DEPOZITUL DE BRONZURI DE LA TATARANI
(COMUNA DANEŞTI, JUD. VASLUI)
CONSTANTIN ICONOMU

Numeroaselor descoperiri de bronzuri din Moldova vine să li se adauge
un nou depozit ieşit la iveală 'in localitatea Tătărăni, comuna Dăneşti, judeţul
Vaslui. Depozitul a fost gisit in anul 1976, in zona gospodăriei locuitorului Tri
fan 1. Spiridon din Tătărăni, cu prilejul unor lucrări agricole in vie.
Obiectele de bronz, de mici dimensiuni, · erau depuse lntr-o cupă de bronz,
de formă semisferic!. Intrucit aceasta are capacitate micA şi bronzurile o umpleau
aproape in intregime este posibil ca din depozitul predat la Oficiul patrimoniului
din Iaşi să nu lipsească nici o piesă 1 •
Depozitul se compune dintr-un celt, un ciocan-celt, o secerA, două ace, un
buton, şase brăţări şi o cupă in greutate totală de 903 grame.
Prima piesă, celtul (fig. 1, 2) are corpul alungit, tăişul curbat şi margine6
dreaptă. Gura, elipsoidală in plan orizontal, îngroşată formează un manşon. Toarta
semJovală, porneşte din dreptul marginii ingroşate. Feţele late, marcate de o linie
rellefată, pornesc de la capetele tăişului unindu-se in partea superioară printr-o
arcadă ce prezintă dedesubt 10 adîncitură ovoidală in care s-a practicat, pe una
din feţe, un orificiu alungit ce servea l'a fixarea in coadă. Laturile inguste mai
păstrează inci reliefat! dunga de la turnare de��i aceasta a fost IndepArtatA prin
ciocănire, dovadă evidentă că celtul a fost turnat tn forme bivalve. Pereţii golului
interior sint netezi, drepţi, apoi lngustaţi spre virf. Celtul acoperit cu vatinil. verde
şi brun verzuie are la gură o ruptură de dată recentă dar şi fisuri verticale pro
duse in vechime din cauza întrebuinţării. Dimensiuni : lungimea 10,7 cm. ; lăţimea
şi grosimea la mijloc 3,8 X 2,5 cm. ; diametru! maxim al gurii in interior 3,1 cm.
şi la exterior 4 cm. ; adincimea golului din interior 7,4 cm. ; lăţimea tăiş ului pe
coardă 4,8 cm. şi pe arc 5 cm ; greutatea 286 grame.
Brăţările, in număr de şase piese, sint de două categorii : brăţări mari şi
groase cu diametrul de 7-8 cm. şi brăţări mici şi subţiri cu diametru! de 4-5 cm.
Din categoria brăţărilor mari, prima (fig. 3-4) este de formA rotundă, lu
crati dintr-o singură bară, circul'ară m secţiune, ru capetele subţiate şl deschise. Ea
este ornamentată cu linii fine gravate, oblice, dispuse in grupe şi separate de mici
intervale. Patina este de culoare verde deschis. Dimensiuni : diametru! maxim şi
minim 7,8 X 7,6 cm. ; grosimea maximă 0,7 cm. ; greutatea 45 grame.
1 Depozitul a fost predat colegului Alexandru Radu de la Oficiul patrimo
niului cultural Iaşi de către Constantin Pintilie din Iaşi.
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Fig. 1
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Fig. 2

A doua brăţarA (fig. 5-6) este de formă ovală, lucrată dintr-o singură bară,
rotundă in secţiune, cu capetele subţiate, petrecute şi retezate drept. Ornamentul
constă din linii gravate dispuse fn benzi. La capete, banda ornamentală este dreaptă
iar in rest apar ben2:i oblice aşezate opozant. Patina este verde inchis, iar de
corul este şters, in parte datorită curăţirii efectuate de către descoperitor. Di
mensiuni : diametru! maxim şi minim 7,2 X 6,9 cm. ; grosimea maximă 0,9 cm. ;
greutatea 81 grame.

Fig. 3

A treia brăţară (fig. 7-8) este identică ca formă şi orn•amentare cu pre
cedenta. Ornamentul şi patina verde deschis, nobilă, sint bine păstrate. Dimen
siuni : diametru! maxim şi minim 7,4 X 7 cm. ; grosimea maximă 0,84 cm. ; greu
tatea 67 grame.
Din categoria brăţărilor mici. o primă piesă, de formă rotundă (fig. 9-10),
este lucrată dintr-o singură bară, circul·ară in secţiune, cu capetele petrecute,
subţiate şi lăţite la margini. Ornamentul constă din linii gravate, drepte care
acoperă jumătate din grosimea brăţăril. Patina nobilă este de cuLoare verde des
chis. Dimensiuni : diametru] maxim şi minim 5 X 4,95 cm. ; grosimea maximă
0,3 cm. ; greuwtea 7 grame.

A doua brăţară (fig. 1 1-12), de formă ovală, rotundă în secţiune, aparţine
aceluiaşi tip şi are aceeaşi ornamentaţie ca precedenta. Capetele petrecute au
fost rupte de către descoperitor. Patina este de culoare verde Inchis. Dimensiuni:
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

DEPOZITUL DE BRONZURI DE LA TATARANI

3

/,
di<tmetrul ma xim şi m in im

215

IL

::::

Fig. 4
4,6 X 4,4 cm. ; grosimea maximă 0,34 cm. ; greutatea

6 grame.

Ultima piesă din catcgot·ia brăţărilor mici; (fig. 13-14) iniţial de formă
rotundă, a suferit deformări din vechime. Bara este rotundă in secţiune, capetele
sint petrecute şi subţiate, unul dintre ele fiind rupt de către descoperitor. Orna
mentul constă d i n grupe de linii gravate, oblice, dispuse opozant unele faţă de
altele şi separate de intervale. Patina este de culoare verde deschis. Dimensiuni :
d iametru! maxim şi minim 4,7 X 4,5 cm. ; grosimea maximă 0,3 cm. ; greutatea
·

7 grame.

D i n d epozi t ul de la Tătărăni face parte şi o se<>eră de tipul cu limbă la
miner (d languette), turnată in tipar monovalv 'dcoperit (fig. 1 5-16). Metalul s-a
introdus în formă printr-un canal săpat in dreptul maxim'Ului de curbură a
spinării ingroşate a lamei. Mînerul are marginile ridicate ; pe suprafaţa din in
teri.orul său se obs·ervă două nervuri longitudinale, ·a rcuite la capete, suprapuse
în por ţi u n ea dinspre lamă, de nervuri paralele in formă de haşuri. Pe lama secerii

apar alte nervuri curbate, una pe muchie, bine conturată sub care, pe lama arcuită,
sînt redate ·a lte două nervuri mai puţin proeminente. Virful a fost rupt cu pri
lejul descoperirii. Patina este de culoare verde, compactă . Dimensiuni : lungimea
secerii pe coardă şi pe arc 18X 22,4 cm. ; lăţimea la capete 2,9 X 3 cm. ; lungimea
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Fig. 6

Fig. 5
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lam ei pe coardă şi pe arc 14,3 X 16,5 cm. ; lungimea minerului 6 cm. ; greutatea 137
grame.
O altă piesă din depozitul de la Tătărăni este ciocanul-celt (fig. 17-18) cu tub
pentru miner. Acesta are corpul lung, gura elipsoidală in secţiune orizontală, cu o
ingroşare ce formează un manşon. Pe părţile laterale se găseşte, puternic reliefată,
dunga de la turnare ce mai păstrează încă urmele îndreptărilor făcute prin cio-

Fig. 7
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cănire şi pilire. Suprafaţa de lovire din partea inferioară este de formă elip
soidală, cu marginile teşite ce formează o ridicătură în dreptul feţelor late.
Pereţii golului interior sint netezi inspre vîrf îngustindu-se şi căpliUnd formă

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Fig. 12

DEPOZITUL DB BRONZURI DJ: LA TATAIIANI

5

6*

Fig.

* WMMW W

M\ e A M W Mi w

217

WO

Fig. 14
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conică, lăţită. Pe una din feţe se observă o spărtură ca rezultat al unui defect
de la tţ.trnare. Patina este verde inchis spre brun. Dimensiuni : lungimea 6,2 cm.;
lăţimea şi grosimea la mijloc . 2,5 X 1 ,9 cm. ; lungimea şi lăţimea suprafeţei de
lovire 2,7 X 1,8 cm. ; adincimea 8/)lului din interior 5,1 cm. ; greutatea 108 grame.
Cupa din depozitul de la Tătărăni (fig. 19-20) in formă de calotă semi
sferi că (mai exact mai puţin de jumătatea unei sfere), realizată prin ciocănirea

fig. 15
pe matriţă a tablei de bronz, prezintă deteriorări din vechime : este turtitA ln
citeva locuri pe curbura maximă, iar marginea s-a păstrat IntreagA numai pe o
porţiune, in rest fiind bavurată. La exterior are patină de culoare verde des-

Fig. 16
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Fig. 1 7

Fig. 1 8

chis 1ar in interior patină verde inchis, nobilă. Dimensiuni : diametru! 14,2 cm. ;
circumferinţa 45 cm. ; înălţimea 5 cm. ; grosimea 0,14 cm. ; greutatea 131 grame.
Din depozit fac parte şi două ace : primul, este format din două părţi :
acul propriu-zis şi o piesă mobilă în formă de frunză de salcie (fig. 21-23),
prevăzută cu două tortiţe din sîrmă de bronz prinse prin sudură.

Fig. 1 9

Acul propriu-zis a fost turnat separat ş i sudat ulterior de capul globular.
ajurat. decorat cu grupe de incizii fine, oblice, dispuse intre orificii. Pe tija lungă.
circulară in secţiune şi subţiată spre virf ·a acului glisează piesa mobilă. Dimen
siuni : lungimea acului cu şi fără capul gL<>bular 10,8 X 9,6 cm. ; dlametrul maxim
<�1 capului globular 1,5 cm. ; lungimea piesei mobile şi lăţimea maximA 4,1 X 1,4 cm. :
greutatea totală 1 8 grame din care piesa mobilă 7 grame.
Cel de al doilea ac de bronz este simplu (fig. 24-25), circular in secţi�
avînd o ureche pentru prins aţa. Virful a fost rupt de către descoperitor ; patina
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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este verde inchis. Dimensiuni : lungimea 6,2 cm. ; grosimea 0,1 cm. ; greutatea
0,8 grame.
Ultima piesă din depozitul de la Tăt4răni (fig. 26-27) este un buton de
formă rotundă confecţionat prin baterea tablei de bronz pe matriţă. Marginile
sint u�r curbate şi subţiate. Pe faţa interioară se află o tortiţă realizată dintr-o
panglică îngustă prinsă prin sudură la unul din capete şi pl-asati excentric. Pa
tina este verde deschis, neuniformă. Dimensiuni : diametrul 5 cm. ; circumferinţa
15,2 cm. ; grosimea 0,11 cm. la margine ; greutatea 9 grame.

Fig. 20
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Dintre piesele depozitului de la Tătărăni, una dintre cele mai caracteris
tice este celtul care poate fi •a tribuit tipului transilvănean, varianta răsAriteană,
in tipologia lui 1. Nestor 2 şi a prof. M. Petrescu-Dimboviţa 3 sau a celtului de

\C •·. '.
��

:,

."

Fig. 21

Fig. 22

.

'

Fig. 23

Fig . 24

Fig. 25

Fig. 26

Fig. 27

2 1. Nestor, Der Stand der Vorgeschichtsforschung in Rilmanten 22. Bericht
der Rf5misch-Germanischen komission, 1933, p. 131 şi nota 530.
3 M. Petrescu-Dimboviţa, Contribuţii la problema sjirşttului epocii bronzului
şi inceputul epocii Jterulut fn Moldova, SCIV, 3-4, IV, 1953, p, 469 ; idem, Konec
,
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Oinac după I. Berciu, ori .,sud-esUc" după S. Marinescu-Bilcu • şi care prezintă
analogii In depozitele de bronzuri şi ln descoperirile izolate din Mol
dova, Transilvania, Muntenia şi Dobroge>a. Enumerlndu-le constatăm in primul
rind o mare concentrare de descoperiri de celturi de tip sud-estic In Podişul
Central moldovenesc, In special In judeţul Vaslui. AceStea sint : celtul de la
Dăneşti s , localitate apropiati de Titirini, apoi exemplarele de la Bogdana '·
1
Buneşti 7 , Tanacu a, Ghennineşti '• Rtşeşti 0, Duda 1 1, Pihneşti 12, cele descoperite
in bazinul Zeletinului u, piesele de la Negreşt! w, Ciorani 15, Cotnari 16, Preuteşti 11,
Rotunda 11 ,1 Ridenl ", toate glsite In spaţiul C'Uprlns intre Prut şi Carpaţi şi
datate la sftrşltul epocll bronzului - sec. XIII !.e.n. Intr� etapă corespunzătoare
culturii Noua.
numeroase

bronzogo i na�ala ranndeleznogo veka v MoZdove v svete poslednych archeoZo
gi�eskfch raskopok, Dacia, N.S., IV, 1960, p. 1 39-159 ; idem, Date noi relativ la
descoperirile d e obiecte de bronz de la sfirşitul epocii bronzului şi inceputul
Hallstattului din Moldova, ArheoZogfa Moldovei, 11-111, 1964, p. 264. ·In continuare
se va cita Arh. Mold.
4 Silvia Marinescu, Klod bronzovych izdelH v Oinake, Dodo, N.S., VII, 1963,
p. 525-526 ; idem, Asupra unui depozit de bronzuri de 19 Oinac, Revista Muzeelor,

4, III, 1966, p. 352.
s

Petrescu-Dimbovita, Date nof relativ la descoperirile de obiecte de
de la sfirşUul epocii bror&z141uf şi inceputul Hall&tattului dfn Moldova,
Arh. Mold., II-III, 1964, p. 260, fig. 6/2, p. 259.
6 Id em , p. 259, fig. 6/1 .
7 Idem, SCIV, 3-4, I V, 1953, p. 463.
8 V. Căpitanu, Dou4 celtun descoperite in Moldova, Carpica, IV, 1971, p. 135,
'
fig. 1, p, 1 34.
9 M. Petrescu-Dimbovita şi Marllena Florescu, lnventarfa archaeoZoglca Rau
manie, fasc. 7 (R 31-R 41). Depots de l'age du bronze tardff, EA, 1971, 35 a/4 ;
Gh. Melinte, DepozUul de bronzuri de la Ghermăneşti (jud. Vaslui), Arh. Mold.,
VIII, 1975, p. 309-31 1, fig. 1 ; M. Petrescu-Dimboviţa, DepoziteZe de bronzuri din
Romdnia, EA, Buc., 1977, p. 75, pl. 81/4. In continuare se va cita M. Petrescu
bronz

M.

Dimbovita, DBR.
to C.
D. Vasiliu, Movila RîbU (Hantepesei), Buc., 1933, p. 109-1 1 1 ; fig. 16,
p. 107 ; fig. 17, p. 108 ; M. Petrescu-Dimboviţa, Contribuţii la problema sffrşitu
lui epocii bronzului şi inceputul epocii fterulut fn Moldova, SCIV, 3--4, IV, 1953,
p. 461 ; idem, Dacia, N.S., IV, 1960, p. 193, nota 45 ; M. Petrescu-Dimboviţa !,i
Marilena Florescu, op. cit., R 39/1-4 ; M. Petrescu-Dimbovita, DBR, p, 7�77.

pl. 85/1--4.

11 M. Petrescu-Dimbovita, Depozitul de obiecte de bronz de la Duda, Arh.
Mold. IV, 1966, p. 345-346, fig. 1/2 ; M. Petrescu-Dimboviţa şi Marilena F1orescu,
op. cit. , R. 34/1 ; M. Petrescu-Dimbovita, DBR, p. 75, pl. 80/9.

12 La Pihneşti s-a descoperit întîmplător un mic depozit compus dintr"'llJl
celt de tip sud-estic, două seceri cu cirlig, o cupă şi citeva verigi de la un lanţ.
Depozitul este inedit (inf. prof. I. Voloacă).
13
C. Buzdug;m, Cîteva celturi provenite din descoperiri fortufte, Memoria
Antiquitatis, II, 1970, p. 489, fig. 2/3. In continuare se va cita Mem. Ant.
1• M. Petrescu-Dimboviţa, DBR, p. 76, pl. 84/4-5.
ts M.
Petrescu-Dimbovita, Dacia, N.S., IV, 1960, p. 153, nota 49 ; idem,
Arh. Mold., II-III, 1964, p. 257, fig. 5/5, p. 258 ; M. Petrescu-Dimboviţa şi Ma
rilena Florescu, op. cit., R 32/1 ; M. Petrescu-Dimboviţa, D BR, p. 74, pl. 78/17,
16 C. Moisil, Bul. Com. Monum. In., 1911, 1, p. 84 ; M. Petrescu-Dimboviţa,
SCIV, 3-4, 1953, p. 463.
1 7 M. Petrescu-Dimboviţa, SCIV, 3-4 , 1953, p. 469.
18 Ibidem, loc. cit.
19 M. Petrescu-Dimbovita, DBR, p. 76, pl. 84/10.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

CONSTANTIN ICONOMU

222

10

In Muntenia celturi asemănătoare se C'Wlosc in depozitele de la Drajna de
Jos 20, Oinac 21 şi Putreda 22, in descoperiri izolate l'a Căscioarele 23 şi Izvoarele 24
şi in Dobrogea in depozitele de la Constanţa 25, Gura Dobrogei 26 şi N. Bălcescu '11.
Şi aceste piese sint încadrate de asemenea, la sfir�itul epocii bronzului.
Celturi de tip sud -estic se intilnesc şi ln Tr.msilvania intr-'Wl număr mare
de descoperiri, atît la sfîrş itul epocii bronzului cit şi In: Ha A şi B.
De la sfîrşitul epocii bronzului cităm celturile de la Augustin 211, Valea lui
Mihai (de pozitul Il) 29, Arcuş 30, Deva 31, apoi piesele din depozitele de la Cetatea
de Baltă 32, Ai ud ll, Guşteriţ a (depozitul II) 34, Baeşa 35, Şpălnaca (depozitul II) Jji.
Din Ha A2 , într-'Un număr mai mic, sint atestate celturile de tip transilvA
nean, varianta răsăriteană, la Predeal (depozitul 11) 37, şi din Ha 81 la Nou Să
sesc 38 şi Cetea 39.

In Bulgaria, acest tip este documentat prin citeva descoperiri la Strajiţa,
Kazanlăk, Eski, Semeredjievo 40, Gorsko-Kossovo 4 1, Florentin 42 şi Jescovec 43 şi

20 1. Andrieşescu, Nouvelles contributions sur l'age du bronze en Roumanie.
Le depot de bronzes de Drajna de Jos et l'epee de Bucium, Dada, II, 1925, p. 363,
pl. 111/18 ; M. Petrescu-Dtmboviţa, DBR, p. 78-79, pl. 89/3-4.
21 S. Marinescu-Bilcu, Klad bronzovych izdelii v Oinake, Dacia N. S., VII,
1963, p. 256 şi fig. 1-4, p. 5 18-521 ; idem, Asupra unui depozit de bronzuri
de la Oinac, Revista Muzeelor, 4, III, 1966, p. 349-352 ; V. Leahu, Cultura Tei,
Muzeul de istorie al oraşului Bucureşti (fără dată), p. 73-76 ; M. Petrescu-Dim
boviţa. DBR, p. 79, pl. 94-95 ; denumirea actual ă a localităţii este Oinacu, cf.
Ion Iordan, Petre Gâştescu, D. 1. O ancea, Indicatorul localftăţilor din România,

EA, Buc. 1974, p. 191.
22 Elena Isăccscu, Depozitul de o biecte de bronz de l� Putreda, Arh. Mold.,
V, 1967, p. 328, fig. 1/2 ; M. Petrescu-Dtmboviţa, DBR, p. 79, pl. 96/2.
23 Dane Şerbănescu şi Gh. Trohani. Obiecte din cupru şi bronz descoperite
în judeţul Ilfov, SCIVA, 4, 26, 1975, p. 533, fig. 3/5, p. 534.
24 Idem, p. 533, fig. 3/4, p. 534.
25 M. Irimia, Un depozit de bronzuri la Constanţa, Pontice, 1968, p. 90-94,
fig. 1/1-3, p. 90 ; fig. 2/1-4, p. 91 ; fig. 3/1-5, p. 91 ; fig. 4-7, p. 92 ; fig. 8-9,
p. 93 ; !ig. 10 / 10, p. 94 ; M. Petrescut-Dimboviţa, DBR, p. 80, pl. 97/1-5.
26 A. Aricescu, DepozUele de bronzuri din Dobrogea, SCIV, 1, 16, 1965, p. 22 ;
.

idem,

Depozite de unelte, arme şi podoabe

de

bronz din

Dobrogea, Pontica III,

1970, p. 29-32 ; M. Petrescu-Dimboviţa, DBR, p. 80, pl. 99/7.
27 A Aricescu, SCIV, 1, 16, 1965, fig. 3, p. 20-21 ; idem Pontica III, 1970,
p. 26, fig. 1/4-6 ; 2/3, p. 27, fig. 3/4-7, p. 28 ; M. Petrescu-Dimboviţa, DBR,
p, 80, pl. 98/7-9 ; 99/1.
28 M. Petrescu-Dimboviţa, DBR, p. 51-52 ; pl. 22/8.
29 Ide m . p. 72, pl . 72/2.
30 I bidem, p. 5 1 , pl. 22/2-3.
j1 Ibidem, p. 57, pl. 41/2.
,

Pepelea , Depozitul de bronzuri de la Cetatea de Baltă, Acta Musei
X, 1973, p. 517-519, fig. 1/19. In continuare se va cita AMN ; M. Pe
trescu-Dimboviţcl, DBR, p. 88, pl. 1 27/6.
ll M. Petrescu-Dimboviţa, DBR, p. 80-81, pl. 101/15 ; pl. 102/1-2.
34 Idem, p. 95-97, pl. 148/9-12.
3> Ibidem, p. 85, pl. 120/5.
36 Ibidem, p. 109, pl. 193/10, 13, 19.
37 Ibidem, p. 123, pl. 292/2.
32 V.

Napocensis,

Jl

I bidem, p. 132, pl. 313/4.

39 I bidem, p. 127, pl. 302/19.

4il

G. Popov, Archeologil.'esky vesni, zvestja Institut, Vll, 1932-1933, p. 356, fig. 106
M. Ebert, Realle:rikon der Vorgeschichte, Berlin, 1925, p. 204 şi urm.,
p l . 104/c d .
42 Idem, pl. 104/4.
43 B. Nico lov Archeologija, 2, 1964, p. 65.
41

-

,
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Isakovo 41, precwn şi la K oblevo 45, Cardaşinka "'• Coşevatloe n, Kfev-Ta

gancia 41, Cheleberda-Cerkask 49, Suhin.f 50, Vitacev-Kiev 5 1, Goloveatfno S2 '' Mel
nikova 53. Această variantă de celt, specifică pentru regiunile de la Răsărit şi sud
de Carpaţi, este considerată ipotetic mai veche in Moldova decit !n Tran silvania ,
Muntenia şi Oltenia 54 deşi in Transi lvania se constată prezenţa acesteia atit la
sfîrşitul epocii bron zului cit şi in prima epocă a fierului.
Cea mai numeroasă categorie de obiecte din depozitul de la Tătărlni o con
stituie brăţările, pe care le-am clasifiC'at după mărime in brăţări de d ime nsiuni
mari şi brăţări de dimensiuni mici. Fiecare dintre aceste douA categorii prezintă
o ornamen ta ţi e specifică, cele mari avind un decor gravat iar cele mici decoraţie
de crestături şi motive gravate.
Piese asemănătaare, care pot fi apropi ate !n special de brăţările m ari , se
cunosc in Moldova şi, intr-un număr ma re, in Trans ilvan ia .
Astfel, in spaţiul dintre Carpaţi şi Prut s-au descoperit numai două depozite
care conţin brăţări intruci tv a apropiate ca formă şi ornamentaţie : la Ghermă
neşti ss şi Băleni 56 la care eventual, pot fi adlugate şi brăţări le de la Valea
Lupului 57 şi piesa de la Dăneşti se.
44 V. A. Dergacev, Bronzovye predmety XIJI-VI I I vv. do n.e. iz dnestrovsko
Chişinău,. 1975 ; Hristici (p. 10 şi p. 9, fig. 2/1-2) ; Izbeşti
(p. 18-19 şi p. 9, fig. 2/9) ; Stepan ovka (p. 25 şi p. 23, fig. 9/9) ; P iv d enoe (p. 30
�i 23, fig. 9/15) ; Putineşti (p. 25 şi 32, fig. 11/7) ; Isakovo (p. 31 şi 32, fig. 1 1/8) ;

prutskogo metduref'ja,

cf. şi L. A. Novicova, Zapadnye svja%t severopri�ernomorskogo o�aga metalloobra
botki v epochu pozdnei bronzy, Sovetskaja archeologija, 3, 1976, p. 40--41.
45 M. Tallgren, La Pontide prescythique apres l'introduction des metaux, ESA,
II, Helsinki, l!J26, p. 152, fig. 82/2-3.
46 Idem, p. 153, fig. 87.
47 A. 1. Tereruojkin, Predskifskii period na Dneprovskom pravobere!ie, Kiev,
1961, p. 122, 124, fig. 84/7.
48 Idem, p. 122, 124, fig. 84/9.
49 I bidem, p. 122, 124, fig. 84/10.
5 ° Ibidem, p. 122, 124, fig. 84 /11.
5 1 Ibidem, p. 125, fig. 85/1-2.
52 Ibidem, p. 122, 125, fig. 84/12.
53 Ibidem, p. 1 22, 125, fig. 84/14.
54 M. Petrescu-Dfmboviţa, SCJV, 3-4, IV, 1953, p. 469 ; idem, Arh. Mold.,
JI-III, 1 964, p. 264.
55 Gh. Melinte, op. cit., p. 309-312 ; fig. 2/1-3, p. 31 1 ; M. Petrescu-Dim
boviţa şi Marileml Florescu, op. cit., R 35 b / 19 ; M. Petrescu-Dfmboviţa, DBR,
p. 75, pl. 82/1.
56 I. T. Dragomir, Un nou depozit de obiecte de bronz descoperit la Bălenf
in sudul MoldotJei, Danubius 1, 1967, p. 90, 93, fig. 3-5, p. 98-- 1 00 ; idem, Inven
taria archaeologica. Roumanie, fasc. 4 (R 1 8), Le depot de l'age du bronze tardif
de Bălenf, 1967, EA, f-m ; M. P etres cu-Dimboviţa, DBR, p. 74, pl. 75/3-13 ;
pl. 76/1-13.
5 7 M.
Dinu, Descoperirile arheologice de · la Valea Lupului-Iaşi, Analele
ştiinţifice ale Universitltţii "Al. 1. Cuza" din laşi, (serie nouă) secţiunea a III-a
(ştiinţe sociale), t. 1, 1955, fasc. 1-2, p. 74-75, fig. 6/1-7 ; M. Petrescu-Dimboviţa,
Arh. Mold. I I-III, 1964, p. 262.
58 M. Petrescu-Dimboviţa şi Em. Zahar ia , Sondajul arheologic de la Dăneşti,
Materiale VIII, 1962, p. 51-52, fig. 5/6 ; tot la categori a bră ţăril or se poate adăuga
şi exemplarul de bronz de la Mateieni, jud. Botoşani ce aparţine culturii Noua,
dar pentru care nu dispunem de ilustraţie. Cf. Al. Păunescu, Paul Şad ursc hi,
Vasile Chirica, Repertoriul arheologic al ;udeţului Botoşani, voi. I, 1976, Bucureşti,
p. 80, XII, 4. D.
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In Transilvani'a depozitele cu brăţări analoage C'U cele de la Tătărăni sint
:foarte numeroase. Pentru brăţările mari de la Tătărăni cităm, ca fiind asemă
nătoare ,piesele datate in Bronzul tirziu de la Uriu 59, Panticeu dO, Lozna 6 1 , Cor
nuţel 62, Domăneşti (depozitul II) u, Vadul I ze i 64, Bătarci 65, Balşa 66, Ar cuş 67, CA
pleni 6a, Cireşaai a (depozitul II) H, Lăpuş 70 iar pentru brăţările mici exemplarele
analoage din depozitele de la Uriu 71, Rebrişoara (depozitul II) 72, Vadul Izei 73,
Crăciuneşti 74, Şleu (depozitul I) 75, Leleiu 76, Bătarci 77 şi Abrud 78.
De asemenea, piese asemănătoare cu brăţările mari de la Tătărăni se găsesc
şi in depozitele din Ha A�o de la Aluniş 79, Ui oara de Sus eo, Cetatea de BaltA 11,
59 M. Roska, Depozitul de bronz de la Uriul de Sus, Anuarul Comisiei monu
mentelor istorice. Secţia pentru Transilvania, 1930-- 1 931, p. 79, fig. 2/10--1 4 ;
16--20 ; M. Petrescu-Dimboviţa, DBR, p. 71, pl. 69/12-20.
60 M. Petrescu-Dimboviţa, DBR, p. 65, pl. 58/6.
6 1 Idem, p. 63, pl. 52/21-22.
62

I bidem,

p. 55, pl. 35/2-3.
59, pl. 46/7-13.
64 Fr. Nistor şi Al. Vulpe, Depozitul de brdţdri de bronz de la Vadul Izei,
SCIVA, 4, 21, 1970, fig. 2/2-6 ; 7, 9, p, 625 ; M. Petresc u Dimbovi ţa DBR, p. 72,
pl. 70/8, 10-12 ; pl. 71/1-2.
65 T. Bader, Inventaria archaeologica, Roumanie, fasc. 6, R 24-R 30, Depots
de l'age du bronze tardif du nord-ouest de la Transilvanie, 1971, EA. pl. 25 b ;
M. M·acrea şi Carol Kacs6, DepozUul de bronzuri de la Blltarct, Satu Mare. Stu
dii şi comunicări, Il, 1972, pl. XXlV/1-6, p, 104-105 ; Al. Vulpe, Dfe A.rte und
Beile in Rilmanien Il, 388, p. 74, pl. 61 A/36-40 ; 42-47 ; M. Petrescu-Dimbovi ţa,
DBR, p. 52-53, pl. 26/13.
66 M. Rusu, Depozitul de
bronzuri de la Balşa, Sargetia IV, 1966, Muzeul
din Deva p. 22, pl. 1/1 b, p. 19 ; M. Petrescu-Dimboviţa, DBR, p. 52, pl. 24/2.
67 M. Petrescu-Dimboviţa, DBR, p. 51, pl. 21/10-- 1 1.
6a Idem, p. 54, pl. 29/12-13.
"' Ibidem, p, 55, pl. 34/3-6.
70 Ibidem, p. 62, pl. 51/8-14.
1 1 Ibidem, p. 71, pl. 69/12-15.
72 M. Rusu, DepoziteZe de bronzuri de la Rebrişoara, Arh. Mold. II-III, 1964,
p. 242 şi fig. 2/1-4 ; M. Petrescu-Dimbovi ţa , DBR, p, 87, pl. 61/8-11.
.
73 Fr. Nistor şi Al. Vulpe, Depozitul de brdţdri de bronz de la Vadul Izei,
SCIVA, 4, 21, 1970, p. 623-624, fig. 2/2-6 ; M. Petrescu-Dimbovita, DBR, p. 72,
pl. 70/3-7 ; 9.
74 Fr. Nistor şi A l . Vulpe, Depozitul de bronzurt de la Crăctuneştt (Mara
mureş), SCIVA, 1, 25, 1974, p. 5-18, fig. 3 ; M. Petrescu..Oimboviţa, DBR, p. 56,
pl. 39/7-10 ; pl. 40/1-4.
75 M. Petrescu Dimbovi ta DBR, p. 70, pl. 65/12-13.
76 Idem, p. 62, pl. 51/18.
77 T. Bader, Inventaria archaeologica. Roumanie, fasc. 6, R 24-R 30, Depots
de l'age du bronze tardtf du nord-ouest de la Transilvanie, 1971, EA, p. 25 b ;
M. Macrea şi Carol Kacs6, Depozitul de bronzuri de la Bătarci, Satu Mare.
Studii şl comunicdrf Il, 1972, pl. XXIV /1-6, p. 104-105 ; Al. Vulpe, Dte Axte
und Beile in Rilmanfen II, 388, p. 74, pl. 61 A/36-4.0 ; 42-47. M. Petrescu-Dfm
boviţa, DBR, p. 52-53, pl. 26/7-19 ; pl. 27/1-4.
78 Idem, p. 51, pl. 22/5-6.
7'll Ibidem, p. 82, pl. 114/11-13.
eo Ibidem, p. 1 14-118, pl. 260/17-30 ; 262/6.
11 V. P
epelea, Depozitul de bronzurf de la Cetatea de Baltii, AMN, X, 1973,
p. 517-519, fig. 1/8 a-b ; M. Petrescu Dimboviţa, DBR, p. 88, pl. 127/16.
63 Ibidem, p.

-

,

-
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Birsana 112, Valea lui Mihai (depozitul 1) .83, Alţina 14, Hunedoara (depozitul 1) 115,
Pecica (depozitul Il) 16, Peclca (depozitul IV) 17, PoŞaga de Sus •, ŞpAlnaca (de
pozitul Il) 19, Tăut 90, Tirol 9 1 , Treznea n şi pentru brăţările miel la Bogata de Jos 'l,
Suseni 94, Dumbrava "• Popeşti "• Şpfrlnaca (depozitul Il) 97. AnalogU ceva mai
puţin directe se găsesc In depozitele din Ha 81 de la V19Uia n şi Tăuteu "·
Mai notăm că un colier de la Chergheş incadrat 1n Ha A1 are aceeaşi orna
mentaţie ca şi brăţările mari nr. 2 şi 3 de la Tătărăni 100.
In Muntenia, brAtAri asemănătnare se cunosc numai intr-un singur caz, In
depozitul de la Sacoţi to t.
Taate aceste depozite şi descoperiri izolate se incadreazA la sfirşitul epocii
bronzului şi la inceputul primei epoci a fierulul (Ha A şi B). Intrucit tipologia
şi cronologia brăţărilor nu a fost incA bine fixat!, ele nu pot servi in cazul depo
zitului de la Tătărăni pentru datări şi încadrări tipolngice mai precise. Cu toate
acestea, se poate observa că brăţările de la Tătărăni, in special exemplarele mari
mai tipice, lşi găsesc analogii mai degrabă la brăţările din Bronzul final declt la
cele din Ha şi B. Remarcăm totodată că ornamentul din benzi de linii oblice
dispuse opozant se intilneşte la Tătărănl la ambele tipuri de brăţări, ceea ce
indică o cronologie şi origine comună pentru aceste piese care provin, cu ma:D
mum de probabilitate, din acelaşi ateller.
Rămine d e stabilit la ce anume vor fi folosit brăţările mici de 4 şi li cm
diametru a căror utilitate prattică nu pare a fi evident!. Este posibil ca acestea
să fi fost întrebuinţate ca podoabă şi in alt mod decit ca brăţarA, ca de exemplu
drept inele de timplA, după cum ar putea fi considerate drept mijloace de schimb
premonetare S'au obiecte de ofrandă, aşa cum s-a afirmat cu titlu de ipotezA 1112,
112 M. Petrescu-Dimbovlţa, Depozitul de bronzuri de la Bir.ron.a (Maramure,},
Anuarul InstUutulut de studii clasice, V, 1944-1948, Cluj, p. 268-27 1, 275, fig. 1/3-9;
2/3-9 ; idem, DBR, p, 84, pl. 119/3-5 ; 6-9.
83 Idem, DBR, p. 118-119, pl. 277/1-2.
14 I bidem, p. 81, pl. 1 13/4-6 ; 9-11.
85 Ibidem, p. 98, pl. 161/13-14.
" I bidem, p. 101-102, pl. 175/2-6.
17 I bidem, p. 102, pl. 178/1.
11 Ibidem, p, 103, pl. 179/15.
89 I bidem, p. 108-112, pl. 205/8.
90 I bidem, p. 1 13, pl. 213 / 13, 15.
9 1 I bidem, p. 1 14, pl. 215/7-8.
92 Ibidem, p. 114, pl. 216/1.
93 I bidem, p. 85-86, pl. 123/7, 11.
94 I bidem, p. 107-108, p l . 190 /1, 5, 7, 12, 14.
95 I bidem, p. 93, pl. 141/7.
96 I bidem, p. 102-103, pl. 179/3.
91 I bidem, p. 108-1 12, pl. 205/18.
98 Ştefan Dănilă, Depozitul de bronzuri de la Vlsuta, SCIVA, 27, 1978, 1,
p. 69, fig. 5/1-7 ; 6/1-2 ; M. Petrescu-Dlmboviţa, DBR, p. 138, pl. 333/g...... 1 0 ;

334/1-6.

" M. Petresou-Dîmboviţa, DBR, p. 136-137, pl. 330/17.
too Ion Andriţoiu, Depozitul de
bronzuri de la CheTghe,, Apulum IX, 1971,
p. 84, fig. 1 /3 şi pl. I/3 ; M. Petrescu-Dimboviţa, DBR, p. 88, pl. 128/3.
10 1 I
on Nania şi Sever Holtei, Depozitul de bronzurf de la Sacoţi-Sl4tfoara,
judeţul Vîlcea, Buridat.'a, Studii şi materiale. Muzeul judeţean Vîlcea, 1972, p. 176177. M. Petrescu-Dimboviţa, DBR, p. 120, pl. 282/3-15.
102 Fr. Nistor şi Al. Vulpe, Depozitul de brdţări de bronz de la Vadul Izef,
SCIVA, 4, 21, 1970, p. 630 ; Ştefan Dănilă, op. dt., p. 7 3-74 , cu bibliografia şi
discuţia problemei .
15
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Pentru un alt obiect de la Tătărăni, secera, dispunem de un număr foarte
mare de exemplare asemănătoare din tipul general de seceră cu limbă la miner,
!n depozitele şi descoperirile izolate din Transilvania de la sflrşitul epocii bron
zului şi din prima epocă a fierului incepind din Ha A, şi plnă in Ha B3• Dacă
luăm in considerare forma nervurllor de pe miner şi lamă atunci analogiile se
restring numai la secerile din depozitul de la Beltiug 103 datat la sfirşitul epocii
bronzului, Bogata de Mureş ,."., Dipşa 105, Guşteriţa (depozitul Il) IM, Şpăln-aca (de
pozitul Il) 111, Uioara de Sus 101 şi · Valea lui Mihai (depozitul 1) 109, toate încadrate
!n Ha A, .
Secera cu limbă la miner este de asemenea intilnită şi in descoperirile din
Muntenia şi Dobrogea dar fără analogii directe la secera de la Tătărini.
Se remarcă absenţa acestei forme cu nervuri pe miner şi lamă in depozitele
de bronzuri din Moldova dar, avind in vedere că este atestat! pînă acum in
spaţiul extracarpatic (Muntenia şi Dobrogea) precum "i intre Prut şi Nistru (la
Mindreşti '10), este de aşteptat ca după descoperirea de la Tătărăni să apară mai
multe seceri aparţin ind · acestui tip.
Pentru cupa sau ceaşca de bronz de la Tătăn\ni nu cunoaştem piese iden
tice sau cel puţin asemănătoare decit în depozitul de la Pihneşti m. Deşi ii lipsesc
elementele de prindere de pe porţiunea de la marginea încă bine păstrată,
această piesă ar putea fi considerată ipotetic drept un umbo de scut.
Acul cu capul globular ajurat constituie, de asemenea, o piesă rar întîlnită.
fără prea multe anal.ogii. Un exemplar intrucitva asemănător se cunoaşte in
depozitul de Ia Băleni 1 12 şi un al doilea la Dancu 1 13 provenit dintr-o dese�
perire intimplAtoare şi datind probabil din acruşi epocă, ambele insă fără piesa
mobilă in formă de frunză de salcie. Un ac .cu capul globular a fost descoperit
şi in săpăturile de la · Tîrpeşti, dar este încă inedit , ,., Faptul că nu se găsesc
piese asemănătoare in Transilvania şi in zonele de la vest de Carpaţi ne determină
să-I considerăm, impreunA cu acele de la Dăneşti, Tirpeşti şi Bălenl, drept o
creaţie a regiunilor de la est de Carpaţi.
Celălalt ac, cu ureche, are analogii la exemph1rele apartinind culturii Noua
descoperite la Cavadineşti 1 15 şi Girbovăţ 1 16, precum şi in depozitul de la
Băleni 117•
103 M. Petrescu-Dimboviţa, DBR, p. 53, pl. 27/13.
'104 ldem, p. 85, pl. 121/7.
105 Ibidem, p. 92-93, pl. 138/15.
106 Ibidem, p. 95-97, pl. 152/9, 1 1-13.
107 I bidem, p. 108, pl. 198/9.
108 I bidem, p. 1 14-117, pl. 229/10 ; 230/4, 8 ; 233j5, 1 1.
109 Ibidem, p. 1 18-1 19, pl. 276/9.
1 10 V. A. Dergacev, op. cit., p. 1 1-12, pl. 3/20.
111 Cf. nota 12.
1 12 1. T. Dragomir, Danubtus, 1, 1967, p. 90 ; idem, lnventaria archaeologica.
Roumanie, fasc. 4, R 18, Le depot de l'age du bronze tardif de Bălenf, EA, 1967,
1 8 e ; M. Petrescu-Dimboviţa, DBR, p. 73-74, pl. 74/47.
1 13 Em. Z�haria şi N. Zaharia, SCIV, 1-2, VI, 1955, p. 180, fig. 10 ; M. Pe
trescu-Dimboviţa, SCIV, 3-4, IV, 1953, p. 446.
1 14 Informaţie S. Marinescu-Bilcu căreia ii mulţumim şi cu acest prilej.
115 M. Petrescu-Dimbovita, Arh. Mold., II-III, 1964, fig. 7/13, p. 261-262 :
1. T. Dragomir, Săpăturfle arheologice de la Cavadineşti, Materiale VII, 1961,
p. 155, fig. 3/2.
116 A. C. FLorescu, Şt. Rugină, D. Vicoveanu, Aşezarea din epoca bronzului
tirziu de la Girbovli.ţ, Danubius 1, 1967, p. 79, fig. 7/2, p. 86 .
1 17 1. T. Dragomir, Danubhts 1, 1967, p. 96, fig. 1 /9-10 ; idem. Invent.aria
archaeologica. Roumanie, fasc. 4, R 18, EA, 1967, R 18/b, 29, 30.
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etapă corespunzătoare culturii

butonii din depozitele transilvănene de la
124

Minişul de Sus

şi Lama

125.

De asemenea, in Transilvania se găsesc analogii şi in depozitele din Ha A1
de la Band 126, Şpălnaca (depozitul Il) 127, Uioara de Sus 128 lft In depozitul din
Ba 81 de la Tăuteu 129.
O altă piesă

numai

in

- ciocanul derivat

depozitele de la

Drajna de

in depozitele de la Ocna de Fier
a fierului (Ha A1).

m

din forma de
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130

de

epocii bronzului şi
şi Şpălnaca (depozitul Il) 1 32 din prima epocă

Depozitul de la Tătărăni este alcătuit din
asemănindu-se

in

ro

această privinţă

celt, are puţine analogU şi

la sfirşitul

puţine obiecte, cu greutate redusi,

celelalte

depozite

de

bronzuri

cunoscute

pînă acum in Moldova. Ceea ce il individualizează intrucitva este marea varie
tate, fiind atestate următoarele tipuri : brăţara, celtul, ciocanul-celt, cupa, secera,
acul

(două

variante)

şi

butonul,

alcătuind deci

ş-apte forme

deosebite

din

cele

13 piese cite n compun.
tn privinţa

originii obiectelor, depozitul face parte din categoria depozitelor

mixte in care alături de obiectele · de import transilvănean se intilnesc şi materiale

de origine sud-est carpaticli..

Dintre piesele care pot fi considerate după analogille citate drept importuri
transilvănene se n'llmără In primul rind brăţările, apoi secera cu limba la miner
şi,

cu probabilitate, butonul

produs

local

sau,

mai

puţin

şi

ciocanul-celt.

probabll,

un

Celtul

import

de tip

sud-estic poate fi

răsăritean,

in aceeaşi

un

situaţie

anindu-se şi cele două ace ca şi, cupa (ceaşca), a cărei origine, deocamdată, nu
poate fi stabilită.
Relativ
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datarea
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observăm

C'ă
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se
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din obiecte care se datează
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118 Marilena Florescu, Depozitul de obiecte de bronz de ta Ulmf�Litenf, Arh.
Mold., 1, 1961, p. l l B-- 1 19, fig. 4/3 = 3/13 ; M. Petrescu-Dîmboviţa şi Marilena Flo
rescu, op. clt., R 41/9 ; M. Petrescu-Dimboviţa, DBR, p. 77-78, pl. 88/17.
1 19 I . T. Dragomir, Danubius 1, 1967, p. 90, fig. 9/1-4, 7-10, p. 104 ; idem,
Inventaria archaeologica, Roumanie, fasc. 4, R 18, EA, 1967, 18 a şi c ; M. Pe

trescu-Dîmboviţa, DBR, p. 73-74, pl. 74 /14-23.
120 Lon Mitrea, Depozitul de bronzurt de
p.

ta Heleşteni, Mem. Ant.,

188, fig. 1/4, p. 184 ; M. Petrescu-Dîmboviţa, DBR, p. 75, p l . 82/15.
12 1 V. A. Dergacev, op. cit., p. 26 şi p. 25, fig. 10/16.
122 M. Petrescu-Dimbovlţa, DBR, p. 52, pl. 22/15.
123 Idem, p. 59, pl. 46/6.
124 Ibidem, p. 64, pl. 55/2.
125 Ibidem, p. 63, pl. 52/12-13.
126 I bidem, p. 82-83, pl. 1 16/27.
127 Ibidem, p. 108-112, pl. 21 1/6, 10-12.
128 Ibidem, p. 1 14-117, pl. 248.
129 Ibfdem, p. 136-137, pl. 331/4-5.
130 Ibidem, p. 78-79, pl. 89/6.
1 3 1 I bidem, p. 100, pl. 167/7.
132 Ibidem, p. 109, pl. 195/10.
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Dintre exemplarele ce aparţjn sfîrşitului epocii bronzului enumerAm celtul
de tip sud-estic (tipul transilvănean, varianta risăriteanl) care in Moldova este
atestat numai in depozitele ce aparţin acestei etape, acul cu capul globular şi
piesă mobilă şi acul cu ureche.
Secera cu limbă la miner, ciocanul, butonul şi brAţirile au analogii, aşa
după cum am arătat, in de)Jflzitele din Transilvania, Muntenia şi Dobrogea de la
sfirşitul epocii bronzului şi inceputul primei epoci a fierului. -!ntruclt din depozit
celtul şi acele circulă pe o perioadă mai scurtă şi bine determinată, apreciem
că intreg depozitul de la Tătărăni poate fi datat in etapa BronZIUlui de sfîrşit,
adică in secolul .XIII f.e.n. Raportat la bronzurile caracteristice pentru această
perioadă depozitul se incadrează in seria Uriu-Domăn�ti din Transilvania ori
Drajna de Jos-Oinac din Muntenia sau Rişeşti-Băleni din Moldova tu care
corespund in parte cu aşezările şi necmpolele culturii Noua din secolele XIII
Xll i.e.n.
In privinţa cauzelor care au determinat îngroparea unui numAr relativ
mare de obiecte de bronz din Moldova, se pare că nu este suficieHt a lua in
considerare deplasările interne şi frămîntările din sinul purtătorilor culturii
Noua pentru a explica •această situaţie. Noi inclinăm să credem că îngroparea
depozitelor, ca fenomen general care se produce acum, se datorează şi inceputu
lui deplasărilor dinspre vest sau chiar dinspre nnrd a purtătorilor culturii hallstat
tiene cu ceramică canelată ce vor determina insemn•ate modificări in structura
etno-culturală şi vor determina trecerea la prima epocă a fierului şi in spaţiul
est-carpatic 1J.C. Din acest punct de vedere, credem că incadrarea cronologică a de
pozitului ar pute--a fi ceva mai bine precizată dacă il vom raporta doar la inter
valul dintre sfîrşitul culturii Noua II şi inceputul Ha A1 •
Faptul că in Moldova depozitele de bronzuri a111 greutatea mică, sint lipsite
In majoritate de turte de bmnz, au puţine obiecte, conţin numeroase importuri,
constatări valabile şi pentru depozitul de la Tătărăni, sint dovezi care arată că
metalurgia bronzului la răsărit de Carpaţi era mai puţin dezvoltată.
Din acest punct de vedere, Moldova rămine tributară Transilvaniei şi zonelor
estice după cum o dovedeşte numărul mare de importuri, obiectele de bronz fiind
vehiculate in special de purtătorii culturii Noua.
Dar, se pare că se poate vorbi şi de o contribuţie proprie, constind din
celtul de tip transilvănean varianta răsăriteană ca şi acul cu cap globular, ajurat
şi cu piesă mobilă ·acestea fiind o creaţie a regiunilor de la est şi sud de
carpaţi.
Depozitul de la Tătărăni se dovedeşte a fi important deoarece o serie de
forme necunoscute sau insuficient atestate, cum ar fi cupa (ceaşca) şi acul cu
cap globular, ajurat şi piesă mobilă, apar pentru prima dată intr-un contest cu
obiecte relativ bine datate.
De asemenea, in depozitele din Moldova, ciocanul-celt şi secera ci Zanguette
cu nervuri pe lamă şi miner se intilnesc acum pentru prima dată.
133 M. Rusu, Die Verbreitung der Bronzehorte in Transilvanten vom Ende
der Bronzezeft bis in dte Mittlere
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DEPOZITUL DE BRONZURI DE LA TATARANI

LE D:tPOT DE BRONZES DE TATARANI (COMMUNE DE DANEŞTI,
D1::PARTEMENT DE VASLUI)

R i! s u m e
Un nouveau dep6t d'objets de bronze a ete decouvert, en 1976, dans village
TătărAni, commune de Dăneşti, departement de Vaslui.
Le dep6t est compose d'une hache ă douille de type transylvaln, variante
orientale (ou de type sud-estique), un marteau ă douille, une faucllle ă languette,
deux aiguilles, un bouton, six bracelets et un coupe. Le poids total est de
903 grammes.
Des pieces semblables, decouvertes dans les regions limitrophes de la Mol
davie, ont offert Ia possibilite d'etablir !'origine des objets du dep6t de TătlrAni.
On considere que Ies bracelets, la faucille ă languette et probablement le bouton
et le marteau ont i!te importes de Transylvanie ; quant aux autres objet3 (la hache
de type sud-estique, les deux aiguilles et probablement la coupe) ils peuvent etre
des produits locaux. Il est moins probable qu'ils aient ete importes de l'Est.
Quant a la date des objets faissant partie de ce dep6t, tels que le marteau,
la hache ă douille et les deux aiguilles, ce dep6t est considere, comme datant du
XIII• siecle av.n.e., ă une etape correspondant ă ia civilisation de Noua.
Par rapport •aux bronzes typ!que de cette epoque, ce dep6t a ete inclus dans
Ia serie Uriu-DomAneşti de Transilvanie ou dans la serie Rişeşti-Băleni de
Moldavie.
L'auteur considere qu'on peut inclure, avec plus de precision, ce dep6t dans
!'intervalle Bronz D - Ha A " quand les tribus thraces ă ceramique canellee se
sont deplaces.
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