GRUPUL TAMAOANI.
ASUPRA "ORIZONTULUI" HALLSTATTIAN
TIMPURIU CU CERAMICĂ INCIZATA
DIN SUDUL MOLDOVEI
de A. L'A SZLO·

Noţiunea de grup Tămăoani a fost introdusă în literatura de spe
cialitate de B. Hansel, dînd o nouă interpretare culturală şi cronologică
aşezării eponime, datată iniţial în sec. VI î .e.n. 1 In căutarea unui pre
cursor local pentru grupul Cozia, cu ceramică imprimată, arheologul ger
man a formulat ipoteza existenţei şi în Moldova a unui orizont cu ce
ramică incizată, corespunzător fazei Babadag I din regiunea istro-pon
tică 2 • Reluăm acum această problemă, punînd în discuţie rezultatele
cercetărilor mai recente. Spre deosebire de Hansel, care trata grupul Tă
măoani exclusiv ca un grup ceramic (keramische Fundgruppe), vom în
cerca, în limita posibilităţilor, să ne referim la toate aspectele care pot
defini un grup cultural : aria de răspîndire, aşezările, ritul şi ritualul
funerar, inventarul arheologic, originea, evoluţia. In acea5tă imagine de
ansamblu vor fi integrate şi principalele rezultate ale săpăturilor noastre,
efectuate la Tămăoani şi Folteşti în anul 1975 3, publicate aici pentru
prima dată.
Aria de răspîndire . Alături de aşezarea de la Tămăoani, Hansel in
clude în acest grup următoarele descoperiri : Vînători, Rogojeni, Brăhă
�eşti, Ţinţelii-Herţa şi Cavadineşti. Săpăturile efectuate ulterior la Vî
nători nu numai că au confirmat existenţa aici a unui nivel de locuire
cu ceramică incizată, în multe privinţe asemănătoare cu cea de l a Tă
măoani, dar descoperirea unei ceşti şi a altor cîteva fragmente cerami c e
cu un decor tipic pentru faza Babadag I a făcut posibilă şi o s i n cr o n i 
zare sigură cu Hallstattul timpuriu din Dobrogea r.. De la Rogojeni Hăn
sel citează o ceaşcă, descoperită întîmplător, pe car e I. T . D;·agon,ir o
atribuie culturii Monteoru tîrzie :>. Per1tru Brăhăşeşti sînt menţiona�e
trei fragmer:te ceramice, descoperite în urma unor cercetări d e supra
faţă. Un fragment de s trac h in ă cu buza faţetată şi un mic f ragm2nt
ornamentat cu alveole pot fi atribuite, intr-adevăr, Hallstattului (fără
să putem face alte precizări) , cel de al treilea fragment, cu decor inci
z<J.t, apc:trţine însă culturii Dridu ! :; D e s cop ed ril e de Tinţeni-Hcrţa (pe
teritoriul URSS) au fost atri bui t e iniţial, p e r i oade i de tranzi ţie şi epo
cii bronzului 7, iar A. Vulpe îr.cadrînclu-le în cultura Basarabi 8. In sfîr
şit, la Cavadineşti au ieşit la iveală, cu ocazia săpăturilor efectuate în
tr--un cenuşar al culturii Noua, sporadke descoperiri hallstattiene frag
mente de străchini cu faţete sau caneluri oblice pe buză şi margine, un
fragment ceramic ornamentat cu cercuri imprimate, un instrument de
lut pentru ornar::: entarea ceramicii imprimate) 9, care aparţin, probabil�
,
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grupului Cozia sau fazei Babadag II. Prin urmare, dintre descoperirile
citate de B. Hănsel, pot fi atribuite cu siguranţă unui orizont cu cera
mică incizată numai cele de la Tămăoani si Vînători . La acestea mai
poate fi adăugată necropola de înhumaţie d e" la Folteşti 10, o parte a ce
ramicii hallstattiene provenite din aşezarea de la Suceveni 11, urmele
de locuire atribuite fazei Babadag I de la Cîndeşti 12 şi, eventual, unele
fragmente ceramice sporadice, descoperite în aşezarea hallstattiană de
la Brădiceşti 13. Conform datelor disponibile astăzi, aria de răspîndire
a grupului studiat cuprinde, astfel, în principal, sudul Moldovei : Cîrn�
pia Covurluiului (Folteşti, Tămăoani, Vînători), inclusiv zona de contact
cu Podişul Co vurluiului, respectiv Depresiunea Elan-Horincea (Suceveni)
şi m arginea sud-estică a Subcarpaţilor Vrancei (Cîndeşti) . Această des
coperire din urmă face legătura, după cît se pare, cu cele înrudite din
nord-estul Munteniei 14. Dacă atribuirea culturală presupusă mai sus se
dovedeşte j ustă, descoperirile de la Brădiceşti (Podişul Central Moldo
venesc), deocamdată izolate, ar marca cea mai nordică apariţie a ceramicii
de tip Tămăoani .
Aşezările sînt situate pe promontorii, izolate din terase inferioai·e
prin virogi, uneori prăpăstioase. Singura staţiune aflată pe platoul în
tins al unei terase înalte este cea de la Cîndeşti. Primul sistem de for
tificaţie, constînd dintr-un val cu şanţ adiacent, dublat poate de o a
doua fortificaţie, realizat în perioada imediat anterioară, în vremea lo
cuirii de tip Corlăteni, a fost folosit şi întreţinut şi în timpul aşezării
aici discutate. Mai mult, se pare că tot acum "se va bifurca şanţul pe
latura de SV a cetăţii, pentru a se crea astfel un obstacol suplimentar" 15.
Potrivit raportului preliminar, şi sectorul A al aşezării de la Vînătoni
are "caracter fortificat prin amenajări" 16, în legătură cu natura acestora
nu ni se oferă, alte amănunte. La Suceveni l0cuirea, în această perioadă,
a fost doar sporadică, fără să se formeze un nivel distinct din punct de
vedere stratigrafic. La Cîndeşti, Vînători şi Tămăoani locuirea a fost
mai intensă. In această aşezare din urmă grosimea stratului de cultură
este, în medie, de 0,25-0,30 m (fig. 2-4) 17 iar la Vînători, potrivit tex
tului raportului, variază între 0,30 şi 1,20 m 18 .
Locuinţele sînt, încă, prea puţin cunoscute. Pe baza unor fragmente
de lipituri a1·se (prezentînd pe una din feţe amprente de stuf), grupate
pe zone mici, precum şi a unor grupuri de fragmente ceramice s-a în
cercat să se determine, la Vînători, două locuinţe de suprafaţă, fără să
se poată preciza forma şi dimensiunile lor 19. La Tămăoani, atît în cursul
săpăturilor mai vechi 20, cît şi cu prilejul celor recente, au fost desco
perite doar puţine şi sporadice fragmente de chirpic, cu amprente de
trestie. Putem presupune, astfel, existenţa unor colibe simple, construite
la suprafaţa solului, avînd o structură alcătuită mai ales din plante ac
vatice, specifice luncii Prutului (trestie, stuf), schelet peste care s-a
aplicat, după cît se pare, doar U:::l strat superficial de lut.
Gropi au fost descoperite la Cîndeşti 21, Vînători 22 şi Tămăoani 23.
Cele mai multe sînt în formă de clopot - rotu:::1d e în plan şi trapezoi
dale în secţiune. Din cele cinci gropi, descoperite la Vînători, patru, iar
dh cele 1 7 , săpate la Tămăoani, 13 au această formă, celelalte avînd
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pereţii mai mult sau mai puţin drepţi (fig. 2-4 : Tămăoani). Pe baza con
ţinutului lor, aceste gropi au fost considerate ca servind la depozitarea
resturilor menajere 21.. Groapa 6, descoperită la Tămăoani în campania
din 1 975, avînd pereţii şi fundul cu grijă neteziţi şi arşi, umplută doar
cu pămînt cenuşos, poate fi considerată drept o groapă de provizii.
lnmormîntările. Ritul şi ritualul funerar. Ofrande . Singura necro
polă care poate să fie pusă în legătură cu grupul Tămăoani este cea de
la Folteşti, descoperită în anul 1972 cu ocazia noilor săpături efectuate
în aşezarea culturii cu acelaşi nume. In anii 1972-1973 au fost desco
perite aici opt morminte de înhumaţie, în general dista)nţate; pînă Ia
6-7 m unele de altele 25, la care s-a adăugat încă unul, în urma săpătu
rilor noastre din 1975 (fig. 1 ; 1 1). Mormîntul 9 conţinea, ca şi majori
tatea mormintelor cercetate anterior, numai o parte a scheletului, fără
conexiune anatomică : calota craniană, oasele lungi de la membrele su
perioare, oasele iliace şi alte cîteva fragmente. Majoritatea oaselor lungi,
împreună cu calota craniană au fost adunate pe o fîşie de cea. 0,5 X
0,2 m, orientată SV - NE, restul oaselor fiind puţin mai îndepărtate,
fără ca suprafaţa mormîntului să depăşească cea. 0,25 m 2. Singura piesă
de inventar o constituie o ceaşcă mică cu toartă supraînălţată şi decor
incizat (fragmentară, ca şi toate vasele provenite din celelalte morminte),
depusă la cea. 0,30 m S de calota craniană (fig. 1 1) . Mormîntul 9, pre
cum aproape toate celelalte, descoperite anterior, constituie, după toate
indiciile de care dispunem, o reînhumare w, fără să putem preciza, deo
camdată, locul iniţial de înmormîntare.
Nu putem explica, în momentul de faţă, nici originea, nici semni
ficaţia obiceiurilor funerare observate în necropola de la Folteşti, şi n u
putem preciza nici contextul mai larg, d e credinţe şi practici, căruia î i
aparţin. Credem, totuşi, că î n aceleaşi sfere poate f i înscrisă ş i o altă
descoperire, mai veche, făcută în aşezarea de la Tămăoani. Ne gîndim
la groapa 2, în formă de clopot, avînd diametrul de 2,20 m la fund Ş,Ş
adîncimea de 1 ,45 m faţă de nivelul actual al solului. In umplutura gro
pii, pînă la 0,80 m adîncime, s-au găsit fragmente ceramice, o fusoială,
două căpăcele de lut ars, cîteva oase de animale şi mai multe bucăţi de
chirpic ars. La 1 m adîncime s-a descoperit un cuţit de bronz, iar între
1 şi 1,30 m mai multe fragmente din vase diferite, dintre care unele
arse secundar. La 1 , 30 m adîncime, în partea de S a gropii, s-au aflat
femurul, tibia, peroneul şi cîteva oase tarsiene din piciorul drept al
unui om. După poziţia oaselor, piciorul era întins şi avea orientarea
NV - SE. La cea. 0,50 m NE de aceste oase se găsea un vas (aproape)
întreg, mai mare, aşezat în poziţie obişnuită. Din fragmentele ceramice,
aflate în zona fundului gropii, a mai putut fi reconstituit încă un vas
de dimensiuni mai mari 27. Depunerea în această groapă a unui picior
uman desprins din bazin poate fi comparată cu înmormîntarea sau re
înhumarea numai anumitor părţi ale corpului sau scheletului uman (cu
precădere a membrelor, respectiv a oaselor lungi), observată în necropola
de la Folteşti. Nu este de loc exclus ca acest obicei să fie în legătură
cu concepţia pars pro toto, larg răspîndită la populaţiile preistorice şi
antice. Pe de altă parte, şi inventarul bogat al gropii : două vase (unul,
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probabil spart pe loc, iar celălalt întreg), un cuţit de bronz, o fusoială
şi două căpăcele, depuse, după cît se pare, succesiv, în cursul unei anu
mite ceremonii, ne îndeamnă să ne gîndim la o ofrandă şi la posibilitatea
interpretării acestei gropi drept o groapă rituală.
Inventarul arheologic al grupului Tămăoani, cu excepţia ceramicii,
se reduce la doar cîteva piese, descoperite în aşezarea eponimă şi ÎI:\
necropola de la Folteşti. Putem menţiona, astfel, un frecător de piatră,
de formă trapezoidală şi de secţiune rectangulară 28, precum şi două
percutoare, cu urme de lovire, descoperite în 1 975, dintre care unul,
folosit şi ca lustruitor, prezintă şi o faţă perfect netedă. Obiectele de
lut ars se limitează la două fusaiole bitronconice, dintre care una, frag
mentară, are partea superioară mult alungită faţă de cea interioară, or
namentată cu două linii orizontale incizate, precum şi la două căpăcele
uşor convexe, aproape pătrate 29. În sfîrşit, obiectele de bronz sînt re
prezentate prin cuţitul descoperit în groapa 2 de la Tămăoani 30 şi prin
cîteva mici piese de port, aflate în mormîntul 8 de la Folteşti 31 , iar
cele de fier printr-un cuţit fragmentar, provenit de la Cîndeşti 32.
Ceramica. Tehnica de prelucrare. Categorii ceramice. Urmînd clasi
ficările deja existente 33, vom deosebi două categorii principale, făcînd
unele precizări şi nuanţări pe baza ceramicii descoperite în săpăturile
noastre de la Tămăoani. Majoritatea ceramicii este de calitate bună şi
fină, confecţionată din pastă compactă, omogenă, avînd ca degresant ni
sip şi cioburi pisate mărunt. Mai ales pasta vaselor cu pereţii subţiri
(ceşti, căni, unele străchini) a fost cu. grijă preparată, aceleaşi vase fiind,
in continuare, cu atenţie modelate şi finisate. Suprafaţa vaselor a fost
bine netezită şi lustruită, de obicei pe ambele feţe. Arderea este destul
de uniformă, pătrunzînd, cu puţine excepţii, toată grosimea pereteljwi:
vasului. În ceea ce priveşte aspectul coloristic, distingem, pe de o parte,
vasele de o culoare deschisă (gălbuie, roşiatică, cafenie), arse în atmo
sferă oxidantă, iar pe de altă parte, vasele de culoare cenuşie, în di
ferite nuanţe, arse în atmosferă reductoare. Majoritatea străchinilor şi
cc:,tilor face parte din această grupă din urmă. Menţionăm, în sfîrşit, o
categorie de străchini, cenuşii în exterior şi negricioase sau chiar negre
în interior, aşezate cu gura în jos în timpul arderii. Cea de a doua mare
categorie o constituie vasele din pastă grosieră, mai puţin compactă şi
omogenă, avîrd ca degresant, alături de nisip şi cioburi pisate, pietriş
(pînă la O, 7 cm diametru) şi, uneori, chiar materiale organice (paie).
Pentru uniformizarea suprafeţei vaselor. sumar netezite, acestea au fost
acoperite, după modelare, cu un înveliş subţire de lut. Chiar şi ace�t
"slip" conţinînd impurităţi, suprafaţa vaselor rămîne, de cele mai multe
ori, aspră, doar în cîteva cazuri putînd fi observate slabe urme de lus
tru. Arderea este, adesea, incompletă, în mijlocul pereţilor vaselor observîndu-se o dungă neagră, mai mult sau mai puţin groasă. Culoarea
vaselor variază de la cafeniu deschis la cenuşiu (uneori negricios) cu
reflexe cărămizii, arderea avînd loc în atmosferă oxidantă imperfectă.
Datorită arderii neuniforme, culoarea variază, sub formă de pete, chiar
pe suprafaţa aceluiaşi vas.
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Formele şi decorul. 1 . Vase în formă de sac. Constituie tipul cel
mai frecvent, confecţionat din pastă grosieră. Pe baza fragmentelor mai
mari, pot fi distinse două variante : A, cu pereţii mai mult sau mai
puţin drepţi în partea superioară (fig. 5 A/ 1) şi B, cu pereţii mai mult
sau mai puţin arcuiţi, de aspect uşor bitronconic, adesea cu margine�
răsfrîntă în afară (fig. 5A/5-7, 9, 1 1- 1 2 ; 6 / 1-3), între cele două variante
existînd si forme intermediare. Decorul acestor vase constă din brîie
simple, aplicate orizontal (fig. 5A/1 ; 8 / 3) 34 sau orizontal şi vertical 35,
din brîie alveolate, aplicate orizontal (fig. 6 / 1 ; 8 /2, 5-6, 9-1 1 ) 36, sau
orizontal şi oblic (fig. 8 / 1 0) şi din şiruri orizontale de alveole 3?. Mai
rar, aceste vase sînt prevăzute şi cu proeminenţe aplatisate 38.
2 . Oale cu marginea dreaptă sau uşor răsfrîntă în afară, buza plată
sau rotunjită şi cu corpul mai mult sau mai puţin arcuit 93.
3. Vase mari cu corpul bitronconic sau bombat şi marginea răl>
frîntă în afară, cu buza îngroşată în parte8! exterioară 40.
4. Ultimul tip, confecţionat din pastă grosieră îl constituie vasele
probabil mai scun de, cu pereţii foatre uşor arcuiţi, s::u marginea plată
şi îngroşată la exterior. Decorul constă dintr-un brîu în relief, orizon
tal, situat sub marginea vasului t, t .
5. O formă frecventă a ceramicii de bună calitate, de cele mai multe
ori cenuşie, o constituie străchinile. Singurul tip atestat este cel cu corpul
tronconic sau uşor arcuit şi marginea înclinată spre interior. O clasifi
care mai detaliată a lor ar fi posibilă numai în funcţie de gradul de în
clinare a marginii şi de modelarea buzei (rotunjită, teşită, subţiată, în
groşată etc.). Unele exemplare sînt neornamentate, altele sînt prevăzute
cu caneluri sau faţete oblice pe margine (fig. 6/5-10) 42.
6. Castroane cu corpul probabil emisferic, umărul destul de bine
marcat şi marginea răsfrîntă în afară, formă reconstituită pe baza unui
fragment, descoperit la Tămăoani (fig. 7 / 1).
7. Ceşti, căni. A . Ceşti cu toarta supraînălţată. corpul scund, eroi
sferic turtit, umărul accentuat şi gîtul relativ înalt, uşor arcuit, cu mar
ginea înclinată în afară (fig. 5B/ 1-3 ; 1 1) t.a. Unele exemplare au avut
fundul cu umbo (fig. 9B/ 1 ; 1 1)''1. Umărul proeminent poate fi orna
mentat cu crestături (fig. 5B/3), faţete oblice sau mici proeminenţe r.5.
Deasupra umărului, la baz gîtului vasului, întîlnim două sau patru linii
orizontale incizate 46. Pîntecul poate fi ornamentat cu o bandă de linii
incizate în ghirlande (fig. 5B/3), cu grupuri de linii oblice incizate, în
clinate spre stînga şi dreapta, obţinîndu-se un decor unghiular (fig. 1 1)
sau cu triunghiuri haşurate, incizate "6a. B. Căni cu fundul drept, corpul
globular, umărul bine marcat, gîtul relativ înalt, cilindric sau uşor arcuit
în afară, şi cu toarta puţin supraînălţată (fig. 10/4 . Acestei categorii
îi aparţine probabil şi fragmentul din fig. 5B/ 4)47. Umărul este subliniat
de fiecare dată, prin una sau două linii orizontale incizate, decorul des
făşurîndu-se imediat deasupra acestora, sub ele, sau în două registre,
deasupra lor şi sub ele. Decorul constă din şiruri orizontale de cercuri
cu tangente, incizate 48, grupuri de linii oblice 49 sau verticale 50, incizate.
·
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3.

Vase de dimensiuni mici, mijlocii şi mari, cu gîtul mai mult sau

mai. puţ�n înalt, cilindric sau uşor arcuit, avind, probabil, corpul globular
ori biL onconic, reprezentate numai prin fragmente (fig. 7 / 3- 1 5) 51. Pe

b<:Ea jumătăţii superioare, reconstituite, a unui vas, descoperit la Vînă
tori (fig. 1 0/3) 52, o parte a acestor fragmente (fig. 7/3, 9, 1 1) 53 poate
fi atribuită cu probabilitate tipului de vas cu corpul bitronconic-pîntecos
alungit, gîtul arcuit şi marginea mai mult sau mai puţin evazată, cu
nos�:ut din cultura Babadag 54. Aceste vase pot fi ornamentate cu incizii
sau dungi adîncite, orizontale, şi prevăzute cu proeminenţe mici 1'9
9 . Vase cu corpul sferic, avînd diametru! maxim la mijlocul înălţi.,.;�
mii, gîtul îngust şi marginea răăsfrîntă în afară (fig. 1 0 /2) 56.
1 0 . Vase pîntecoase, avînd diametru! maxim în partea superioară a
corpului, gîtul larg şi relativ înalt, aproape cilindric, iar marginea uşor
răsfrîntă în afară, tip reprezentat printr-un exemplar întreg, descoperit
în groapa 2 a aşezării de la Tămăoani (fig. 1 0/1) 57. Acest vas, de tip
Belozerka, îşi are o bună analogie în vasul mormîntului 4 de la Vaslui 5d.
1 1 . Forme incerte. Remarcăm, mai întîi, două fragmente, provenite
din vase mai mari, cu pereţii arcuiţi, prevăzute pe pîntec cu torţi din
bandă, dispuse orizontal sau vertical :i!J. Menţionăm, apoi, cîteva frag
mente din mijlocul unor vase, tot de dimensiuni mai mari, cu F v fil
variat, aproape drept sau arcuit, avînd ca element comun existenţa unui
"prag", separînd părţile superioare şi inferioare a vaselor (fig. 8 / 1 , 4, 7),
subliniat, uneori, şi printr-o linie orizontală incizată (fig. 9A/3). În sfîr
şit, un vas, probabil bitronconic, este ornamentat pe diametru! maxim
cu un brîu alveolat orizontal, foarte îngrijit executat, de la care pornesc
la distanţe aproximativ egale, linii drepte verticale, incizate (fig. 3/8).
1 2 . Forme nedeterminate. Menţionăm aici cîteva fragmente cera
mice care merită atenţie mai ales datorită decorului lor. Întîlnim, astfel,
linii incizate orizontale, verticale, arcuite, în ghirlande, în zigzag, adesea
liniile orizontale fiind combinate cu celelalte motive menţionate (fig.
9A/ 1-2, 4-5) 6°. Uneori, motivele incizate au fost încrustate cu alb 61. La
Tămăoani, pe cîte un fragment ceramic, apar şi caneluri orizontale, pa
ralele (fig. 9A/6), respectiv dungi înguste, orizontale, lustruite (fig. 9A/7).
Pe ceramica asezării de la Vînători se mai întîlnesc si linii orizontale
combinate cu triunghiuri haşurate 62, linii incizate sau dungi adînci te,
orizontale, asociate cu şiruri orizontale de cercuri concentrice 63, linii ori
zontale sau orizontale şi arcuite, incizate, în asociere cu şiruri de cercuri
concentrice, cu tangente simple sau duble, incizate - motive ornamen.,
tale neatestate la Tămăoani (cf. fig. 12-13) .
Originea ş i evoluţia. Stabilind existenţa unui orizont hallstattian
timpuriu cu ceramică incizată în sudul Moldovei, B. Hănsel a lăsat pe
seama cercetărilor viitoare să precizeze, dacă aceste descoperiri repre
zintă, într-adevăr, un grup aparte sau numai un fenomen marginal ai
culturii Babadag timpurii 65. Chiar dacă descoperirile s-au înmulţit, în
t !'ucîtva, în ultima vreme, nici astăzi nu sîntem în măsură să dăm u n
răspuns hotărît la această întrebare. M. Brudiu nu ezită să atribuie deshttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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coperirile sale d e la Vînători, c a ş i aşezarea de la Tămăoani, fazei Ba
badag I 66. Această atribuire, bazată pe unele forme de vase şi motive
ornamentale fără îndoială comune sau apropiate (tipurile 5, 7 A, 7B, 8,
cea mai mare parte a decorului incizat) 67, nu poate fi, însă, pe deplin
convingătoare pînă cînd nu vom cunoaşte mai bine conţinutul însuşi al
fazei Babadag I. Este clar, pe de altă parte, că nici puţinele descoperiri,
care pot fi atribuite astăzi grupului cu ceramică incizată din sudul Mol
dovei nu prezintă un aspect unitar. Comparînd numai ceramica celor
două aşezări mai bine cercetate, Tămăoani şi Vînători, vom consta'ta"
alături de elementele comune, şi deosebiri semnificative (cf. fig. 1 2-13).
Ni se pare relevant, mai ales, prezenţa la Vînători a ceramicii tipice
Babadag I , ornamentată cu �iruri de cercuri concentrice cu tangente
incizate, specie ceramică neinden tificată la Tămăoani. Întrucît o deose
bire regională este, p: ·actic,exclusă, ori admitem că la Vînători este vorba
de "importuri" care - dintr-un motiv sau altul - lipsesc la Tămăoani,
ori, mai degrabă, ne putem gîndi la o oarecare diferenţiere cronologică,
cele două aşezări marcînd, în acest caz, două momente succesive în
constituirea culturii hallstattiene timpurii din regiunea Dunării de Jos.
Acest proces din urmă, departe de a fi clarificat, este conceput, în
stadiul actual al cercetărilor, ca o sinteză culturală la care participă, pe
de o parte, fondul local de la sfîrşitul epocii bronzului, componeni,a;
principală constituind-o, p e dl' altă parte, cea de tip Insula Banului
(sau Insula Banului-Meri), prin care sînt transmise atît unele elemente pre
luate din cultura Zuto Brdo - Gîrla Mare {cercurile concentrice, de
pildă), cît şi altele, originare din grupele hallstattiene timpurii din Ba
nat şi Crişana lill. În ceea ce priveşte fondul local anterior, se consideră
că în cultura Babadag nu pot fi surprinse elemente de tradiţie Noua
sau Coslogeni 69. În ultimul d ec e n iu şi jumătate s-a în cercat, în schimb,
să se contureze {deocamdată mai mult pe baza unor descoperiri spora�
dice) un aspect cultural, numit iniţial "P1 ·ebabadag", apoi Sihleanu, prin
care s-ar· fi integrat în cultura Babadag anumite elemente moştenite
din epoca bron zului, în special din ceramica culturii Monteoru {ghir
lande, triunghiuri haşurate, benzi de linii paralele, orizontale sau un�
ghiulare etc., realizate prin incizie) 70. Din această perspectivă, aşezarea
de la Tămăoani (ca şi necropola de la Folteşti), caracterizate printr-o
ceramică cu un decor gen Sihleanu, par a fi anterioare sau, în orice
caz, ceva mai timpurii faţă de aşezarea de la Vînători în care, alături
de specia ceramică amintită, apare şi cea tipică Babadag I, pusă pe
seama componentei Insula Banului 7 1 • Între sudul Moldovei şi zona Por
ţilor de Fier au existat, însă, şi contacte directe, după cum ne dovedeşte
un fragment de toartă, ornamentată cu şiruri de cercuri cu punct cen
tral, de tip Insula Banului, descoperit în 1 966 Ia Vînători, în aceea!şi
zonă în care s-au efectuat săpăturile din anul 1 979 (sectorul A) 72. În
lămurirea genezei Hallstattului timpuriu de la Dunărea de Jos ar fi
deosebit de important dacă am putea data aceste contacte încă în pe
rioada corespunzătoare fazei Babadag I 73, dar atestarea la Vînători şi a
unor descoperili de tip Babadag II-Cozia 74 ne îndeamnă la pruden.ţă.
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Rămînînd la problemele de cronologie, datele stratigrafice arată clar
că orizontul cu ceramică incizată din sudul Moldovei se situează între
sfîrşitul culturii Noua şi începutul fazei Babadag II, respectiv al grupu
lui Cozia. Astfel, în necropola de la Folteşti, sub mormîntul 7, a fost
descoperită o groapă atribuită culturii Noua 75, iar în anumite sectoare ale
aşezării de la Vînători nivelul hallstattian timpuriu cu ceramică inci)..
zată suprapune urmele de locuire ale aceleiaşi culturi 76. La Ci!n def;ti,
însă, între stratul Noua şi cel cu ceramică incizată, atribuit fazei Ba
badag I (tîrzie) se interpune un nivel de locuire aparţinînd grupului
Corlăteni 77. In sfîrşit, la Vînători, cel puţin în unele sectoare ale aşe
zării, nivelul cu ceramică incizată este suprapus de urme de locuire
aparţinînd unui aspect mixt, Babadag II-Cozia 78, prezent şi în alte
locuri din zonă 79. Datele stratigrafice nu exclud, prin urmare, posibili
tatea existenţei celor două etape, propuse mai sus, în evoluţia grupului
cu ceramică incizată. Prima (Folteşti, Tămăoani) ar putea fi datată: la
începutul Hallstattului, în răstimpul corespunzător nivelului de tip Cor
lăteni de la Cîndeşti, iar cea de a doua (Vînători, Cîndeşti) în vremea
fazei Babadag I (atribuit, în general, etapei Ha A2) so.
Este dificilă stabilirea unei cronologii mai fine a descoperirilor atri
buite orizontului cu ceramică incizată din sudul Moldovei. Cuţitul de
bronz, descoperit în groapa 2 de la Tămăoani 8 1 , avînd analogii mai mult
sau mai puţin apropiate ca formă şi decor, în depozitele unui interval
mai lung (BD - Ha B l ) 82 , nu poate oferi o datare mai exactă. Vasul
de tip Belozerka, descoperit în aceeaşi groapă, atestă, în schimb, nu nu
mai contacte cu stepele nord-vest pontice S:l, dar, prin analogia perfectă
cu vasul mormîntului 4 al necropolei de la Vaslui 8\ pare a constitui o
verigă de legătură cu grupul Corlăteni timpuriu şi, totodată, un argu
ment în plus pentru datarea aşezării de la Tămăoani la începutul Hall
stattului.
Conturarea, în ultimul deceniu, a unui orizont cu ceramică incizată
în sudul Moldovei contribuie, fără îndoială, la o mai bună înţelegere a
genezei Hallstattului la Dunărea de Jos. Incercarea noastră de a deo
sebi două etape în acest proces ridică, desigur, noi probleme. În ceea ce
priveşte prima etapă (care ar putea fi numită Tămăoani), va trebui
urmărit cu atenţie, în ce măsură este ea, într-adevăr, rezultatul "hall'
stattizării" acelui fond local de tip Sihleanu, încă prea puţin cunoscut ;
care este aria în care s-a manifestat acest fenomen ; ce rol le revi:ne,
eventual, în desfăşurarea acestui proces, unor grupe cu ceramica cane,_
lată, dej a formate ? În privinţa celei de a doua etape (care ar putea fi
numită Vînători), în primul rînd va trebui lămurit dacă ea este identică
sau numai contemporană cu faza Babadag I ? De răspunsul la această
întrebare depinde, în bună măsură, şi clarificarea originii grupului Cb
zia : s-a format el pe baza unui fond propriu cu ceramică incizată, echi
v alent (dar nu identic) cu faza Babadag I, avînd, astfel, o evoluţie i:O 
dependentă încă de la începutul Hallstattului, sau cele două grupe cu
ceramică imprimată, Babadag II şi Cozia, urmează aceleiaşi faze, Baba
clag I, avînd însă o evoluţie diferită ?
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D IMBOVITA 1953 : M. Petrescu-Dîmboviţa, Cercetări arheologice în aşezarea din
prima epocă a fierului de la Tămăoani, SCIV, 4, 1953, 3-4, p. 765-778.

1 Petrescu-Dîmboviţa 1953.
2 Hănsel 1976, 1 , p. 144-147.
f
3 Aşezarea de la Tămăoani se află pe două promontorii făcînd parte din
terasa inferioară a Prutului, separate printr-o virogă (formată probabil ulterior) .
In anul 1949, în cadrul şantierului arheologic Stoicani, pe primul promontoriu au
fost săpate două şanţuri, descoperindu-se cinci gropi, iar pe cel de al doilea
promontoriu, aflat l a sud de primul, s-a săpat un al treilea şanţ, fâră să se des
copere vreo groapă (Petrescu-Dîmboviţa, 1953, p. 766-767, 769, fig. 1-2). Primul
promontoriu (numit "La Chisc") este mărginit la nord şi sud/ de ripe, iar la est
coborînd î n pante mai line spre lunea Prutului. Pe marginea de vest a prompn
toriului se află case şi grădini, printre care trece o uliţă ce dă în şoseaua Galaţi
Bîrlad. Jumătatea răsăriteană a promontoriului. respectiv a aşezării, a fost com
plet distrusă de . o lutărie, exploatată cu mij loace mecanice. Restul suprafeţei
promontoriului, între grăd ini şi lutărie, a servit drept loc de depozitare a gu
noiului satului, îngreuind cercetările noastre. Aşezarea a mai fost deranjată c u
numeroase gropi î n timpul primului război mondial, cînd locul a fost folosit ca
cimitir de cai. Pe acest promontoriu au fost săpate, in 1975, patru şanţuri (nr.
4-7) şi o casetă, în care a u fost !descoperite şi cerc,etate integral opt gropi (nr.
6-9 , 13-16). Atît şanţurile cît şi gropile au fost numerotate în continuarea celor
săpate în 1949. In Ş7 şi în cas. 1 a fost intersectat unul din şanţurile săpate in
1949 (fig. 1, sus ; fig. 2-3). Pe promontoriu! învecinat, l a sud, au fost săpate două
şanţuri (nr. 8 : 16 X 1 m, orientat ESE 1 1 5° - VNV 295° ; nr. 9 : 40 X 1 m, orien
tat ESE 1 1 3° - VNV 293°), descoperindu-se patru gropi (nr. 10-12, 17 : fig. 4).
Nu a putut fi surprinsă nici-o locuinţă, iar în stratul d e cultură, ca şi in gropi,
de altfel, (cu excepţia gr. 13-14, relativ bogate), au �ost descoperite doar puţine
materiale arheologice (ceramică, fragmente de lipituri, oase de animale). Toate
acestea indică o locuire puţin intensă, constatare valabilă cu deosebire pentru
promontoriu! aflat la sud de "Chisc".
Necropola d e înhumaţie de la Folteşti, descoperită in 1972 cu ocazia săpă
turilor efectuate în aşezarea culturii cu acelaşi nume, este situată pe terasa in
ferioară a Prutului, puternic fragmentată de rîpe. In timpul campaniilor din 1972197:3 au fost descoperite aici opt morminte (săpături inedite M. Petrescu-Dimboviţa
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şi M. Dinu). Reluind cercetările în anul 1975, pe promontoriu! "Ruptura IV" a
fost descoperit cel de al 9-lea mormînt (fig. 1, jos ; fig. 1 1).
4 Brudiu 1980, p. 398-400, fig. 1-3 ; Brudiu 1981.
5 I. T. Dragomir, Materiale, 9, 1970, p. 507, fig. 5/2. In acelaşi sens : idem,
Carpica, 11, 1979, p. 152. D escoperirea nu este atribuită Hallstaitului timpuriu
nici în lucrările recente ale autorului. Cf. Mousaios, 1981, p. 1 7-24 ; Dragomir 1983.
6 Brudiu 1970, p. 518, fig. 7/10 ; 8/8, 10.
7 C.Ambrojevici, R. Popovici, Dacia, 9-10, 1941-1944, p. 1 1 6-118, fig. 2.
8 A. Vulpe, Dacia, NS, 9, 1965, p. 132, nr. 44. După A. I . Meljukova, SA,
1972, 1, p. 66, în zona Cernăuţilor nu se poate vorbi de prezenţa culturii Basa
rabi ci numai de elemente de tip Basarabi, care apar într-un mediu local, "pre
scitic".
9 I. T. Dragomir, Materiale, 6, 1959, p. 453-454, 460, fig. 5/4-5 ; Materiale, 7,
1961, p. 152, 155, fig. 2/3 ; 4 . Dragomir 1983, p. 84, atribuie aceste descoperiri
culturii Babadag, fără precizarea fazei.
10 Cf. nota 3. In legătură cu nezultatele săpăturilor din anii 1972-1973 am
avut prilejul să consultăm comunicarea semnată de M. Petrescu-Dîmboviţa şi
M. Dinu, Necropola hallstattiană timpurie de la Folteşti-Ruptura, prezentată la
Sesiunea ştiinţifică a Universităţii "Al. 1. Cuza", Iaşi, octombrie 1974.
11 Printre descoperirile atribuite culturii Babadag (Dragomir 1983, p. 87, fig.
5), se remarcă mai multe fragmente ceramice (în special ceşti), ornamentate cu
motive incizate (ibidem, fig. 5/2-7, 10, 12).
12 Nivelul de locuire la care ne referim corespunde, după opinia cercetăto
rilor obiectivului, sfîrşitului fazei Babadag 1 sau unei etape intermediare între
fazele Babadag 1 şi "Babadag II-8toicani-Cozia". Oricum, decorul caracteristic
al ceramicii descoperite aici fiind cel incizat, iar ornamentul imprimat necunoscut,
avem toate motivele să atribuim acest nivel de locuire orizontului hallstattian
timpuriu cu ceramică incizată. Este de remarcat faptul că acest nivel suprapune
un alt nivel hallstattian timpuriu, de tip Corlăteni, care, la rîndul său, urmează
după un strat aparţinînd fazei II a culturii Noua. Cf. Florescu 19e3, p. 74-76.
Informaţii suplimentare de la M. Florescu, pentru care mulţumim şi pe această
cale.
13 Săpături inedite C. Iconomu, prin amabilitatea căruia am putut studia
unele materiale, aflate în colecţia Muzeului de Istorie a Moldovei. Ne-au atras
atenţia cîteva fragmente de ceşti, cu analogii in aşezarea de la Tămăoani.
1 4 Cf. N. Harţuche, Istros, 1, 1980, p. 302, hărţile 3-4.
15 Florescu 1983, p. 75-76.
17 Petrescu-DimboTiţa, 1953, p. 766. Aceste observaţii au fm,t confirmate şi
in c,ursul cercetărilor noastre.
18 Brudiu 1980, p. 398. ln raport nu se publică nici un profil. Grosimea de
1,20 m include, poate, şi adincimea; gropilor.
19 Ibidem, p. 398-399.
20 Petrescu-Dimboviţa 1953, p. 776.
22 Brudiu 1980, p. 398-399.
23 Petrescu-Dimboviţa 1953, p. 766-767, 769, fig. 1-2.
24 Petrescu-Dimboviţa 1953, p. 769 ; Brudiu 1980, p. 398 ; Florescu 1985. p. 75.
25 Cf. nota 10.
26 O excepţie constituie morm. 8, dublu, care conţinea şi un schelet în poziţie chircită, culcat pe partea dreaptă. Cf. nota 10.
27 Petresc.u-Dîmboviţa 1953, p. 767, 769, fig. 1-2 ; 7/1-2 ; 8/ 1, 3-4, 6.
28 Ibidem, p. 776, fig. 8/5.
29 Ibidem, p. 774, 776, fig. 8/1-4.
30 Ibidem, p. 776, fig. 8/6.
31 Este vorba de trei butonaşi şi un capăt \:le verigă. Cf. nota 10.
32 Informaţie M. Florescu.
33 Publicînd săpăturile de la Tămăoani din anul 1949, M. Petrescu-Dimbo
viţa ( 1 953, p. 769) a d eosebit două categorii de vase : din pastă de calitate bună,
respectiv grosieră. M. Brudiu (1980, p. 399), în raportul privind cercetările de la
\'înători, distinge trei categorii ceramice : fină, bună şi grosieră.
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34 Cf. şi Petrescu-Dîmboviţa 1953, fig. 5/10.
35 Ibidtm, fig. 5/1 1 . In text (p. 773) decorul acestui fragment cerarnic (re
dat de noi în fig. 12/2) este prezentat drept brîu alveolat, aplicat orizontaJ. şi ver

tical. Pe desen nu se observă 'decît o singură crestătură (alvoolă ?), aplicat pe ra
mura verticală a brîului.
36 Cf. şi Petrescu-Dîmboviţa 1953, fig. 5/8-9.
37 Ibidem, fig. 6/2.
38 Ibidem, fig. 6/ 1 .
39 Ibidem, p. 773, fig. 6/3-5.
40 Ibidem, fig. 6/7.
41 Ibidem, fig. 6/6.
42 Cf. şi ibidem, p. 771, 773, fig. 4/6-12, 15 (Tămăoani) ; Brudiu 1980, p. 399,
fig. 1/6 ; 2/6, 8 (Vînători).
43 Cf. şi Petrescu-Dîmboviţa 1953, fig 3/1-2 ; 4/1, 14 ; Brudiu 1981, fig. 3/2.
44 Cf. şi Petrescu-Dîmboviţa 1953, fig. 3/8.
45 Ibidem, fig. 3/2.
46 Ibidem, fig. 3/2 ; 4/14 ; Brudiu 1980, fig. 1/8 ; Brudiu 1981, fJg. 3/2.
46 a Brudiu 1981, fig. 3/2.
47 Ibidem, fig. 3/8 ; 4/1, 3, 5. Acestui tip îi aparţin, poate, şi fragmentele
:eramice publicate la Petrescu-Dimboviţa 1953, fig. 3/7 ; 4/2, 5 .
48 Brudiu 1 9 8 1 , fig. 3/8 ; 4/3.
49 Ibidem, fig. 3/8 �decorul are aspectul unor triunghiuri haşurate) ; 4/1 , d-5 ;
eventual şi Petrescu-Dîmboviţa 1953, fig. 4/5.
50 Petrescu-Dîmboviţa 1953, fig. 4/2.
51 Cf. şi Petrescu-Dîmboviţa 1953, fig. 3/3-6, 13-17.
52 Brudiu 1980, fig. 1/1.
53 Cf. şi Petrescu-Dimboviţa 1953, fig. 3/3, 14, 16.
54 Morintz 1964, fig. 3 ; 6/5. Acest tip de vas apare Şl m aşezarea hallstattiană
de la Stoicani. Cf. M. Petrescu-Dimboviţa, Materiale, 1, 1953, p. 135. fig. 60/1-2.
55 Brudiu 1980, fig. 1/1. Aceluiaşi tip îi aparţine, eiVentual, şi fragmentul
ceramic publicat la Petrescu-Dimboviţa 1953, fig. 3/8.
56 Petrescu-Dimboviţa 1953, p. 767, 771, fig 7,2. Poate aceluiaşi tip ii aparţine
şi fragmentul reprodus de noi in fig. 6/4.
57 Petrescu-Dimboviţa 1953, p. 771, fig. 7/1 . După autor, aceluiaşi tip ii aparţine şi fragmentul ceramic reprodus in fig. 3/12 din lucrarea menţionată.
58 Andronic 1962, p. 91, fig. 4/1
Andronic 1982, p. 120, fig. 6/3.
59 Petrescu-Dimboviţa 1953, fig. 4/4 ; 5/ 1.
60 Cf. şi Petrescu-Dimboviţa 1953, fig 4/13 ; 5/2 (Tămăoani) ; Brudiu 198 1 , fig.
3/ 1 ; 4/2, 4 (Vînători). Linii incizate orizontale , asociate cu linii arcuite, oblice sau
in zigzag, de asemenea incizate, apar şi pe unele fragmente ceramice, descoperite
la Suceveni. Cf. Dragomir 1983, fig. 53-4, 6-7, 10.
61 Petrescu-Dîmboviţa 1953, p. 773, fig. 4/ 1 3 ; 5/2.
62 Brudiu 1981, fig. 3/4.
63 Ibidem, fig. 3/5, 7.
64 Ibidem, fig. 4/6-7.
65 Hănsel 1971, 1, p. 146.
66 Brudiu 1980, p. 398-400 ; 1981, p. 531-533.
67 Compararea ceramicii 1d:e la Tămăoani şi Vînători, pe de o parte, şi faza
Babadag I, pe de altă parte, v. şi la Hănsel, 1976, 1 , p. 144-146.;'
68 Morintz 1964, p. 1 10-1 1 1, 1 14-1 18 ; 1971, p. 21-23 ; 1977, p. 1482 ; Idem, Con
tribuţii arheologice la istoria tracilor timpurii, 1, Bucureşti, 1978, p. 160 ; S. Mo
rintz, P. Roman, SCIV, 20 , 1969, 3, p. 420-422 ; E. Moscalu, Thraco-D acica, 1, 1976,
p. 85-86 ; Moscalu 1983, p. 1 3, 1 54-156 ; Moscalu, Beda , 1979, p. 376, 378 ; Brudia
�
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1981, p. 531-535. In legătură c.u evoluţia şi cronologia grupului Insula Banului a
se vedea şi T. Musca, Apulum, 18, 1980, p. 67-75.
69 S. Morintz, N. Anghelescu, SClV, 21, 1970, 3, p. 412-413 ; Morintz 1971, p. 22.
70 Cf. notele 68-69 şi F. Anastasiu, N. Harţuche, Danubius, 1 , 1967, p. 19, 21 ;
N. Harţuche, în Zilele culturii brăilene. Comunicări şi referate, 1970, p. 25-26 ;
idem, Pontica, 5, 1972, p. 70-73 ; idem, SCIV, 24, 1 973, 1, p. 23-25 ; idem, Istros, 1 ,
1 9 8 0 p. 302 329-330 332 ; N. Harţuche, F. Anastasiu, Catalogul selectiv al colecţiei d e
arheologie a Muzeului Brăilei, Brăila, 1976, p . : 1 8 , 177-180, nr. 361-370 ; idem, Istros,
1, 1980, p. 95-96 ; Al. Oancea, Cercetări Arheolo.gice, 2, 1 976, p. 225 ; N. Harţuche,
Istros, 2-3, 1981-1983, p. 70.
71 In această ordine de idei mai merită să fie remarcat faptul că în timp
ce la Tămăoani (c.a şi la Vînători, fireşte) este prezentă ceramica specific hallstat
tiană (ceşti cu umărul faţetat, străchini cu margiea înclinată spre interior şi or
namentată cu faţete sau caneluri oblice etc.), asemenea vase nu au fost încă des
coperite în necropola de Folteşti. Dar, avînd în vedere numărul mic de morminte,
cercetate pînă acum, ca şi inventarul sărăcăcios, ne abţinem, 1deocamdată, să tra
gem vreo concluzie de ordin cronologic.
7 2 Brudiu 1970, fig. 5/3 (atribuit culturii Basarabi) ; Hănsel 1 971, 1 , p. 144,
atribuie, just, acest fragment culturii Insula Banului. Este posibil ca şi un alt
fragment, de strachină, ornamentat cu un şir de S-uri înlănţuite pe margine (Bru
diu 1970, fig. 6/1), atribuit culturii Basarabi, să aparţină culturii Insula Banului.
Cf. şi Brudiu 1981, p. 533.
73 Brudiu 1981, p. 533.
74 Informaţie de la M. Florescu care a efec.tuat săpături la Vînători (inaiP.te
de cercetările lui M. Brudiu) şi care a avut amabilitatea să ne arate unele ma
teriale.
75 Cf. nota 10.
76 Informaţie M. Florescu.
Cf. nota 12.
78 Cf. nota 74.
79 \Problema acestui aspect mixt este discutată în capitolul II I. 4 al tezei
noastre de doctorat. Cf. şi A. Lâszl6, Hallstattul timpuriu şi mijlociu pe teritoriul
Moldovei. Rezumatul tezei de doctorat, I aş i , 1985, p. 1 3-14.
8 0 Morintz 1964, p. 1 1 6 ; E. Zaharia, S. Morintz, SCIV, 16, 1965, 3, p. 458 ;
Morintz 1 9 7 1 , p. 24 ; 1 977, p. 1483 ; Hănsel 1976, l, p. 1 32-133. Un alt punct de
vedere v. la Moscalu, Bed,a 1 979, p. 376, 378 ; Moscalu 1 983, p. 155-156.
8 1 Petrescu-Dlmboviţa .1953, p. 776, fig. 8/6. Hănsel 1976, 1 , p. 145-146, este
de părere că această piesă, c.are are analogii în orizonturile I-III de depozite (după
cronologia sa) se apropie cel mai mult de bronzurile de la Sîmbăta Nouă I, pe
care le consideră hotărîtoare pentru datarea frazei Babadag I . In felul acesta, au
torul datează a)ezarea de la Tămăoani pe la (sau după) 1100 î.e.n. A. Vulpe, Re
vista d e Istorie, 32, 1979, 1 2, p. 2388, arată, însă, că relaţia intre f1aza veche a
culturii Babadag şi depozitul de bronzuri de la Sîmbăta Nouă I este o pură supo
ziţie. Melj ukova, 1979, p. 35, considerin1d . cuţitul drept un tip transilvănean, se
mulţumeşte să afirme că acesta nu poate fi datat mai tirziu de sec. VIII î.e.n.
82 Cf. M . Petrescu-Dîmboviţa, DepoziteZe de bronzuri din România, Bucureşti,
1 977, pl. 73/ 1 1 : Băleni ; 88/8 : Ulmi (B D) ; 1 18/4 ; Biharia ; 189/8 : Suseni ; 200/10 :
Şpălanca II ; 213/21-22 : Vioara de Sus (Ha Al) ; 286/10 : Căpuşu de Cîmpie ; 288/ 1 0 :
Daci a (Ha A 2) ; 3 1 5/ 1 2-13 : Săcueni ; 318/12 : Sîg ; 328/ 3, 6 : Şpălanca I (Ha B 1 ) .
V. şi pl. 76/1 a-12 a : Băleni, brăţări ornamentate. In legătură c u analogiile din
Europa Centrală a se vedea J. Rihovsky, Die Bedeutung der măhrischen Bron.!
zemesser fur die Chrono lo.gie der jii.ngeren und spăten Bronzezeit (1. cehă cu re-.
zumat in 1. germană), Praha, 1 972, p. 80-84 şi pl. 2/'1 ; 7/6 ; 8/9 ; 9/9 ; 1 0/ 2 ; 1 1 / 4 :•
12/2 ; 1 1/4 ; 1 2/2-3, 5-6 (B D-Ha B 3).
8 3 Meljukova 1979, p. 35.
84 Cf. nota 58.
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RITZVERZIERTEN KERAMIK AUS DEM SUQEN MOLDAUS

77

(Zusammenfassung)
Den Begriff Tămăoani-Gruppe wurde in der Fachliteratur von B. Hănsel ein
gefUhrt, fUr die Bezeichnung des friihhallstattzeitlichen Horizontes ritzverzierter
Keramik aus der Mol'dau, der hier der Cozia-Gruppe mit stempelverzierter Kera
m i k (etwa X-IX Jh. v.u.Z.) vorangeht. Wir behandeln dasselbe Problem , dabei
?.iehen wir die neueren Entdeckungen hinzu, wobei wir unsere Ausgrabungen, die

im .Jahre 1975 in der Siedlung von Tămăoani und in dem Grăberfeld von Folteşti
(Abb. 1-9, 1 1-12) vorgenommen wurden, einbeziehen. Ungleich Hănsels, der wegen
i'.1angel geniigender Daten die Tămăoani-Gruppe bloss als eine keramische Fun
gruppe behandelte, versuchen wir so weit wie măglich alle Kenzeichen hinzuzie
l'en, die eine Kulturgruppe definieren kănnen : 'cl as Verbreitungsgebiet, die Sied
l ungen, die Bestattungssitten, den Fundstoff, d en Ursprung und die Entwicklung.
Aus den von I-Hinsel in diese Gruppe eingenommenen Entde�kungen, schlos
sen wir die von Rogojeni, Brăhăşeşti, Tinţeni-Herţa und Cavadineşti (als unsichere
oder anderen Epochen zugehărende) aus ; so werden nur die von Tămăoani un!d
Vînători genannt. Zu diesen kănnen wir heute noch das Grăberfeld · von Folteşti,
ein Teil der Keramik der hallstattzeitlichen Siedlung von Suceveni, die Fri.ihbaba
dag-artig,e Wohnspuren von Cîndeşti und vielleicht einige, in der Siedlung von
Brădiceşti entdeckte Keramikfragmente, hinzuftigen. Dem Sta'�um der Forschung
entsprechend, begrenzt sich das Verbreitungsgebiet der untersuchten Gruppe haupt
'iăchlich auf den Si.iden Moldaus.
Auch wenn sich die Entdeckungen, die der Tămăoani-Gruppe zugeschrieben
werden konnen, vermehrten, wollen wir noch ni�t aussagen, dass die Funde eine
selbstăndige Gruppe bilden ader bloss ein Randphănomen der Fri.ihbabadag-Kultur.
Sicher ist, dass auch die bekannten Funde kein einheitliches Bild ergeben. Nur
die Keramik der beiden mehr untersuchten Siedlungen von Tămăoani und Vînă
tori vergleichend, bemerken wir nebst den entsprechenden Elementen auch wich
tige Unterschiede (vgl. Abb. 12-13). Das Auftauchen in Vînători der typisch Ba
badag I-Keramik, die mit Reihen konzentrischer Kreise mit eingeritzten Tange;1tcn
\·erziert ist, scheint uns wichtig zu sein. Diese Art von Verzierung fe> :t :n Tăm:t-
oani ; die Keramik 'dieser Siedlung ist hingegen sehr &hnlich der Eeramik vom
Typ Sihleanu, die, zugegeben, weniger bekannt ist. Man kann also annehmen , dass
d i e beiden Siedlungen zwei nacheinanderfolgende Momente in der Entwicklung
der fruhhaUstattzeitlicher Kultur an der Unteren Donaugegend bezeic,hnen. D�e
stratigraphischen Beobachtungen (in Folteşti, Vînători und Cîndeo;;ti) schliessen die
Măglichkeit der Existenz beider Etappen nicht aus. Die erste (Tămăoani, Folteşti)
kănnte gleich nach der Noua Kultur datiert, in dem Zeitraum des Wohnniveaus
\·om Typ Corlăteni aus Cîndeşti, wăhrend die zweite (Vînători, Cinde-;;t :) in d er
Zeit der Babadag I Phase, die der Existenzperiode der Cozia-Gruppe (dementspre·
chend der Babadag Il Phase) vorangeht.
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VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN

1. Die Siedlung von Tămăoani - "La Chisc" (oben) und ldas Grăberfeld von Folteşti - "Ruptura IV" (unten). Die Ausgrabungen im Jahre 1975. Grundriss.
2. Tămăoani
1975. Die Gruben 6-9. Gundriss und Profil.
-

3. Tămăoani

4. Tămăoani -

1975. Die Gruben 13-16. Grundriss und Profil.
1975. Die Gruben 10-12, 17. Grundriss und Profil.

5. Tămăoani
6. Tămăoani
7. Tămăoani

1975. Topfe un'd sackf6rmige Gefăsse (A). Tassen, Schalen (B).
1975. Grobkeramik (1-4). Schiisseln (5-10).
1975. Gefăssfragmente aus guter und feiner Paste.

-

-

-

-

8. Tămăoani - 1975. Gefăssfragmente.
9. Tămăoani - 1975. Gefăssfragmente (A). Gefăssboden (B).
10. In der Siedlungen von Tămăoani (1-2, nach M. Petrescu-Dimboviţa) und Vînă-

tori (3-4), nach M. Brudiu) entdeckte Gefăsse.
1 1 . Folteşti
1975. Das Grab 9. Grundriss (oben) und Beigabe (unten).
12. Die Verzierungen !d� r Keramik der Siedlung von Tămăoani.
13. Die Verzierungen der Keramik der Siedlung von Vînători.
-
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Fig. 2. Tămăoani - 1975. Şanţul 4 şi caseta 1, gropile 6-9. Plan şi profil. 1 sol
vegetal, 2 sol deranjat, cu gunoi, 3 pămînt milos, 4 deranjament recent, 5 strat
de cultură hallstattian, 6 umplutura gropilor, 7 pămînt cenuşos de umplutură.
8 sol viu, 9 fund şi perete de groapă, ars.
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Fig. 3. Tămăoani - 1975. Şanţurile 5-7, gropile 13-16. Plan şi profiL
1. sol vegetal, 2 sol deranjat, 3 strat de cultură halstattian, 4 umplutura
gropilor, 5 depunere de pămînt argilos, 6 pămînt negru de umplutură,
7 pămînt cenuşos de umplutură, 8 cenuşă, 9 pămînt milos, 10 sol viu,
11 fragmente de chirpici.
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Fig. 4. Tămăoani
1975. Şanţurile 8-9, gropile 10-12, 1 7. Plan şi profil.
1 sol vegetal, 2 strat de cultură hallstattian, 3 umplutura gropilor, 4 pămînt
'de umplutură c.enuşos, 5 cenuşă, 6 depunere de pămînt argilos,
7 sol viu, 8 urme de arsură.
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Fig. 5. Tămăoani - 1975. Borcane şi vase in formă de sac (A). Ceşti (B).
A. 1, 3, 11 : Ş. 7 ; 2, 5, 8 : gr. 14 ; 4 : Ş. 9 ; 6, 9-10 : gr. 13 ; 7 l cas. 1 ;
12 : Ş. 5. B. 1-3 : gr. 14 ; 4 : Ş. 7.
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Fig. 8. Tămăoani - 1975. Fragmente de vase cu umărul marcat printr-un "prag".
(1, 4, 7). Fragmente ceramice ornamentate cu brîu alveolat (2, 5-6, 8-11) şi cu
brîu simplu (3) . 1, 5-7 : Ş 7 ; 2: i gr. 15 ; 3 : gr, 14 ; 4 : Ş 4 ; 8 : cas. 1 ; 9 :
Ş 5 ; 10-11 : gr. 13.
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2

3

4

Fig. 1 0 . Vase descoperite în aşezările de la Tămăoani (1-2, după
M. Petrescu-Dîmboviţa) şi Vînători (3-4, după M. Brudiu).
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Fig. 12. Decorul ceramicii descoperite în aşezarea de la Tămăoani (1949, 1975).
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caneluri orizontale, 4, 9-17 : incizii, 12 : crestături, 18 : benzi lustruite.
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Fig. 13. Decorul ceramicii descoperite în aşezarea de la Vînători (după
publicaţiile lui M. Brudiu). 1-2 : brîie alveolate, 3 : faţete şi caneluri oblice,
4-lB : incizii.
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