
O NOUA FAZA IN EVOLUŢIA CULTURII TEl: 
FAZA FUNDENII DOAMNEI*) 

Descoperită de multă vreme pe teritoriul ţării noastre şi studiată în 
deosebi de I. Nestor 1), D. V. Rosetti 2) şi Dorin Popescu 3), cultura Tei 
rămîne totuşi pentru arheologia epocii bronzului din R.P.R. - a.c;;a cum 
s-9- subliniat şi în "Istoria Romîniei" - o cultură "încă puţin cunoscută 
şi" studiată". În deosebi nu sînt surprinse, cu claritatea şi precizia necesare, 
pe de o parte procesul de formare a culturii Tei, iar pe de altă parte 
perioada ei de sfîrşit. 

În legătură cu această din urmă problemă a evoluţiei culturii Tei, 
descoperirile făcute la Fundenii Doamnei, în 1957 şi 1958 4) aduc la lumină 
materiale şi date de natură să întregească, măcar în parte, cunoştinţele 
dobîndi te pînă acum. 

Staţiunea Fundenii Doamnei se află situată la periferia estică a ora
şului Bucureşti, pe teritoriul raionului 23 August, în imediata vecinătate a 
lacului Fundeni, pe un platou - martor din terasa înaltă stingă a riului 
Colentina. Cu prilejul cercetărilor arheologice efectuate acolo au fost 
descoperite, împreună cu resturi de aşezări vechi neolitice, tîrziu hallstat-

*) Această comunicare a fost redactată în 1958. Atunci, avînd în vedere analo
giile dintre aspectul cultural de la Fundenii Doamnei ş,i cultura Noa şi ţinînd seamă 
de faptul că aceasta din urmă era, la data aceea, atribuită începutului primei epoci 
a ~ierului am datat materialele pe care le prezentam în Hallstattul timpuriu. 
Comunicarea, cu titlul ei din 1958, "Ceramica hallstattiană de la Fundenii Doamnei" 
a fost citată în "Materiale şi cercetări arheologice", VI, la p. 763. Ulterior - şi co
municarea redactată în forma de faţă întrevede - am revenit asupra încadrării, 
acum afirmînd că materialele de la Fundenii Doamnei datează de la sfîrşitul epocii 
bronzului. Această revenire se datoreşte ajutorului primit din partea tov. D. Berciu, 
de la Institutul de arheologie al Acad. R.P.R., care, în 1959, ne-a atras atenţia că 
descoperirile de la Fundenii Doamnei au analogii multiple cu materialele (atunci 
in~dite) de factură Verbicioara tîrzie, descoperite în nivelul II de la Vlădeşti şi că 
astfel şi materialele de la Fundenii Doamnei trebuie datate la sfîrşitul epocii bronzului. 
Este de menţionat faptul că în "Istoria Romîniei·', voi. I (pp. 113-114) cultura Noa 
este :;;i ea acum plasată la sfîrşitul epocii bronzului. 

1) I. Nestor, "Der Stand der Vorgesichtsvorschung in Rumănien", in 22 BerRGK, 
1933, p. 101 şi urm. 

2) D. V. Rosetti, "Civilizaţia tip Bucureşti, - Die Bukarester Kultur", Buc., 1936. 
:l) Dorin Popescu, "Die Friihe und mittlere Bronzezeit in Siebenbiirgen", Buc. 

1944, pp. 80-88. 
") Săpăturile de la Fundenii Doamnei au fost efectuate de un colectiv de la 

Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti, sub coduccrea lui Vlad Zirra. 

339 

https://biblioteca-digitala.ro



tiene, din sec. IV e.n., sec. VI-VII e.n. şi din vremea de sfîrşit a feuda
lismului (sec. XVII-XVIII) şi resturile unei locuiri de la sfirşitul epocii 
bronzului 1). Această din urmă locuire a corespuns unei depuneri destul 
de uniforme, situată la baza unui strat de pămînt cenuşiu închis, ea 
suprapunînd pe alocuri şi chiar întretăind depunerea veche neolitică, la 
rîndu-i fiind G.e asemeni suprapusă şi deranjată de locuirile ulterioare. 

În zonele cercetate, singurele complexe care au putut fi precizate au 
fost doar resturile a patru locuinţe, precum şi un număr restrîns de gropi. 

Locuinţele sînt colibe de suprafaţă, construite din pari, nuiele şi 
chirpici. Forma şi dimensiunile lor nu au putut fi cunoscute, deoarece 
starea lor de conservare a fost în toate cazurile rea. Colibele aveau în in
terior, într-unul din colţuri, vetre deschise de formă rotundă sau ovală. 

Cele şase gropi menajere constatate pe parcursul depunerii de la sfîr
şitul epocii bronzului, porneau toate de la baza stratului de humus antic, 
erau în formă de puţ şi aveau adîncimea de 0,60 m pînă la 1 metru. 

Atît în locuinţe cît şi în gropi, precum ~i în întreaga depunere arheo
logică de la sfîrşitul epocii bronzUlui, au fost recoltate percutoare, aşchii 
şi fragmente de lame de silex ; o măciucă perforată de piatră, fragmentară, 
jumătatea unei alte unelte de piatră (topor, ciocan ?), cu ceafa rotunjită 
şi gaură de înmănuşare transversală, fusaiole de lut cu forma tronconieă 
sau bitronconică, greutăţi pentru războiul de ţesut sau pentru plase de 
pescuit, fragmente de bronz şi un ac de cusut întreg, etc. Toate aceste 
obiecte, avînd un caracter comun şi mai răspîndit în timp, nu pot fi uti
lizate pentru o încadrare culturală şi cronologică a materialelor pe care le 
prezentăm ; pentru aceasta ne vom servi de omoplaţii de vită cu capetele 
crestate şi de ceramică. 

Uneltele lucrate din omoplaţi de vită avînd capetele crestate sînt soco
tite că au avut funcţiunea de piepteni pentru ornamentarea ceramicii sau, 
poate, pe aceea de bătut firele la războiul de ţesut 2). Pe teritoriul ţării 
noastre, omoplaţii cresta ţi au fost constataţi în aşezările culturii Noa, de la 
sfîrşitul epocii bronzului 3), iar pe teritoriul R.S.S. Moldovenească în aşe
zările de tip "zolniki", care datează din aceeaşi vreme 4). Prezenţa repetată 
a acestor unelte şi în aşezarea de la Fundenii Doamnei 5) îngăduie conclu
zia că ea trebuie datată tot în perioada de sfîrşit a epocii bronzului. Către 
o atare încheiere conduce şi analiza materialelor ceramice. 

1) Vlad Zirra, "Săpăturile arheologice de la Fundenii Doamnei", "Materiale şi 
cercetări arheologice", VI, ed. Acad. R.P.R., 1959, pp. 762-763. 

2) M. Petrescu-Dîmboviţa, "Contribuţii la problema sfîrşitului epocii bronzului 
şi începutul primei epoci a fierului în Moldova", S.C.I.V., IV, 3-4, 1953, p. 455. 

3) Asemenea obiecte s-au descoperit la Truşeşti - Movila Şesul Jijiei (M. Pe
trescu-Dîmboviţa, op. cit., p. 455 şi "Materiale şi cercetări arheologice", III, ed. Acad. 
R.P.R, Buc., 1957, p. 208 şi fig. 7.'1 de la pag. următoare) ; la Rusenii Noi 
(M. Petrescu-Dîmboviţa, idem, ibidem) ; Valea Lupului, ("Materiale", III, p. 169 
şi fig. 7/6-7 de la pagina următoare) ; Larga Jijia ("S.C.I.V.', III, 1952, p. 53, fig. 10), 
la Andrieşeni (,,Materiale", V, p. 332 cu fig. 5 şi "Materiale", V., pag. 121, fig. 5,9, 
de la pag. următoare) ; Cavadineşti ("Materiale", VI, p. 456, fig. 2 5) şi Nicoleni 
("Materiale", VII, p. 177 şi fig. 12/3 de la pag. urm.). 

4) 1\..Y. McJIIOKOB<t, "DaMHTIIHI<H CI<pHcl)CKoro JiococrenHoro cpC,1.H~ro nonHccrpoBL>H", 
în ,,MarepHaJibi H HCCJIC.LI.OBaHHH no apxco.riOri1II C.C.C.P.", G4, p. 10, f1g. l/15:-16. 

'') Unul din omoplaţii crestaţi de la Fundenii Doamnei este reprodus m raportul 
preliminar de săpături din 1957, V. Z!rra, op. cit. p. 762. 
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Olăria descoperită la Fundenii Doamnei - în locuinţe, gropi şi în 
depunerea arheologică corespunzătoare lor - poate fi în1părţită, după 
modul în care a fost lucrată pasta vaselor şi după formele acestora în trei 
categorii : vase mari de provizii, cu pereţii groşi ; vase de dimensiuni 
mijlocii cu pereţii relativ subţiri şi vase de dimensiuni miei cu pereţi 
subţiri. 

Pasta vaselor din prima categorie a utilizat ca degresant în cantităţi 
apreciabile, cioburi şi pietriş cu bobul destul de mare, din care cauză, în 
spărtură, pereţii au aspect zgrunţuros. Arderea a fost în multe cazuri in
completă şi atunci pereţii au interiorul negru sau cenuşiu-negru, stratele 
superficiale fiind cel mai adesea de culoare cărămizie. Cînd însă arderea a 
fost uniformă, atît interiorul cît şi exteriorul sînt de aceeaşi culoare. Din 
punctul de vedere al tratării suprafeţei pot fi deosebite, în categoria vase
lor mari, două grupe : cele cu exteriorul netezit, uneori destul de bine, iar 
alteori chiar lustruit şi altele la care suprafaţa exterioară a fost neglijent 
tratată. 

Din categoria vaselor mari au putut fi reconstituite următoarele 
forme: 

1. Vas cu pereţii pîntecelui arcuiţi în exterior iar spre fund uşor con
cavi. În exterior, pe umăr, sînt dispuse simetric patru apucători - ari
pioare, de formă rectangulară (fig. I, 1). 

2. Fragment dintr-un vas mare cu pereţii groşi, cu partea superioară 
a pîntecelui puternic arcuită, cu gîtul scund şi buza răsfrîntă, teşită şi 
crestată în exterior (fig. I, 2). 

3. Fragmente de vase mari, cu pereţii părţii superioare foarte puţin 
arcuiţi (fig. II, 2, 3). 

4. Fragment de vas cu pereţii părţii superioare drepţi, traşi în inte
rior mai spre fund. Umerii drepţi, făcînd corp comun cu buza dreaptă. O 
toartă verticală, masivă, porneşte de pe partea superioară a recipientului 
coborînd pe pîntece (fig. III, 1). 

5. Vase fragmentare de tipul urnei tronconice, cu buza teşită orizontal 
(fig. I/3 ; III, 2). 

6. Fragment de vas cu pîntecele uşor arcuit, cu umărul şi buza puţin 
plecate spre interior (fig. II, 1). 

Fundurile recipientelor din această categorie sînt masive şi groase ; 
uneori, spre fund, pereţii vaselor apar concavi. 

Cu excepţia unui singur caz, torţi propriu zise lipsesc la vasele mari 
de provizie ; sînt însă frecvente proeminenţele - apucători, care adesea 
au o formă semiovală sau aproape rectangulară ori triunghiulară. 

Vasele mari cu pereţii groşi au fost ornamentate în genere cu brîuri 
în relief, aplicate sau organice, alveolate sau crestate. Motivele ornamen
tale redate de distribuţia brîurilor pe suprafaţa recipientelor alcătuiesc 
benzi orizontale, în val sau în zig-zag. 

Pasta vaselor celei de a doua categorii ceramice a fost în genere bine 
lucrată, bine frămîntată, din care cauză, în spărtură, pereţii recipientelor 
prezintă o structură destul de omogenă şi de compactă. Ca degresanţi s-au 
utilizat cioburi pisate dar şi pietricele mărunt sfărîmate. Arderea a fost 
bună. Sînt fragmente de vase care intenţionat au fost arse variat, încît 
suprafeţele interioare şi exterioare ale redpientelor sînt cînd cenuşii pe 
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Fig. 1. Vase fragmentare de lut, lucrate din pastă grosolană. 
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o parte şi negre pe cealaltă, cînd cărărnizii pe ambele feţe, cînd negre în 
interior şi cărămizii în exterior. Vasele celei de a doua categorii au fost 
adesea netezite în exterior, suprafaţa lor rămînînd totuşi aspră la pipăit. 
Se întîlnesc de asemeni şi exemplare la care s-a utilizat lustruirea. Printre 

~ 

~ 
<::::: 

1 

i 
- .f- --

Fig. II. Fragmente de vase lucrate din pastă grosolană. 

1 

1 

_j 

fragmentele de vase de dimensiuni mijlocii există şi unele lucrate dintr-o 
pastă mai puţin omogenă, mai inegal frămîntată şi utilizînd ca degresant 
pietriş mai grosolan sfărîmat. Suprafeţele acestor reeipiente au fost ne
glijent tratate. 

Din repertoriul formelor celei de a doua categorii ceram1ce enu
mărăm: 
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Fig. III. Fragmente ceramice de la Fundenii Doamnei. 
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1. Fragmente de vase bitronconiee, unele cu buza uşor răsfrîntă în 
afară (fig. IV, 2 --4), altele cu buza dreaptă, mai înaltă (fig. IV, 5-6) sau 
mai scundă (fig. IV, 7, 12), cîteodată rotunjită (fig. IV, 6), uneori plată 
(fig. IV, 9), iar alteori puţin îngroşată în exterior (fig. IV, 10). La vasele 
bitronconice, cîteodată buza se desprinde lin din peretele vasului (fig. IV, 
1, 8, 9, 11), alteori însă recurgîndu-se la o demarcare a ei faţă de restul 
recipientului, printr-o incizie dispusă în exterior (fig. IV, 2, 4, 5-7, 12). 

2. Fragmente de vase bitronconice, cu gîtul plecat spre interior şi 
cu buza evazată (fig. V, 2). 

3. Fragment de vas cu pîntecele puţin reliefat, cu gîtul şi buza drepte, 
buza fiind îngroşată în exterior (fig. V, 4). 

4. Vas fragmentar, cu pereţii puternic arcuiţi în zona pîntecelui şi 
uşor concavi spre fund. Două torţi supraînălţate, cu proeminenţe, triun
ghiulare în secţiune, se desprind din buză şi coboară pe partea superioară 
a pîntecelui (fig. VI, 1). 

5. Fragmente de vase cu pereţii pîntecelui puternic arcuiţi şi cu gît 
plecat spre interior. Torţi verticale, mai înguste sau mai late, triunghiu
lare sau planconvexe în secţiune, sînt aplicate pe umeri (fig. V, 3, 5). 

6. Fragment de vas cu pîntecele puternic arcuit, cu umărul şi gîtul 
plecate spre interior. Două (?) torţi cu secţiunea ovală, cu cap€tele alun
gite coborau pe pîntece (fig. VII, 5). 

7. Vas fragmentar, cu pîntecele globular şi cu gîtul drept. Două 
torţi (?) se desprindeau din buză şi coborau pe pîntec~, în zona de maximă 
lărgire a acestuia (fig. VII, 3). 

8. Fragment de vas cu pîntecele puţin arcuit, cu gîtul relativ înalt 
şi buza uşor evazată. Torţile (?) erau lenticulare în secţiune, porneau 
probabil din buză şi coborau pe pîntece (fig. VII, 1). 

9. Fragmente de vase tronconice cu pereţii pîntecelui puţin arcuiţi 
(fig. VIII, 1). 

10. Fragmente de vase cu pîntecele arcuit, cu marginea înaltă, dreaptă 
(fig. IX, 2), sau evazată (fig. IX, 4). 

11. Fragment de vas cu pîntecele uşor arcuit, cu umărul puţin plecat 
spre interior şi cu gîtul înalt, terminat cu o buză teşită orizontal. O toartă 
ovală în secţiune era prinsă sub buză şi cobora pe pîntece (fig. VIII, 2). 

12. Fragmente de vase cu corpul bombat şi gît cilindric, relativ înalt. 
Torţi supraînălţate, triunghiulare în secţiune, cu creste, se desprindeau 
din buză şi coborau în zona superioară a pîntecelui (fig. IX, 1 şi 3). 

13. Străchini cu profil conic, cu buza dreaptă, mai înaltă sau mai 
scundă (fig. X, 1, 4) ori cu buza arcuită spre interior (fig. X, 2). Două frag
lnente de străchini au torţi - la un fragment toarta fiind aplicată pe 
marginea exterioară a vasului (fig. X, 1), probabil cu rol decorativ, la 
celălalt fragment, o toartă propriu zisă înălţîndu-se oblic deasupra buzei 
(fig. X, 3). 

Fundurile vaselor celei de a doua categorii ceramice sînt uneori drepte 
alteori cu baza puţin profilată (fig. X, 5-8). 

Torţile, cu secţiunea ovală şi triunghiulară, sau formate din bandă 
mai lată ori mai îngustă, cu secţiunea rectangulară, aveau deschiderea 
ovală sau rotundă (fig. XI, 1-5). Uneori torţile erau prevăzute cu proemi
nenţe sau creste. Este de menţionat, de asemeni, o toartă formată din 
bandă cu secţiunea plan-convexă, care se termina printr-un semicerc cu 
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cîmpul uşor adîncit (fig. XI, 7, 7 a) şi o toartă cu profilul unghiular, cu 
braţul superior orizontal - oblic faţă de peretele recipientului, bra.ţul 
inferior fiind arcuit (fig. XI, 6). 

Ornamentarea vaselor de dimensiuni mijlocii s-a făcut prin inc1z1e 
simplă sau cu împunsături, cu caneluri sau cu adîncituri circulare sau 

" 
Fig. IV. Profile de vase bitronconice din faza Fundenii Doamnei a culturii Tei 

346 

https://biblioteca-digitala.ro



..... --~----

Fig. V. Fragmente de vase decorate cu caneluri. 
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ovale şi_ mai rar prin brîuri aplicate. Motivele decorative constau din 
benzi orizontale, dreptunghiuri, triunghiuri, şiruri de adîncituri ovale sau 
circulare, acestea fiind cîteodată dispuse unele în combinaţie cu altele. 

Vasele încadrate în cea de a treia categorie ceramică de la Fundenii 
Doamnei au fo-st lucrate dintr-o pastă foarte bine frămîntată şi conţinînd 

-·-=-== 1 
'---------------

Fig. VI. Vas din faza Fundenii Doamnei a culturii Tei 
(1) şi din faza Fundeni a aceleiaşi culturi (2). 

materii degresante foarte fine, astfel încît, în spărtură pereţii recipien
telor de dimensiuni mici au o structură deosebit de omogenă şi de com
pactă. Arderea a fost bine făcută, suprafeţele interioare şi exterioare 
avînd de obicei culoarea cenuşie sau cenuşie-neagră. Sînt şi cîteva exem
plare de vase mici la care se observă că s-a dat o mai mică atenţie pre
gătirii pastei ; aceasta este mai puţin compactă iar materiile degresante 
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mai puţin fine, exteriorul recipientelor fiind netezit dar destul de ne
glijent. 

Din această categorie pot fi precizate următoarele forme : 
1. Vas tronconic cu buza ascuţită (fig. XII, 1). 
2. Fragment de vas cu pîntecele puţin arcuit, cu umărul înalt, ter

minat cu o buză dreaptă, teşită orizontal (fig. XII, 3) . 

3 

l 

. ·!fiii ,,,, 
1 / 

..L::_- --

1 

--- "'r-

Fig. VII. Ceramică ornamentată descoperită la Fundenii Doamnei. 

3. Fragment de castron în formă de cupă (?) (fig. XII, 2). 
4. Fragment de vas cu pîntece arcuit, cu gîtul şi buza trase spre 

interior (fig. XII, 5). 

349 

https://biblioteca-digitala.ro



,. 

,,, 1". 

\'' 
,,,. 

l'' 

5 
( 

'f. 
,1', 

:' 1 ·' 

1.!) 
O) 
a 

_____ j __ _ 
Fig. VIII. Fragmente de vase din faza Fundenii Doamnei a cultuni Tei 
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6. Fragment de vas cu pîntece puţin arcuit, cu gîtul înalt şi drept, 
terminat cu o buză îngroşată în exterior (fig. XII, 6). 

5. Fragment de vas cu pereţii pîntecelui profilaţi convex, cu buza 
subţire şi ascuţită, sub care, în exterior, se află un brîu organic, alveolat 
(fig. XII, 4). 

7. Vas fragmentar, cu corp tronconic arcuit, cu fundul îngust şi cu 
buza trasă arcuit spre interior (fig. XII, 7). 

Fig. IX. Fragmente de vase cu torţi supraînălţate, prevăzute cu proeminente şi creste, 
(1,3) : probile de vase (2,4). 

351 

https://biblioteca-digitala.ro



8. Ceşti. Unele exemplare aveau corpul caliciform (fig. XIII, 4) ; altele 
aveau pîntecele arcuit şi gîtul cilindric, înalt (fig. XIII, 2). Torţile erau 
uşor sup:raînălţate, ovale în secţiune şi se desprindeau din buza reci
pientelor, coborînd pe partea superioară a pîntecelui. 
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Fig. X. Fragmente de străchini (1-4) şi de funduri de vase (5-8) 
din faza Fundenii Doamnei. 
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Fig. XI. Torţi de vase descoperite la Fundenii Doamnei. 
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F1g. XJ I. Vase fragmentare, lucrate din pastă fină. Faza Fundenii Doamnei 
a culturii 'fei. 

354 

https://biblioteca-digitala.ro



Din categoria vaselor mici trebuie menţionată şi o toartă fragmentară 
de tipul ansa cornuta, ornamentată cu linii incizate1 superficiale 
(fig. XIII, 5). 

Vasele celei de a treia categorii ceramice au fost decorate cu incizii, 
adîncituri oval-ascuţite şi cu brîuri alveolare, motivele ornamentale con
stînd din benzi, şiruri de adîncituri ovale, triunghiuri haşurate etc. 
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Fig. X J li. Ceşti fragmentare şi fragment de toartă, 
descoperite la Fundenii Doamnei. 
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Din această înşiruire a principalelor fragmente ceramice de la Fundenii 
Doamnei, rezultă că repertoriul formelor cuprinde o varietate mare de 
vase. Este însă de precizat că predomină vasele de dimensiuni mijlocii, 
bitronconice şi cele înrudite cu acestea - recipientele cu pîntecele puter
nic arcuit. 
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Fig. XIV. Ceramică ornamentată din faza Fundenii Doamnei 
a culturii Tei. 
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În genere, indiferent de categoria din care au făcut parte, vasele des
coperite la Fundenii Doamnei în nivelul de locuire de la sfîrşitul epocii 
bronzului au fost, de cele mai multe ori, ornamentate. Procedeiele deco
rative utilizate au fost următoarele : 

Incizia -fie îngustă, mai adîncită dar uneori şi superficială, realizată 
cu un instrument ascuţit ; fie largă, avînd aspectul unei şănţuiri, executată 
cu un instrument cu capătul bont. 

Împunsăturile succesive, executate cu un instrument ascuţit. Această 
tehnică de ornamentare este uneori utilizată singură ; alteori împunsăturile 
succesive brăzdează liniile incizate. 

Adînciturile circulare sau ovale, mai pronunţate sau mai superficiale, 
făcute prin imprimarea în pasta moale a vaselor, a unui instrument cu 
capătul oval sau rotund. 

Impresiunile ovale sau triunghiulare realizate cu un instrument cu 
capătul bont. Într-un caz, impresiunile sînt prevăzute cu o margine semi
ovală, provenită prin împingerea pastei, iar pe fundul impresiunii se 
observă o adîncitură (fig. XVI, 6). 

Imprimarea în pasta moale a vasului a unui instrument tăios, cu 
vîrful relativ gros, rectangular în secţiune, cu ajutorul căruia se realizau 
impresiuni rectangulare. 

Excizia, care apare însă grosolan executată, ocupă în sistemul de 
ornamentare a ceramicii de la Fundenii Doamnei un loc cu totul redus. 

Canelarea apare şi ea destul de rar. Dintre fragmentele de vase care 
folosesc acest decor, în unele cazuri canelura este relativ îngustă iar în 
altele mai lată. De asemeni, pe unele vase apare o canelură superficială, 
pe altele aceasta fiind mai adîncită. Pragurile dintre cane:luri sînt in 
genere bine reliefate dar line. 

Ornamentarea în relief a fost larg utilizată, mai ales la vasele mari 
din pastă poroasă, fiind însă întîlnită şi pe vasele aparţinînd celorlalte 
categorii. Cel mai des s-au întrebuinţat ornamentele aplicate, acestea 
constînd din brîuri. şi proeminenţe. Sînt însă şi cazuri cînd decO!IUl a 
fost tras din pasta încă moale a vasului. 

Motivele decorative utilizate în ornamentarea vaselor de la Fundenii 
Doamnei sînt următoarele : 

Triunghiurile, cu forme alungite (fig. XIV, 1-2), sau cu bazele mai 
late, unite între ele (fig. XIV, 4), sau pornind dintr-o bandă la care una 
din laturi se transformă în triunghiuri (fig. VII, 5, fig. XIV, 6). Au fost 
realizate prin incizie. Uneori sînt umplute cu linii incizate dispuse în reţea 
(fig. VII, 5), ori cu linii incizate orizontale (fig. XII, 3) sau oblice (fig. 
XIV, 4), ori umplute cu linii şi frînturi de linii incizate, dispuse de-a lungul 
triunghiului (fig. XIV, 2), sau umplute cu împunsături realizate cu un 
instrument ascuţit (fig. XIV, 5), ori cu un instrument cu vîrful mai gros 
(fig. XIV, 1, 6). În cazurile în care triunghiurile au fost excizate, cîmpul 
excis a fost brăzdat în interior cu incizii (fig. XIV, 7). 

Banda desfăşurată, realizată fie dintr-o singură linie, fie din dou8 
sau mai multe linii dispuse orizontal, constituie în unele cazuri singurul 
ornament, dar cel mai adesea este asociată cu triunghiuri (fig. XVI, 1) 
sau cu impresiuni ovale mici şi cu bastonaşe. De asemeni, tot în band<:l. 
desfăşurată sînt aplicate brîurile alveolare sau cele brăzdate de adîneituri 
oblice. 
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Liniile în- zig-zag sînt de asemeni întîlnite printre motivele decorative 
ale ceramicii de la Fundenii Doamnei şi sînt. realizate, în două cazuri prin 
incizie, într-un al treilea caz dintr-un brîu alveolat. In toate aceste cazuri, 
linia în zig-zag nu apare singură, ci este asociată fie cu linii orizontale 
şi triunghiuri (fig. XVI, 1), fie cu linii orizontale inciziate, (fig. XIV, 3), 
fie cu un brîu dispus orizontal (fig. II, 1). 

Şiruri de mici adîncituri circulare sau ovale, sau ovale alungite, cu 
capetele ascuţite, ori de impresiuni fie ovale, fie triunghiulare, ori de 
bastonaşe incizate dispuse vertical sau oblic (fig. XV, 8 ; fig. XVI, 2-8 ; 
fig. XIV, 9). În trei cazuri, motivul şiruri de mici adîncituri rotunde sau 
ovale apare asociat cu alte ornamente (fig. VII, 5 ; fig. XV, 2 ; VII, 1) ; 
în rest însă constituie un ornament independent. 

Cercuri realizate prin incizie, cu cîmpul umplut de alte linii incizate, 
astfel dispuse încît sugerează motivul "roată cu spiţe" (fig. XV, 2). 

Cercuri sau ovale concentrice, realizate prin incizi'2' cu împunsături, 
avînd cîmpul haşurat cu linii şi frînturi de linii obţinute în aceeaşi teh
nică (fig. XV, 1). 

Un alt motiv decorativ este cel arătat la fig. XV, 5, reprezentînd o 
friză orizontală umplută cu ovale alungite, cu capetele ascuţite şi unite 
între ele, dispuse în partea inferioară, şi cu motive spiralice în partea 
superioară - spaţiile dintre aceste motive fiind umplute cu linii şi 
"puncte". Intregul ornament a fost realizat prin incizii şi împunsături cu 
un instrument bon t. 

De asemeni, repertoriul motivelor decorative întîlnite pe vasele de 
la Fundenii Doamnei mai cunoaşte dreptunghiurile concentrice cu latu
rile realizate din bandă lată, umplută cu linii incizate dispuse în reţea -
motivul acesta fiind asociat cu şiruri de mici adîncituri circulare şi cu 
banda la care una din laturi se transformă în triunghiuri (fig. VII, 5) ; 
semiovale cu cîmpul umplut de împunsături, mativul fiind asociat cu 
alte linii oblice incizate (fig. XV, 4) ; ornamente în val (fig. I, 3), linii 
incizate şi cu împunsături, încrucişate în formă de "X" şi cu spaţiile 
unghiurilor formate umplute cu alte linii unghiulare (fig. XV, 7) ; zone 
de linii (obţinute prin incizie largă cu împunsături), dintre care unele 
sînt dispuse paralel, altele întîlnindu-se şi formînd unghiuri alăturate 
(fig. XV, 3) etc. 

Deşi la Fundenii Doamnei au fost descoperite numai fragmente de 
vase ornamentate, se poate totuşi constata că, în genere, decorul a fost 
dispus pe pîntecele recipientelor iar uneori şi pe buza acestora. Oricum 
nu există în ceramica prezentată aici nici un fund de vas ornamentat, tot 
aşa cum nu există nici vreun caz în care pereţii dinspre fund ai vaselor 
să fi fost şi ei decoraţi. In fine, este de subliniat şi faptul că dintr-un 
număr relativ mare de torţi, ornamentată a fost doar una singură. 

Cum s-a mai amintit - pentru încadrarea cronologică şi culturală 
a materialelor arheologice descoperite la Fundenii Doamnei, studierea 
olăriei constituie un instrument de lucru util, deoarece numai astfel vor 
putea fi obţinute pentru acest aspect cultural o legătură genetică şi o 
situare a lui in timp. 

O primă observ-aţie ce trebuie făcută asupra materialelor de la Fun
denii Doamnei este aceea că ele vădesc o puternică legătură cu ceramica 
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culturii Tei din epoca bronzului, legătură ce poate fi surprinsă atît în 
formele va<:;elor, cît şi în ornamentarea lor. 

Cu privire la formele recipientelor, se poate constata cun1 unele din 
tipurile de vase descoperite la Fundenii Doamnei îşi găsesc apropieri 
clare, vădite în cultura Tei. Astfel, ceaşca cu pîntecele arcuit, cu gît înalt, 
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Fig. XVII. Ceramică ornamentată din fazele "Fundeni" şi "La stejar" 
ale culturii Tei. 
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cilindric şi cu toarta din bandă cu secţiunea ovală ; ceaşca cu corpul cali
ciform şi cu toarta ovală în secţiune ; vasele bitronconice, cu gîtul plecat 
spre interior şi cu buza puţin evazată ; vasul cu pîntecele arcuit, cu buz;I 
răsfrîntă în interior şi cu torţi supraînălţate, cu proeminenţe ; vasele 
bitronconice cu buza uşor trasă în afară etc. - toate acestea îşi găsesc 
apropieri în forme de vase analoge din inventarul culturii Tei : (compară 
figurile XIII, 2 cu XVIII, 2 ; XIII, 4 cu XVIII, 6 ; V, 2 cu XVIII, 5 ; 
VI, 1 cu VI, 2 ; XV, 8 cu XVIII, 4 ; XIV, 6 cu XVIII, 3 etc., primele 
reproducind forme de vase descoperite la Fundenii Doamnei, celelalte 
reprezentînd vase caracteristice culturii Tei). 

În privinţa tehnicii de ornamentare şi a motivdor decorative este de 
observat că tehnica inciziei sau inciziei cu împunsături, specifică culturii 
Tei, este frecvent utilizată şi pe olăria de la Fundenii Doamnei (compară 
fig. XIV, 2 cu figura XVII, 8 ; XV, 5 cu XVII, 12, primele reprezentînd 
ceramică de la Fundenii Doamnei, celelalte reprezentînd fragmente cera
mice Tei) ; că impresiunile oval-alungite şi ascuţite, ori cele triunghiulare, 
constatate pe unele fragmente de vase de la Fundenii Doamnei sînt şi 
ele întîlnite în ornamentica culturii Tei (vezi fig. XVI, 2 repi"ezentînd 
fragmente de vase de la Fundenii Doamnei şi fig. XVII, 3, reproducind 
ceramică Tei) ; că adîncitunile circulare sau ovale de pe ceramiea prezen
tată aici pot fi întîlnite şi pe olăria culturii Tei, tot aşa cum şi într-o cul
tură şi în cealaltă se întîlneşte asocierea acestor ornamente cu canelurile 
oblice (compară fig. VII, 1 cu fig. XVII, 10) ; şi că, în fine, benzile haşurate 
cu linii incizate, dispuse în reţea sînt şi ele comune celor două aspecte 
culturale, tot aşa cum le sînt comune şi triunghiurile haşurate ; (compară 
fig. VII, 5 cu XVII, 7 ; de asemeni fig. XV, 7 cu XVII, 11 ; XV, 3 cu 
XVII, 3 etc.). De aceea, pe baza tuturor elementelor comune enumerate, 
se poate susţine că materialele de la Fundenii Doamnei se leagă genetic 
de cultura Tei, astfel subliniindu-se şi car acte r u 1 1 o ca 1 al aspec
tului cultural prezentat aici. 

Dar după cum se ştie, Dinu V. Rosetti - arheologul care a cercetat 
mai intens şi a publicat mai amplu cultura Tei - a deosebit în evoluţia 
acesteia trei faze, numite - după locul unde ele au putut fi mai bine 
precizate - faza "La stejar", faza "Tei" şi faza "Fundeni" 1). De care 
din aceste trei faze pot fi legate materialele arheologice de la Fundenii 
Doamnei? 

La data apariţiei "Civilizaţiei tip Bucureşti", Rosetti a evitat să dea 
fazelor identificate de dînsul o înşiruire cronologică precisă 2), fapt deter
minat de două împrejurări : pe de o parte, pentru că, deşi în aşezările 
de la Bucureştii Noi şi de pe malul lacului Tei fuseseră găsite materiale 
atribuite atît fazei Tei, cît şi fazei Fundeni, nu :;-au putut face acolo ob
servaţii stratigrafice ; dar, de asemeni şi ţinînd ~eamă de împrejurarea că 
tot la data aceea, evoluţia culturilor din epoca bronzului de pe teritoriul 
ţării noastre fiind încă puţin studiată, i-au lipsit eercetătorului amintit ele
mentele necesare, suficiente pentru stabilirea unei cronologii relative. mai 
precise, a culturii Tei. Este însă de arătat că încă atunci, în urmă cu doua 
decenii şi jumătate, Rosetti a intuit just că faza Fundeni a culturii Tei 
trebuie să fie cea mai tîrzie :3). 

1) D. V. Rosetti, op. cit., p. 4. 
2) Op. cit., pp. 12, 15. 
3) Op. cit. nota 1 de la p. 14. 
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Cît priveşte materialele arheologice descoperite la Fundenii Doamnei, 
8Vînd în vedere că analogiile formelor de vase pe care le-am enumerat se 
referă în majoritatea cazurilor la faza Fundeni a culturii Tei ; ţinînd 
seamă şi de faptul că tehnica inciziei cu împunsaturi, utilizată 1n orna-
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Fig. XVIII. Profile de vase din fazele "Fundeni" şi ,.La stejar" 

ale culturii Tei. 
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mentarea ceramicii pe care am prezentat-o se apropie cel mai mult de 
aceeaşi tehnică de ornamentare utilizată pe vasele Tei din faza Fundeni, 
conchidem că aspectul cultural de la Fundenii Doamnei trebuie legat mai 
ales (sau, mai bine spus, numai -) de această fază a culturii Tei. 

Dar existenţa unor elemente conlUne, îndeajuns de numeroase, atît 
pentru ceramica de la Fundenii Doamnei, cît şi pentru cea a fazei Fundeni 
a culturii Tei, nu. poate constitui un argument pentru a atribui descope
rirea prezentată aici fazei Fundeni a culturii menţionate? Răspunsul tre
buie să fie negativ, deoarece alături de trăsăturile comune enumerate, 
există între ceramica de la Fundenii Doamnei şi ceramica fazei Fundeni şi 
deosebiri. Astfel, procedeul ornamentării vaselor (de dimensiuni mari) prin 
striuri făcute cu măturica- procedeu atit 'le caracteristic culturii Tei -
în ceramica de la Fundenii Doamnei nu a fost folosit niciodată. De asemeni, 
spre deosebire de cerarnica Tei-Fundeni (precum şi a celorlalte faze), la 
a cărei ornamentare s-a folosit încrustaţia cu alb, pe ceramica de la Fun
denii Doamnei nu s-a utilizat nicidecum acest procedeu decorativ. La fel, în 
timp ce vasele Tei (mai ales ceştile şi vasele cu două torţi supraînălţate 
din faza Fundeni) au adeseori torţile ornamentate prin incizie, pe vasele 
de la Fundenii Doamnei c:.ceasta nu s-a putut constata decît într-un singur 
caz. Apoi, în timp ce pe parcursul dezvoltării culturii Tei şi chiar în 
cadrul fazei Fundeni, ceaşca rămîne, în ceramică, un element prin
cipal, în cadrul olăriei de la Fundenii Doamnei aceasta se arată a fi într-un 
procent de o raritate vizibilă, simţită. Şi, .in fine, trebuie amintit că în 
timp ce omoplaţii de vită cu capetele crestate nu au apărut în inventarul 
fazei Tei-Fundeni (necum în inventarul celorlalte faze ale culturii men
ţionate), niciodată pînă în pr·ezent, le. Fundenii Doamnei, în contextul cul
tural de acolo, aceste unelte sînt prezente. 

Dacă însă toate aceste elemente deosebitoare împiedică atribuirea 
1naterialelor arheologice descoperite la Fundenii Doamnei cumva vreuneia 
din fazele culturii Tei cunoscute pînă în prezent, se pune atunci problema 
următoare : materialele de la Fundenii Doamnei, neputînd să fie înca
drate în nici o fază cunoscută pînă azi în cultura Tei - ce documentează 
ele? o nouă cultură materială de la sfîrşitul epocii bronzului sau o nouă 
fază în evoluţia culturii Tei ? În acest caz rămîn de stabilit criteriile pe 
baza cărora va putea fi rezolvat, într-un fel sau altul, ace:st raport. 

În analizarea unui salt calitativ cum este trecerea de la o cultură ma
terială la altă cultură materială, desigur că cercetarea trebuie să aibă în 
vedere nu numai schimbările petrecute în evoluţia cerarrucii, ci şi pe acelea 
care se ivesc în alte domenii : în modul de viaţă al populaţiilor purtătoare 
ale culturilor date - în economie, în organizarea socială, în privinţa tipu
rilor de aşezări şi locuinţe etc. Din acest punct de vedere sint de precizat 
următoarele fapte : 

Între materialele arheologice descoperite la Fundenii Doamnei şi cele 
caracteristice fazei Tei-Fundeni se constată - aşa cum au fost subli
niate - asem.ănări în repertoriul formelor şi al ornamentării ceramicii ; 
există însă, în aceste privinţe (şi au fost de asemeni menţionate) şi deose
biri. Pe de altă parte, la Fundenii Doamnei au apărut, în inventarul aşe
zării de la sfîrşitul epocii bronzului, omoplaţii de vită cu capetele crestate 
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- obiecte, pina In prezent necunoscute în cultura Tei. Dincolo de toate 
acestea este de subliniat că modul de viaţă atît al populaţiilor purtătoare 
ale culturii Tei, cît şi al celor care au creiat aspectul cultural de la Fun
denii Doamnei este identic - un mod de viaţă întemeiat atît pe agricul
tură cît şi pe creşterea vitelor. La fel trebuie subliniat şi faptul că tipul 
de aşezare şi de locuinţă întîlnit în multe din staţiunile cercetate ale cul
turii Tei - aşezare situată pe înălţime, locuinţa fiind coliba de suprafaţă, 
lucrată din pari, nuiele şi chirpici 1) - se reproduc şi în aşezarea de la 
Fundenii Doamnei. 

Ţinînd seamă de toate acestea conchidem, în privinţa aspectului cul
tural surprins aici, apreciat prin raport cu cultura Tei, că nu ne aflăm în 
faţa unui salt calitativ de felul celuia marcat de apariţia unei noi culturi 
materiale. Este vorba de o serie de transformări care se petrec tot în cadrul 
culturii Tei din epoca bronzului- transformări ce se surprind în evoluţia 
ceramicii şi prin apariţia în inventarul acestei culturi a unor noi obiecte, 
cum sînt omoplaţii crestaţi. In rest, alte elemente caracteristice acestei 
culturi se menţin, cum sînt - modul de viaţă al populaţiilor creatoare ::1 

culturii menţionate, formele de economie, tipul de aşezare şi de locuinţă, etc. 
Revine a spune că materialele arheologice descoperite în 1957 şi 1958 la 
Fundenii Doamnei nu documentează o nouă cultură materială, ci doar o 
etapă nouă în evoluţia culturii Tei din epoca bronzului, de pe teritoriul 
Munteniei - o nouă fază, pe care o denumim faza Fund e ni i 
D o am ne i. Aceasta arată, potrivit cu documentarea actuală, că este 
rezultatul dezvoltării finale a culturii Tei, contaminată, pe de o parte, încă 
în faza precedentă (Fundeni) cu elemente venite dinspre vest din aria 
culturilor Gîrla Mare şi Verbicioara 2), pe de altă parte cu elemente venite 
dinspre est sau nord-est, din aria culturii Noa. 

Cum poate fi încadrată cronologic faza Fundenii Doamnei a cul
turii Tei? 

Intrucît materialele de la Fundenii Doamnei vădesc unele afinităţi 
cu cultura Noa 3) şi deoarece această din urmă cultură materială repre
zintă pe teritoriul ţării noastre ultima manifestare de viaţă caracteristică 
epocii bronzului 4), conchidem că faza Fundenii Doamnei este contem
porană - fie şi parţial - cu cultura Noa şi că astfel, faza Fundenii 
Doamnei trebuie atribuită tot sfîrşitului epocii bronzului, reprezentînd 
ultima fază a culturii Tei. O atare concluzie se sprijină deopotrivă şi pe 
similitudinile dintre materialele de la Fundenii Doamnei şi cele descoperite 

1) D. V. Rosetti, "Cîteva aşezări şi locuinţe preistorice din preajma Bucureştilor" 
Extr. Buc., 1932, p. 11. 

2) D. Berciu, "Die Verbicioara-Kultur, Vorbericht uber eine neue, in Rumănien 
entdeckte Bronzezeitliche Kultur", în "Dacia", V., N.S. (sub tipar). 

J) în afară de omoplaţii de vită cu capetele crestate, prezenţi şi în cultura 
Noa şi în faza Fundenii Doamnei, afinităţi între prima cultură şi faza elin urmr1 
a culturii Tei se observă şi în ceramică. Sint de menţionat unele forme de vase 
lucrate din pastă poroasă, decoratc cu brîuri în relief ; vasele de dimensiuni mijlocii, 
cenuşii-negre, lustruite, cu pîntece arcuit şi gît plecat spre interior ; torţile cu 
unghi proeminent. De asemeni, ceaşca cu corp caliciform de la Fundenii Doamnei 
se apropie de un vas similar de la Andrieşeni ("Materiale" VI, fig. 51 4 de la pag. 122) ; 
vasul reprodus de noi la fig. III, 2 îşi găseşte analogii in formă şi decor la Truşeşti 
(M. Petrescu Dîmboviţa, op. cit., p. 453, cu fig. 3/7) ; iar forma vasului reprodus de 
noi la fig. XI, 4, are corespondent într-o formă de vas Noa tot de la Truşeşti 
(S.C.I.V. V, 1-2, 1954, p. 24, fig. 16/1). 

") "Istoria Romîniei" 1, Buc. 1960, pp. 113-114. 
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la Vlădeşti (r. Rîmnicu Vîlcea), în nivelul II, caracterizînd acolo faza a V-a 
a culturii Verbicioara 1). Din cele arătate rezultă totodată că faza Fundenii 
Doamnei este posterioară fazei Fundeni a culturii Tei 1). 

Revenind însă la raportul dintre faza Fundenii Doamnei şi cultura 
Noa, constatînd existenţa paralelă a acestora, se pune şi problema urmă
toare : de ce într-un acelaş cadru de timp, pe teritoriul Transilvaniei şi al 
Moldovei a luat naştere o cultură materială nouă (manifestare a unui salt 
calitativ în evoluţia finală a culturilor Wietenberg şi Monteoru, dar şi cu 
un însemnat aport de cultură şi populaţie, venit din stepele de la nordul 
Mării Negre 3)) şi de ce procesul acesta istoric nu s-a reprodus cu ace-
1 e a ş i e f e c t e şi la sud de Carpaţi ? 

Aceasta este desigur o problemă complexă, a cărei rezolvare va putea 
fi dobîndită pe deplin satisfăcător numai o dată cu înmulţirea şi aprofun
darea cercetărilor, precum şi prin aducerea în discuţie a unor realităţi 
privite pe un spaţiu cu mult mai larg decît cel de întindere a culturii Tei. 
Ca ipoteză de lucru - şi întemeindu-ne pe ceea ce, totuşi, în stadiul actual 
al documentării se cunoaşte - credem că la problema enunţată mai sus 
se pot răspunde următoarele : pe lîngă un curent de penetrare cu direcţia 
est-vest, care a afectat jumătatea nordică a teritoriului actual al R.P.R., 
încă din a doua perioadă a epocii bronzului de la noi 4) şi care apare 
marcat în deosebi de acele realităţi de ordin istoric ce au dus la geneza şi 
existenţa culturii Noa, suficiente fapte atestă existenţa şi a unui curent de 
penetraţie, petrecut, în genere, cam tot in acelaş timp, dar cu direcţie 
inversă (de la vest în spre est) şi care a afectat, de astă-dată, spaţiul cu
prins între Carpaţii meridionali şi Dunăre. Dacă ţinem seamă de atari 
realităţi, apare explicabilă evoluţia deosebită a celor două aspecte culturale 
sincrone (cultura Noa şi faza Fundenii Doamnei a culturii Tei). 

Curentul de penetraţie (de populaţie şi cultură) petrecut în spaţiul 
sudic al ţării noastre se reflectă prin pătrunderea in conţinutul culturii 
Verbicioara a unor puternice elemente de factură Gîrla-Mare, precum şi 
prin contaminarea culturii Tei (la nivelul fazei Fundeni a acesteia), cu 
elemente venite din ambele culturi vestice. Nu ne ap:1re exclusă nici posi
bilitatea de a lega atari realităţi de preliminariile europene ale "migra
ţiilor egeice". Fapt este că interpătrunderile produse între fazele finale 
ale culturilor Gîrla-Mare, Verbicioara şi Tei au dat naştere unor aspecte 
de cultură într-atit de înrudite, încît se ajunge astăzi să se considere că e 

1) .D. Berciu, op. cit. ; id. "Contribuţii la problemele neoliticului în Romînia 
în lumina noilor cercetări", Buc. 1961. p. 339 ; D. Berciu, P. Purcărescu şi P. Roman, 
"Săpături şi cercetări arheologice în raionul R. Vîlcea", în "Materiale" VII, 
pp. 131-134. Alte materiale de la Vlădeşti, inedite, le-am putut vedea prin bună
voinţa tov. D. Berciu. 

2) în aşezarea Tei de la Giuleşti-Sîrbi s-a constatat evoluţia ceramicii din faza 
Fundeni către faza Fundenii Doamnei, marcată de apariţia ceram:cii "poroase". Pe 
de altă parte, concluzia că faza Fundenii Doamnei este postenoară fazei Fundeni se 
sprijină şi pe descoperirea la Gîrbovăţ (corn. Ghidigeni, r. Tecuci, reg. Galaţi), într-un 
nivel de cultură "pre" - Noa, a unui fragment ceramic Tei de aspect .Fundeni 
(inf. A. Florescu, de la Muzeul de istorie a Moldovei). 

3) A. Florescu, "Contribuţii la problema culturii Noa", comunicare ţinută la 
sesiunea ştiinţifică a Institutului de Arheologie, în mai 1961. 

'i) Utilizăm aici schema cronologică a epocii bronzului de pe teritoriul R.P.R., 
elaborată de I. Nestor în "Istoria Romîniei" I, pp. 96-113. 
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vorba de un orizont cultural "de mixtură" Gîrla-Mare-Verbicioara-Tei. 
Nu e sigur, în stadiul documentării actuale, dacă interpătrunderile acestea 
au generat sau nu un aspect de sinteză între cei trei factori amintiţi. 
Elaborarea de către D. Berciu a conceptului "Vlădeşti II-Verbicioara V
Tei V 1), (Tei V=faza Fundeni Doam
nei), prin care se defineşte astfel 
orizontul comun al celor trei culturi, 
tinde să afirme că o sinteză între 
acestea nu a avut loc şi că fie cultura 
Gîrla-Mare, fie cultura Verbicioara 
sau Tei şi-au păstrat totuşi caracte
rele lor proprii. Aceasta ar reveni a 
spune că spre deo3ebire de curentul 
de penetraţie est-vest, petrecut în 
spaţiul nordk al ţării noastre şi care 
a avut acolo ca cel din urmă efect, 
apariţia culturii Noa, dincoace, la sud 
de Carpaţi, curentul de penetraţie 
cu direcţia de la vest în spre est -
fie că s-a produs cu mai puţină inten

Fig. 19. Vas fragmentar din prima 
epocă a ;tierului, descoperit la Bordei

Herăstrău, decorat cu \ornament 
de tip Tei. 

sitate, fie că s-a altoit pe o evoluţie mai lipsită de anumite impulsuri de 
ordin istoric- nu a avut, în cele din urmă, efecte similare. 

1n afară de descoperirea prezentată aid, faza Fundenii Doamnei a 
culturii Tei mai este documentată pînă în prezent, printr-o întinsă aşe
zare la Pipera (Bucureşti r. 1 Mai) 2) precum şi la Popeşti 3), (r. Mihăile.şti 
reg. Bucureşti). 

Evoluţia ulterioară a fazei Fundenii Doamnei este, cel puţin pentru 
moment, greu de urmărit. 

Pe teritoriul oraşului Bucureşti sînt astăzi cunoscute din etapa urmă-
toare - prima epocă a fierului - o serie de descoperiri (la Ciurel, Dealul 
Fiscului, Militari, Pantelimon, Căţelu Nou, Străuleşti), atribuite acum, 
unele din ele, culturii Basarabi şi care în nici un caz nu vădesc, în pri
vinţa genezei, o participare a factorului Tei. Această din urmă tradiţie 
este însă evidentă pe un vas hallstattian des·coperit cu ani în urmă de 
D. V. Rosetti, în actualul Parc Jianu, mai precis, în dreptul străzii care 
poartă astăzi numele Dostoevski. Pe acel vas (vezi fig. 19) se găseşte un 
ornament a cărui tehnică de realizare şi motiv sînt de certă provenienţă 
Tei. Cum însă atît descoperirile de tip Basarabi cît şi vasul aflat pe str. 
Dostoevski trebuie atribuite Hallstattului mijlociu, rezultă că de la sfîr
şitul epocii bronzului, marcat prin existenţa culturii Tei - faza Fundenii 

1) D. Berciu, "Contribuţii ... ", p. 339. 
2) Aşezarea de la Pipera este citată ("Bucureştii de odinioară", ed. Ştiinţ., Buc., 

1959, p. 27) printre staţiunile culturii numite înainte Bordei-Herăstrău, din prima 
epocă a fierului. Numeroasele fragmente ceramice recoltate de acolo arată însă că 
ea aparţine sfîrşitului epocii bronzului. 

J) Materialele de tip Fundenii Doamnei descoperite la Popeşti-Novaci mi-au 
fost arătate, cu multă amabilitate, de Alexandru Vulpe, de la Institutul de arheologie 
al Acad. R.P.R. Un vas aparţinînd fazei amintite este publicat (Radu Vulpe, "Şantie
rul arheologic Popeşti", "Materiale", V, p. 344, fig. 6). 
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Doamnei şi pînă în perioada mijlocie a primei epoci a fierului, apare astfel 
un hiatus de timp şi de cultură materială străveche, a cărei completare 
poate fi aşteptată numai prin cercetări viitoare. 

Dar, chiar şi în această situaţie, pentru problema sfîrşitului culturii 
Tei se pare că o rezolvare poate fi întrezărită. La Dorobanţu (r. Călăraşi, 
reg. Bucureşti), aproape de Dunăre şi la Largu (r. Filimon Sîrbu, 
reg. Galaţi), pe Călmăţui s-au făcut în ultimii ani descoperiri ce sînt acum 
atribuite culturii Noa 1). De aid - se pare - trebuie trasă concluzia că 
un grup de purtători ai culturii Noa, coborînd din Moldova, au străbătut 
cîmpia Bărăganului pînă pe cursul Mostiştei. Şi astfel, se pune problema 
de a şti dacă nu cumva de această penetcaţie în cîmpia munteană a popu
laţiei culturii Noa va trebui legat şi sfîrşitul culturii Tei, care deja în faza 
precedentă (Fundeni) începuse să sufere alterări în structura şi conţinutul 
său, datorită intervenţiei unor factori de origină vestică, din partea cultu
rilor Gîrla-Mare şi Verbicioara. Aceasta este însă o ipoteză de lucru ce 
rămîne a fi verificată prin cercetări viitoare - prilej cu care, desigur, că şi 
evoluţia fazei Fundeni Doamnei a culturii Tei îşi va putea dobîndi o rezol
vare sigură, satisfăcătoare. 

VALERIU LEAHU 

1) N. Anghelescu, "Cercetări şi descoperiri arheologice în raioanele Călăraşi şi 
Slobozia", în S.C.I.V., VI, 1-2, 1955, pp. 320-321 şi "Materiale", VI, p. 461 (pentru 
descoperirile de la Dorobanţu) ; 1. T. Dragomir, "Săpăturile arheologice de la Cava
dineşti", "Materiale", VI, p. 461 şi id. "Să păturile arheologice de la Largu", "Mate
riale", VI, p. 498 şi fig. 3/15-17 de la p. 500, (pentru descoperirile de la Largu). 
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HOBA~ ~A3A PA3BMTH~ KYnbTYPW TEA B BPOH30BOM BEK&~A3A 
~YH~EHMA ~OAMHEA 

(KpaTKOe CO,li.ep}KaHHe) 

ApxeoJIOrHtJecKaH CTOHHKa <l>yHJI.eHH .UoaMHeH (Eyxapecr, paiioH HM. 23 asryCTa) 

HaXO,li.HTCH B Henocpe,li.CTBeHHOH 6JIH30CTH K 03epy <l>yHJI.eHH, Ha KOHTpOJibHOM llJI<ITO 

BhiCOKoro ycryna Ha JieBOM 6epery peKH KoJieHTHHa. B npouecce apxeoJiorHtJecKHX 

pacKonoK 1957 H 1958 rr., HapHJI.Y c .n.pyrHMH CJieJI.aMH MaTepHaJibHOH KYJibTYPhi pa3JI!ill

llhiX HCTOpHl!eCKHX 3llOX H nepHO,li.OB, OTO}K,li.eCTBHJIH H ropH30HT 06HTaHHH KOHUa 6pOH30-

BOrO BeKa. 

B Ha3eMHbiX }KHJllill.l3X H X03HHCTBeHHhiX HMaX HaWJIH KaMeHHbie, KOCTHHbie H 

f.TJHHHHHe opyJI.HH, HeCKOJihKO CJIOMaHHbiX 6pOH30BhiX H3,li.eJIHH H MHOrOtJHCJieHHbie qepenKH 

KepaMHKH. 

yiJ opy.II.HH ynOMHHeM, B tJaCTHOCTH, HaJIHtJHe JIOllaTOK 6hitihHX C Hace•IKaMH Ha 

KoHuax, coseprneHHo cxoJI.Hhrx c HaXOJI.KaMH Ha noceJieHHHX KYJibTYPhi Hoa Ha reppHropHH 

PHP H Ha noceJieHHHX THna «30JibHHKOB» B MoJIJI.ascKoH CCP. 

Pa3JIHtJaeM rpH KareropHH KepaMHKH: a) cocyJI.bi H3 rpy6oro recra c npHMeCbiO 

MaJio•mcJieHHhiX TOJitJeHhiX qepenKOB H me6HH; 6) cocyJI.hi H3 xopowo npHrorosJieHHoro 

TE'CTa C npHMeCblO MeHbWero KOJIH 1IeCTBa TeX }Ke TOJitJeHbiX qepenKOB H me6HH; B) COCYLI.hi 

H3 BhiCOKOKatJecTBeHHoro, OtJHll.leHHoro TOHKoro recra. B nepsoii KareropHH caMbiMH 

MHOrOl!HCJieHHhiMH HBJIHIOTCH 60JihWHe HJIH cpe.II.HeH BeJIIil!HHbi COCYLI.hl C .n.yroo6pa3Hh1M 

TYJIOBOM HJIH B BH,li.e ycelJeHHOrO KoHyca (ra6JI. 1-III). vb <PopM BTOpOH KaTeropHH 

6oJiee pacnpocrpaHeHhi lJepenKH cocyJI.oB s BHJI.e .n.syycelJeHHoro KoHyca c npHMhiM HJIH 

pacwHpHIOlllHMCH BeH•IHKOM (ra6JI. IV), cocyJI.bi c .n.yroo6pa3HhiM TYJIOBOM H ropJibilllKOM 

BHYTPh (ra6JI. V-VI, VII/5), He6oJibWHe HJIH cpeJI.HeH seJIHtJHHhi cocyJI.hi c BbinYKJihiM 

ryJrosoM H .n.syMH BhiCOKHMH pylJKaMH, yKparneHHhiMH Hace:.JKaMH HJIH BbinYKJIOCTHMH 

(ra6JI. IX/1,3); pa36HThie MHCKH (ra6JI. X/1-4) H T. n. HaKoHeu, s rpeTbeH - no cpas

HE:HHIO C nepBbiMH BeCbMa HeMHOrOlJHCJieHHOH K<ITeropHH - caMOH pacnponpaHeHHOfi 

cpopMoH HBJIHeTCH lJaWKa c pylJKOH (ra6JI. XIII/1-4). 
KepaMHKa yKparneHa JienHhiMH annJIHKaUHHMH-npoCThiMH, H•IeelJHhiMH HJIH CKJiaJI.l!a

ThiMH noHcaMH (ra6JI. 1/3, II, III), KpyrJihiMH HJIH osaJibHhiMH HMK<IMH (ra6JI. VII/1, 
XII/!, IV /8, XVI/2-8), KaHeJIIOpaMH (ra6JI. V /2-3, VI III H spe3aHHhiM opHaMeHTOM H3 

npoKOJIOB HJIH noCJieJI.OBaTeJihHhiX npoKOJIOB (Ta6JI. XIV, XV). 
Cy.II.H no THllaM, <PopMe H OpHaMeHTHKe KepaMHKH H3 <l>yH,UeHH-,llOaMHeH, OHa 

OTHOCHTCH K KYJibType Teif, CKOpee Beera K ee <Pa3e <l>yHJI.eHH. B TO }Ke BpeMfl M<lTe

pH3Jibi 113 <l>yHJI.eHI1 .UoaMHeH OTJIHlJaiOTCH OT MarepHaJIOB .n.pymx <Pa3 KYJibTYPbi TeM: 

CBOeo6pa3HhiMH lJepTC1MI1: OTCYTCTBHeM KaTeropHH COCYJI.OB H3 TeCTa C npHMeCblO necKa, 

yKpameHHhiX MeTeJIOl!HhiM OpHaMeHTOM; OTCYTCTBHeM npHeMa HHKpyCT3lli1H OpH3\IeHTOB 

6eJIOH KpaCKOH; llOHBJieHI1eM JIOnaTOK 6bi4hHX C HaCelJK3MH Ha KOHll<IX (snepBhle B MaTe

pHaJiaX KYJibTYPbi Teii) 11 T. n. DpHHHMaH so BHHMaHHe xapaKrepHbie qeprbr Marep11aJIOB 

a3 <l>yH.II.eHH ,lloaMHeH, MO}KHO C1IHTaTb, lJTO OHH OTpa}KaJOT HOBYIO cpa3y pa313HTHfl KYJib-

ryphi TeM: - <Pa3y <l>yHJI.eHH-.UoaMHeH. 
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HaJIH'me JionaTOK 6bl4bHX c HaCe4KaMH Ha KOHUax H .npyrHx qepT, c6JJH)KalOuJ.HX 
MaTepHaJJbi !ţa3bl c:I>yH.neHH .UoaMHeii c KYJJbTypoii Hoa, a TaKtKe aHa.lorH>~ Me>KJI.Y 9THMH 
MarepHaJJaMH H KepaMHKOH V cpa3bl KYJJbTYPhl Bep6H4Hoapa npHBO.liJIT K daKJJI04eHHIO, 
•no cpa3y c:I>yH.lleHbl .UoaMHeii KYJibTYPhl Tell CJie.llyeT orHecrH K 6oJJee n03JI.HeMy nepHoJI.y, 
'leM cpa3a c:l>yH.ZI.eHH H 4TO cpa3a c:l>yH)l.eHH ,UoaMHeH HBJIHeTCH 33KJllO'IHTeJJbliOH cpa30H 
KYJibTYPhl TeA. 

B TO )Ke BpeMH HaXO.ll.KH B c:l>yHJI.eHH npOJJHB310T CBeT Ha npouecc HC4e3H0BeHHH 
Ky.'lbTYPhl cpe.llHe - H no3JI.He6poH30Boro BeKa a BaJiaXHH. B craTbe no.nTBp)KJI.aeTcH, 4TO 
a ropH30HTe .nayx noCJie.llHHX cpa3 KYJibTYPhl Teii npoH30lliJJH H3MeHeHHH H HaYaJJcH 
npouecc pa3pyweHHH, Bb13BaHHbiH HacrynJJeHHeM 3ana)lHbiX 3JJeMeHTOB THna fbipJia Mape 
11 Bep6H4Hoapa; Bnpo4eM, noCJie.ZI.HHe cMewaJIHCb c co.nep)KaHHeM KjJibTYPhl Tell, KnropaH 
yracJia, a KOHe4HOM cqere, no)l BJJHHHHeM rpynnhl HOCHTe.neii KYJITYPhl Hoa, BroprwHXCH 
B BaJiaWCKYIO paBHHHy. 

P(l,c. /-III - Pa36UTbte ZAUHRHbte cocyi.Jbt, cpa6oraHHbte U3 zpy6ozo recra 
Puc. IV - flpocjmAu cocyi.Jo8 8 8ui.Je i.J8yycetleHHOZo KOHyca cpa3bt cfJyHi.JeHu P.oalttHeu 

KYAbrypbt Teu 
Puc. V - l.fepenKu cocyi.Jo8, yKpatueHHbtX KaHeAIOpaMu 

Puc. VI - Cocyi.J cpa3bt cfJyHi.JeHu P.oaMHeu KYAbrypbt Teu (1) u cocya cpa3bt 
cfJyHi.JeHu rau ~e KYAbrypbt (2) 

Puc. V Il - KepaMUKa c opHaMCHTOM, HaiideHHaR 8 cfJyHi.JeHu ll.oaMHeu 
Puc. V III - l.fepenKu cocydo8 cpa3bt cfJyHdeHu ll.oaMHeii KYAbrypbt Teu 

Puc. IX - l.JepenKu cocydo8 c 8btCoKuMu PY'tKaMu, c 8btnYKAOCTRMu u CKAai.JKaMu 
Puc. X - l.fepen-Ku MUCOK (1-4) u i.JoHbe8 cocyi.Jo8 (5-8) cpa3bt cfJyHdeHu J..(oaMHeii 

Puc. XI - PytlKU cocydo8, Haiii.JeHHbte 8 cfJyHi.JeHu P.oa.MHeu 
Puc. XII - l.fepenKu cocyi.Joa, cpa6oraHHbtX u3 TOHKozo recra. C/Ja3a c!JyHceHu 

P.oaMHeii KYAbrypbt Teu 
Puc. XIII - Pa36UTbte 1tatuKu u 11epenoK py 1tKu, Haiii.JeHHbte B c!JyHi.JeHu P.oaMHeu 
Puc. XIV -XV 1 - YKpatueHHaR opHaMeHTOitt KepaMuKa cpa3bt cfJyHdeHu P.oaMHeu 

KYAbrypbt Tell 
Puc, XV Il - YKpatueHHafl opHaMeHTOM KepaMuKa cpa3bt Teii u «c!JyHdeHu» 

KYAbrypbt Teii 
Puc. XVIII - flpocpuAu cocyi.Joa cpa3 «cfJyHiJeHU» u «Teii» KYAbTypbt Teii 

Puc. 19 - Pa36llTblU cocyi.J paHHe~eAe3Hozo aeKa, Haui.JeHHbtu 8 Eop8eu-Xep3crp3y, 
yKpatueHHblU opHaMeHTOM runa KYAbTYPbl rea 
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UNE NOUVELLE PHASE DANS L'EVOLUTION DE LA CIVILISATION DE TEl 
DE L'ÂGE DU BRONZE; LA PHASE FUNDENII DOAMNEI 

La station archeologique de Fundenii Doamnei (Bucarest, district 23 August) 
est situee dans le voisinage immediat du lac de Fundeni, sur un plateau-temoin de 
la haute terrasse qui borde la rive gauche de la riviere Colentina. Les fouilles 
archeologiques pratiquees au cours des annees 1957 et 1958 y ont mis au jour, outre 
des restes de culture datant de differentes epoques et periodes historiques, un niveau 
d'habitation datant de la fin de l'âge du bronze. 

On y a recolte, tant dans des habitations de surface que dans des fosses menageres, 
des outils en pierre, en os et en terre cuite, quelques objets en bronze a l'etat frag
mentaire et une grande quantite de fragments ceramiques. 

Parmi les outils, il convient de signaler en premier lieu des omoplates de 
bovides aux extremites entaillees, en tout semblables a celles decouvertes dans les 
etablissements de la civilisation de Noa de la R. P. Roumaine et dans les etablisse
ments du type "Zolniki" etudies dans la R. S. S. Moldave. 

La ceramique peut etre repartie en trois categories : a) vases en pâte grossiere, 
melangee de tessons piles et de menus cailloux en proportion considerable; b) vases 
en pâte bien preparee, contenant egalement comme degraissant des tessons piles 
et des cailloux broyes, mais dans une proportion plus reduite; c) vases en pâte fine, 
tres bien preparee et nettoyee de toute impurete. Au point de vue de la forme, 
les exemplaires les plus representatifs de la premiere categorie sont des vases de 
grande taille ou de taille moyenne, au corps arrondi ou tronconique (fig. I-III). 

Les exemplaires les plus repandus d~ la seconde categorie sont des fragments 
de vases bitronconiques, a embouchure droite ou evasee (fig. IV), ceux a panse 
arrondie et au col incline a l'interieur (fig. V, VI, VII/5), des vases de taille moyenne 
ou petite au corps bombe et a deux anses surelevees et pourvues de cretes ou de 
proeminences (fig. IX/1, 3), des fragments d'ecuelles (fig. X/1-4) etc. Enfin pour 
la troisieme categorie, numeriquement bien au-dessous des deux premieres, la forme 
la plus repandue est la tasse a une seule anse (fig. XIII/1-11). 

Le decor de cette ceramique consiste tantât en applications en relief - cein
tures simples alveolaires ou a entailles (fig. 1/3, 11, 111) alternant avec des creux, 
circulaires ou ovales (fig. VIII/1, XII/1, XV/8, XVI/2-8), ou avec des cannelures 
(fig. V /2-3, VII/1) - tantât em incisions avec poinc;onnements ou poinc;onnements 
successifs (fig. XIV, XV). 

Par les differents especes de vases representees, par la forme et par le decor 
de ceux-ci, la ceramique de Fundenii Doamnei appartient a la civilisation de Tei, 
la phase dant elle se rapproche le plus etant celle de Fundeni. Mais d'autre part 
les materiaux decouverts a Fundenii Doamnei se differenc1ent de ceux des autres 
phases de la civilisation de Tei par une serie de caracteres propres : la categorie 
des vases en pâte contenant un pourcentage de Eable et decores a la brosse y fait 
defaut ; les ornements incrustes de pâte blanche manquent egalement ; par contre 
les omoplates de bovides aux extremites entaillees y font, pour la premiere fois 
dans une station de la civilisation de Tei, leur apparition. Tous ces traits propres 
aux materiaux de Fundenii Doamnei permettent l'identification d'une nouvelle phase 
de la civilisation de Tei - la phase Fundenii Doamnei. 
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La determination chronologique de cette phase s'appuie sur une serie de 
facteurs : presence des omoplates de bovides aux extremites entaillees et autres 
affinites avec la civilisation de Noa, d'une part ; analogies avec la ceramique de 
la phase V de la civilisation de Verbicioara, d'autre part. Ces rapprochements 
permettent d'assigner la phase Fundenii Doamnei a !'etape la plus avancee de l'âge 
du bronze, apres la phase Fundeni, de sorte qu'elle doit etre consideree comme la 
phase finale de la civilisation de 'fei. 

En meme temps, les decouvertes de Fundenii Doamnei permettent une meilleure 
comprehension du processus de disparition de la civilisation des periodes moyenne 
et avanceE du bronze en Valachie. La civilisation de 'fei - selon l'auteur - aurait 
subi lors de ses deux dernieres phases un processus d'alteration et de degradation, 
provoque par la penetration d'elements occidentaux, a caractere Gîrla Mare et 
Verbicioara (qui se sont d'ailleurs greffes sur son contenu). Jusqu'a la fin, c'est 
l'irruption dans la plaine valaque d'un groupe de porteurs de la civilisation de Noa 
qui mettra fin a la civilisation de Tei. 

Fig. 1-III 
Fig. IV 

Fig. V 
Fig. VI 

Fig. VII 
Fig. VIII 

Fig. IX 

Fig. X 

Fig. XI 
Fig. XII 

Fig. XIII 

Fig. XIV-XVI 

Fig. XVII 

Fig. XVIII 

Fig. XIX 

Legendes des figures 

Fragments de vases en terre glaise faits de pâte grossiere. 
- Coupes de vases bitronconiques de la phase Fundenii 

Doamnei de la civilisation de Tei. 
Fragments de vases a decor cannele. 
Vase de la phase Fundenii Doamnei de la civilisation de 
Tei (1) et vase de la phase Fundeni de la meme civilisation. 
Ceramique decoree trouvee a Fundenii Doamnei. 
Fragments de vases de la phase Fundenii Doamnei de la 
civilisation de Tci. 
Fragments de vases a anses surelevees pourvues de pro
e:minences et de cretes. 
Fragments d'ecuelles (1-4) et de bases de vase (5-8) de 
la phase Fundenii Doamnei. 
Anses de vases decouvertes a Fundenii Doamnei. 
Vases a l'etat fragmentaire en pâte fine, phase Fundenii 
Doamnei de la civilisation de Tei. 
Tasses a l'etat fragmentaire et fragment d'anse decouverts 
a Fundenii Doamnei. 
Ceramique decoree de la phase Fundeniti Doamnei de la 
civilisation de Tei. 
Ceramique decoree des phases "Tei" et "Fundeni" de la 
civilisation de Tei. 
Coupes de vases des phases "Fundeni" et "Tei" de la civi
lisation de Tei. 
Vase a l'etat fragmentaire de la premiere epoque du fer, 
au decor de type Tei, decouvert a Bordei-Herăstrău. 
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