN RO\l.-\NIA 

S U M MARY 

I n  thi ... parcr I havc maJt: a �hnrt prcsentation of thl..' n.istance III thl' SI.:Ylhisn cnclaw i n  Rmll<lnian 

lCrltlWY. fh'cau�c of thc nomadic styk of l i fc. thcir mattcrial c'ul\un: i s  rl..'prL'sentcd only hy Ih" In\'C'n!C1I'Y (lf lht' 

JlC,-TOIW11S  I lf of thc isulawd gro.vcs, Thc d i tfercncc comparcJ 10 Ihe nati\'c pOPUbliol1 i:-;  ohvinus whcn \\c 
anali 'l.c SllOlC- cssemial faclOrs: lhe funcral rite and ritual and the art of the artefacls. 

Thi� i s�u(..: , of Ihc cxistance of the Scylhians in ROlllanian Icritory prndw,:cd a 'il:rics (d' al tt:rcati o ns 
h(,:twccn <\rcheoJ(lgi�L Somc of them state the Scythian prl..'scnce in this t(:ritory, while olhers Sl1g:g:C�1 only a 
SI.:Ylhiun innucncc on the nativc populalion. To support the cultural intluem:e thc:ory. {her...: WI..'!'C pcrfol"m ... om\.: 
�tJlthroJ1oltlgical o.nalysis: but Ihe results of those analysis ar,-' not persua..;ive i n  thi� direction. Tbc Scythian 

prL'�c nce lheor)' in RUlllanian terilory is slatul hy tht: l'xistance of hurial necfopolis in a Illcdium in wh ieh il i� 
practi�t'd efcmation: thi� Iheory is  also stated for instance hy the nCi:ropolis rrom Băi Ii.!. whcrc lhere ar ... ' S(ylhian 
Cfl:11latlOn gr41"t:s, 


