SAPATURILE DE !SALVARE DE LA TARNIŢA (COMUNA ONCEŞTI,
JUDEŢUL BACAU)
de SILVIA ANTONESCU

In a nul 1 972. profeso�ul Ion Bej an , de la şcoala din satul Tamita,
semnalat prezenţa unor vestigii arheo
logice pe dealul Cocolia, in partea de no rd a satului. In timp oe efectuau

comuna On�ti , judeţul Bacăsu, a

unele lucrări agricole, ele'Vii şcolii din localitate au găsit cioburi cucute
niene şi un schelet uman ingropat la mică adincime
Colegul Dan Monah •, de la MuzeuJ j udeţean de istorie şi artă Bacău,
care a efectuat săpătu rile de salvare, a constatat că elevii , căutînd dobu ri
au distrus două cuptoare neolitice de ars ceramic� şi o parte din scheletul
menţionat. Pe dealul Cocolia nu au fost constatate urme de locuire din
perioada culturii Cucuteni, in afara resturilor celor două cuptoare distruse
de elevi. Acestea deserveau probabil o altă aşezare siltuată 1a cea. 2 km
distanţă de unde au fost recoltate fragmente ceramice. Situarea cuptoarelor
de ars ceramică in afara aşezărilor nu este un fapt singular şi ea poate
fi explicată prin faptul că in acest loc exista lut bun pentru modelarea
vaselor şi o sursă de apă in apropiere (Berheciul).
Cioburile recoltate din cele două cuptoare sînt pictate tricrom şi se
încadrează in fam Cucuteni AB, stil y. Aproape toate fragme ntele par să
provină de la vase care s-au spart in timpul aooerii. Pentru cercetarea
staţiunii au fost tnasate patru secţiuni : S I, de 55X 1 ,50 m ; S II de 30X l m ;
S III de 15X1 m ; S IV de 15X1 m. In S I au fost descoperite două urme
de ars ură la adincimea de 0,60 şi 0,95 m, probabil datorate cuptorului cucu
tenian. In restul secţiunii stratul de cultură este foarte sUibţire şi ou puţine
urme materiale. Şi in S II stratul de cultură este sporadic, cu puţine cioburi
cuouteniene şi ci·teva cioburi ,oarpice. In S IV i!Ha descoperit o groapă, care
incepe la 0,30 m şi se adîooeşte pînă la 0,80 m. Groapa· adă�te un S(Che
!et in poziţie ahircită, aşezat pe partea stingă, au capul probabil pe mîna
stîngă (capul a fost deranjat de elevi) (fig. 1) 1. Un foogmen!t de maxilar
se af1a pe fal.angele miinii stingi. Oasele soh.eletulu.i erau f001rte friabile.
Peste oasele picioarelor se aflau depuse ca ofrandă două vase : unul intreg
şi rel ă1al·t întregibil (fig. 2).
Vasul de dimensiuni mari (H=18,5 om, Dg=29 cm, Df=lO cm) este
lucrat dintr-o pastă mediocră, avînd ca degresant nisip şi cioburi pisate.
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Mulţumim pe această cale colegului Dan Monah, care ne-e cedat materialul spre
publicare.
Pentru schelet nu avem lncă rezultatele expertizei antropologice.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

SILVIA ANTONESCU

38

Este de culoare c-ărămizie, cu urme de ardere secundară şi are forma
semisferică, cu buza uşor evazată.
Al doilea vas este un bol, de formă semisferică, cu. buza răsfrintă in
afară, lucrat din pastă mediocră, avind ca degresant nisip. Este de culoare
neagră-cenu�ie, ou suprafaţa exterioară lustrui-tă. Are următoarele dimen
siuni H=4,5 cm ; Dg=8 om ; Df-4 cm.

Fig.

1.

-

Mormîntul de la Tarniţa.

Cele două vase, care nu au analogii ex.aote cu formele ceramice carac
teriSJtice perioadei de sfli:rşit a epocii bro112Ului şi inceputul HallstattuJui,
ne împiedică să propunem o datare strictă a moml!Întului. Avînd însă in
vedere unele asemănări dintre vasele aflate in mormint �i vasele aparţi
nind grupului cultural Noua, descoperite la Gii"Ibovăţ 2, precum şi ritualul
de inmormintare (inhumaţia in pooiţie ohircită, pe partea stingă) presu.
punem că mormintul apa:r1ine acestei oulturi. ln sprijinul acestei datări
vine şi descoperirea unei aşezări de tip "zolniki", în apropierea mormîn
tului.
CercetăriLe viitoare vor stabili dacă mormintul face parte dintr-un
complex funerar sau de izolat, permiţînd probabil o datare mai strlnsă a
acestuia şi oontribuind la îmbogăţirea cunoştinţelor privind perioada de
sfi:rşilt a epocii bronzului şi in.cepUJtul hallstattului în această zonă a văii
Berheciu1ui.
2

A. C. Florescu, Contribuţii la cunoaşterea culturii Noua, in Arh.. Mold., II-III, 1964,
p. 151, fig. 4/1-6.
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Fig. 2. 1, 2, Inventarul mormintului
de la Tamiţa.
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SILVIA ANTONESCU
LES FOUILLES DE SAUVEGARDE DE TARNIŢA - ONCEŞTI

R esume
Dans cet article l'auteur presente les decouvertes faites par hasard au village
de Tami·fa-Ontceşti, district de Bacău, qui consistent en deux fours neolithiques de
ceramique et une tombe d'inhumation. En utilisant les analogies faites avec les
materiaux decouverts a Gîrbovăţ et considerant le rit, ainsi que la decouverte tout
pres de ce tombeau d'un habitat de type "zolniki•, la tombe de Tarniţa peut etre.
datee a la fin de l'epoque du bronze et au debut de l'epoque hallstattienne.

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. La tombe de Tarniţa.
Fig. 2. L'inventaire de la tombe de Tarniţa.
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