
CERCETĂRILE ARHEOLOGICE PRIVIND CULTURA TEl 
DE LA CHITILA-CĂRĂ1\1IDĂRIE 

V ASI LE BORONEANT 

Cu ocazia cercetarilor de teren efectuate pe ambele maluri ale Co
lentinei, În vederea alcatuirii Repertoriului arheologic al Municipiului Bucu
reşti, în anul 1977 a fost identificată şi locuirea de la Chitila-Cărămidărie, 
aparţinînd culturii Tei din epoca bronzului 1 . 

A~ezarca este situată pe malul drept al Culentinei, în partea de N-E 
a localitatii, lîngă depozitul "Legume-fructe" pe un teren apaqinînd Fabricii 
de cărămidă "7 Noiembrie". 

La data cînd a fost identificată locuirea În profilul carierei se observau 
numeroase fra:~mente ceramice, gropi de locuinţe, vetre de foc etc. La su
prafaţă se afLut fragmente ceramice pe întreaga porţiune de teren cuprinsă 
între incinta depozitului de "Legume-fructe" şi o vaioagă care mărgineşte 
qaţiunea la N şi N-V 2. La E staţiunea este strajuita de apa Colentinei. 
Cît de mult se întindea spre V tlU ne-am putut da searr~. deoarece În 
aceasta parte groapa carierei era deja acoperită cu pamînt amestecat cu 
moloz adus de la demolările din oraş. Pe baza profilelor din partea de N, 
E şi V unde groapa era neumpluta şi mai ales a unor martori rămaşi În 
plină staţiune, în jurul stîlpilor de înaltă tensiune şi a reţelei de telefon, 
s-a putut face observaţia că aşezarea, aparţinînd culturii Tei, a avut aspectul 
unei movile. (fig. 1) 

Aşezarea este situata la limita de E a interfluviului cuprins Între 
Dîmboviţa şi Colentina În care se Înscrie şi un mare con de dejecţie, datînd 
din pleistocenul superior care a depus nisipurile şi pietrişurile cunoscute sub 
denumirea de "pietrişurile de Colentina" 3. Acest con de dejeqie se Întinde 
de la Buftea pînă la Cernica-Căldararu. · 

Din informaţiile culese de la localnicii vecini cu cariera şi de la mun
citori reiese că la diferite date, în ultimii ani, în săpăturile din carieră s-au 
găsit mai multe vase Întregi sau piese de metal. S-a Încercat recuperarea lor, 
dar fără succes. La data identificării staţiunii, loc de săpături mai era pe 
latura sa de S-E, dar pînă la începerea sapaturilor o parte din acestea 

1 Pe ambele maluri ale Colentinei s-au identificat noi aşezări din neolitic, epoca 
bronzului şi din cele două epoci ale fierului. fntre aceste.! unele aparţin culturii Tei, dar 
nu ne vom ocupa de ele cu această ocazie. 

2 Acestea provin fie dintr-o locuire răzleaţă, apaqinînd acestei perioade, fie din
tr-o aşezare mare unde s-au amplasat săpărurile noastre. 

3 P. Coteţ, Umlr date privind gromorfologia zonri oraşului Bucureşti, în Probleme 
de Geografie, X, 1963, p. 236. 
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Fig. 1 Vedere generală de la începutul lucrărilor. 

se mai distruseseră. în faţa acestei situaţii s-a încercat, prin cîteva secţiuni 
(S. I-IV) paralele şi perpendiculare, pe buza carierei ~i a Colentinei, lă
murirea principalelor probleme care se puneau în legătură cu Întinderea, ca
racterul şi stratigrafia aşezării. 

Stratigrafic situaţia se prezintă astfel : peste straturile de nisip s-a 
depus stratul de locs de culoare gălbuie spre bază şi galbui-cafenie în partea 
superioară. Acesta este acoperit de stratul negru-cenuşiu şi de stratul ve
getal. Orizontul gălbui este steril arheologic. În orizontul cafeniu-gălbui şi 
în partea bazală a stratului negru cenuşiu se află cantonată locuirea de 
tip Tei. În stratul negru-cenuşiu s-au găsit şi fragmente ceramice daco-romane 
şi din sec. VI-VII e.n. 4 . Pentru aceste locuiri nu s-au găsit orizonturi 
stratigrafice corespunzătoare. În zona intens locuită stratul cafeniu-gălbui are 
culoare cafeniu-cenuşie. 

Primii locuitori ai culturii Tei s-au aşezat Într-o denivelare naturală 
despre a cărei formă ~i Întinde·re nu ne putem da seama deoarece iipre N 
a fost distrusă de lucrările din carieră. Observaţiile stratigrafice făcute în 
secţiunile I, III şi IV ne permit să afirmăm că În etapa următoare de lo
cuire, locuinţele vechi au fost nivelate, terenul reamenajat, iar parţial peste 
una din locuinţe s-a construit alta (fig. 2). 

Distingem astfel două nivele de locuire care se suprapun, iar deasupra 
un altul mai subţire de amestec în cadrul căruia apar materiale arheologice 
caracteristice primelor două nivele, dar şi elemente noi. Pentru acest ultim 
nivel nu s-au găsit locuinţe. 

}ijr;_;elul 1. Din nivelul inferior nu s-a păstrat decît fundul unei lo
cuinte care s-a Întins în cea mai mare parte în zona distrusă de carieră (fig. 1). 

4 V. Boroneanţ, O aşezare din epoca bronzului la Chitila, În Izvoare ;rheologice 
bucureştene, Bucureşti, 1978, p. 21-23 ; V. Boroneanţ, Cercetări privind secolul a·! VI-le,z 
Îll zo11a de nord a Bucureştilor, în R.MJ\f .\1on. lst. Artă, 2, 1978, p. 12-16. 
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Pe fundul său se observă cenuşă, cărbune, fragmente de vase, de vatră şi 
de chirpic. Din analiza fragmentelor de vatră reiese că aceasta avea partea 
superioară fătuită şi lustruită, mărginită de o ridicătura În chip de bordură. 
Forma sa trebuie să fi fost de dreptunghi cu colţurile rotunJite. 
incercarea de reconstituire din teren arată că a putut avea o lăţime 
de 0,60 m. şi lungimea de aproximari..- 1 m. Este posibil să fi fost chiar 
portabilă. În preajma locuinţei, care a J.'."Ut o formă ovală în partea sudică, 
În buza denivr~ii naturale, se afla groapa de hucate În formă de clopot 
(de trunchi de con). Groapa de bucate avea la fund diametru! de 2,20 m., 
iar la gură de aproximativ 1,25 m. Fundul, faţa de nivelul actual de călcare 
~e afla la 2,65 m., cu 5 crn. deasupra stratului de nisip şi prezenta urme 
de ardc~e ca de altfel şi pereţii (fig. 3). În umplutura gropii s-au gasit 
cenuşă, carbune, oase de animale, fragmente de chirpic şi de vatră făţuită, 
() fusaiolă (sau greutate de razboi de ţesut vertical) şi un ind de buclă din 
aramă (pl. IX/15 ). 

Ceramica. Tvlajoritatea materialului arheologic de studiu este alcătuit 
de ceramică. Ceramica poate fi împărţită în trei categorii : fină, sernifină 
)Î comună. Delimitrea acestor categorii este destul de anevoios de făcut din 
cauză că Întreaga ceramică găsită la Chitila-Cărămidărie cunoaşte un grad 
mare de prelucra!·e calitativ şi cantitativ. În cadrul ceramicii fine se află 
fragmente lucrate cu foarte multă grijă şi cu multă fineţe artistică, după 
cum În rîndul ceramicii comune sînt altele de-a dreptul grosiere (pl. VIII/6). 

Ceramica fină şi semi/ină, procentual este mai puţin reprezentată. Are 
culoare neagră cenuşie, cărămiziu-gălbuie, cărămiziu-cafenie sau chiar ce
nuşiu-portocalie. Este făcută dintr-o pastă, la a cărei preparare se folosea 
ca degresant nisipul sau cuarţul, fin pisat ~i uneori frunze de ierboase, despre 
care credem că au fost folosite numai În stare verde. Are suprafaţa bine 
sau foarte bine netezită şi lustruită. Cea mai mare parte este neornamentată 
dar acest raport, cînd e vorba de fragmente şi nu de vase Întregi poate 
să nu reprezinte perfect situaţia reală deoarece vasele ornamentate În partea 
inferioară nu prezintă, de cele mai multe ori, expunere de decor. Ceramica 
semifină se deosebeşte de cea fină prin aceea că are o pastă grosieră, iar 
ornam:_ntarea mai puţin îngrijită, dar evident mai elaborată decît pe cea 
comuna. 

Ca forme pentru aceste categorii distingem vase mari, mijlocii, mici 
~i miniaturale. Se recunosc fragmente care aparţin unor vase cu corpul 
bombat şi gît cilindric, terminat printr-o buză uşor reliefată în afara sau 
adusă spre interior : castroane bitronconice cu gîtul Înalt, în formă cilin
drică, de pîlnie sau tronconice, cu buza adusă spre interior sau dreapta şi 
mai rar uşor reliefată În afară ; ceşti sau ceşcuţe cu corpul uşor turtit şi 
ma1 mic decît gîtul ce se apropie de forma pîlniei, cu buza reliefată În afară. 
Din buză porneşte toana care merge pînă pe rotundul vasului. Ca formă 
mai dc~)se~::ita şi nouă pentru această cultură menţionam cîteva fragmente 
dintr-un vas ce trage mai mult spre un tip de caldare cu profilul bu:zei 
în forma literei T (un T asimetric) din care se Înalţă o toartă cu profil 
în panglică, perpendicular pe buză ce lasă impresia că se arcuia În diagonală 
peste gura vasului (pl. VIII). Corpul vasului pare să fi fo~t semisferic. 
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Ca motive ornamentale, întîlnim unele care sînt caractensuce fazei I 
şi altele fazei a II-a, după împărţirea făcută de Val. Leahu 5. Între acestea 
enumerăm şirul de liniuţe orizontale dispuse sub linia care separă gîtul 
de rotundul vasului, brîul din două şiruri din liniuţe sau de Înţepături făcute 
cu o spatulă cu profil în arc de cerc (pl. V /5, VIII), dispus orizontal wr 
sub linia care desparte gîtul de rotundul vasului şi şirul de motive În forma 
literelor V sau U, În pozitie culcată, sub linia care demarcă gîtul de corp. 
Pe un fragment de vas mare bitronconic întîlnim, tot sub linia care desparte 
corpul de gît, două şiruri de motive triunghiulare (pl. VI/6) separate Între 
ele printr-o linie adîncită. Interesant este că cele două linii adîncite nu de
limitează registre, ci servesc ca bază de suspensie pentru şirul de triunghiuri 
prin faptul că nu se apropie de linia de jos, de care este suspendat şirul al 
doilea de triunghi uri (pl. VI/6 ). Parcă ar fi două şiraguri suprapuse de 
mărgele. P~entru completarea motivului, În spaţiul unghiurilor dintre triun
ghiuri se află o linioară oblică în centru. Un fragment de vas mic, bombat, 
este ornamentat, pe zona care separă gîtul de corp, printr-un şir de alveole 
mici, puţin adînci şi lustruite. Alt motiv caracteristic nivelului este şirul de 
motive În S culcat, realizat foarte mărunt. îl Întîlnim pe o tortită fragmen
tară, longitudinal, de o parte şi de alta, mărginit spre exterior de cîte o 
linie de împunsături succesive, foarte mărunte şi puţin adîncire (pl. VIII/1). 
Mai complex este ornamentul de pe un castron bitronconic alcătuit 
dintr~un şir În S culcat, foarte mărunt, făcut chiar pe muchia exte
rioară a buzei, iar sub acesta un alt şir din acelaşi motiv dar înclinat şi mai 
mare. Delimitarea gîtului de corp este marcată printr-un brîu din două 
şiruri de împunsături succesi\·e foarte mărunte, iar sub el o bandă (brîu) din 
motivul în S, redat În pereche, în poziţie înclinată, încadrată la rîndul său 
de brîul format din două şiruri din împunsături succesive. Registrul se în
cheie printr-un şir din S culcat din care pornesc, din loc În loc, cîte o pe
reche de valute, spate la spate, făcute din Împunsături succesive, iar lateral 
sus Între spirala volutei şi brîul de suspensie, cîte un şir vertical din motivul 
în S. Ornamentarea întreagă este făcută cu multă grijă, puţin adînc, cu 
măiestrie şi inventivitate (pl. Vlll/1). Această ornamentare dominată de 
motivul în S se mai Întîlneşte şi pe un vas mic bombat, combinîndu-se sub 
buză sau deasupra liniei de Întîlnire a gîtului cu corpul cu motive din îm
punsături succesive (pl. VIII/5) etc. Pe fragmentul de vas amintit! care 
aparţine tipului de căldare, apare ornamentul dintr-un segment de brîu 
lustruit, dispus vertical sub toartă (pl. VIII/8). Deosebit ni se pare şi un 
fragment dintr-o ulcică bombată cu gît tronconic, care poartă pe zona de 
separare a gîtului de corp un ornament alcătuit dintr-o linie orizontală şi 
un şir de unghiuri, iar sub aceasta dreptunghiuri sau romburi din împunsă
turi succesive dispuse pe un şir, la distanţe inegale unul de altul (pl. II/9). 
Motivele sînt stîngaci făcute. O tortiţă fragmentară are pe curbura maximă 
o proeminenţă conică. Semnalăm de asemenea un fragment de vas bitronconic 
ornamentat cu caneluri largi, înclinare, care pornesc de pe umărul vasului. 
'impunsăturile succesive, dar şi motivele incizate au fost umplute cu vopsea 
albă densă (pl. VIII/1 ). 

5 Val. L'!J.hu, Cultura Tei, Bucureşti, 1966. 
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Pc categoria ceramicii semifine se află motive ornamentale proprii ce
ramicii fine şi celei comune. Elementul decorativ specific ceramicii co
mune este acela făcut prin striuri verticale, înclinare, Întretăiate. 

Motivul striat, foarte apropiat de cel făcut cu măturica, pe această 
categorie ceramică se combină cu cele specifice ceramicii fine. Astfel pe un 
fragment de vas bombat, În zona de întîlnire a gîtului cu corpul se află 
şirul de triunghiuri ştampilate, iar sub acestea, suprafaţa vasului este În în
tregime striată pînă spre fund. Un fragment de castron cu buza adusă spre 
înăuntru, marcată printr-o teşitură, sub zona buzei, prezintă un şir de mo
tive dreptunghiulare înguste, restul corpului fiind ornamentat cu stnuri. 
Un fragment provenind de la un vas mare este ornamentat prin elemente 
decorative de forma literei V. Pe această categorie ceramică, uneori alături 
de striuri, se află ornamentarea În relief prin butoni apucători sau proemi
nen\e înalte şi sub~iri orientate spre În sus. Am putea spune că este o orna
mentare specifică acestui nivel. Pe un fragment de vas ele apar grupate cîte 
trei şi au fost aplicate după ornamentarea prin striuri a vasului (pl. VI/8). 
Menţionăm că pe ceramica striată la suprafaţă se observă o înmuiere Într-o 
pastă fluidă după uscarea vasului, sau poate chiar după o coacere preli
minară. Astfel pe suprafaţa vaselor această engobă sau baiţ apare prin 

Fig. 4 Fragmente ceramtce cu engobă aplicată peste supr3ifaţa striată a vasului ; 2 nive
lul I, 1 nivelul II. 
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coacere ca un strat superficial de altă nuanţă care se detaşează de peretele 
vasului (Fig. 4j2). 

Ceramica de HZ currmn. Suprafaţa interioară a \·aselor este în pro
porţie de 90°1 o de culoare neagră şi poartă, aproape fără excepţie, urmele 
de prelucrare. Prezintă o netezire sumară şi uneori chiar o lustruire. Supra
fata exterioară este ornamentată În chip curent cu striuri, foarte aproape 
uneori, de ornamentul făcut cu măturica. Striurile sînt dispuse vertical, ori
zontal, înclinat. Adesea de se Întretaie. Cînd sînt mai rare şi mai late 
lasă impresia unei Întretăieri de elemente pătrate sau romboidale. Cînd sînt 
foarte dese şi linia striului este mai lată, lasă impresia unui motiv textil. 

Strierea este foarte probabil să fi fost făcută şi pentru a se fixa mai 
bine acea engobă menţionată la ceramica semifină care, pe această categorie 
ceramică este foarte frecventă. Grosul-engoba este făcută dintr-o pastă hu
moasă, ,·îscoasă. Se aplica pe suprafaţa -vasului fie prin înm uiere fie prin 
ungerea vasului. Uneori striatul este foarte subţire, alteori foarte gros mer
gînd pînă la 3-5 mm. În mod frecvent grosimea sa este Între jumătate 
de mm pînă la 1 mm. Cînd este foarte groasă şi compoziţia este mai 
grosieră, conţine chiar pietricele. Cînd suprafaţa vasului a fost striată atunci 
relieful vasului rămîne striat şi după Înmuierea sau ungerea cu pastă. Se 
aplica probabil pe vasul uscat. Prin frecvenţa sa mare, dă notă specifică 
ceramicii de la Chitila-Cărămidărie şi În special nivelului I. Foarte rar se 
Întîlneşte şi ornamentul făcut cu măturica. Sînt şi fragmente de vase care 
pe partea superioară a vasului prezintă un fel de caneluri late şi puţin 
adînci, dispuse înclinat. Şi pe acestea se află aplicată pelicula de pastă 
care clin cauza compoziţiei diferite decît aceea a vasului se şi observă uşor 
pe suprafaţa vasului fiind de culoare diferită, în general cenuşiu gălbuie. 
Foarte adesea mai ales cînd a fost aplicată mai gros se exfoliază. 

O altă remarcă pe care o putem face asupra ceramicii comune din 
acest nivel este aceea privind modul de fabricare a buzei. Este o tehnică 
specifică acestui nivel care se perpetuează şi în nivelul următor. După ter
minarea vasului, cînd pasta era încă crudă, se proceda la o secţionare În 
plan vertical a buzei pe o profunzime de aproximativ un centimetru, după 
talia vasului şi fantezia meşterului. Partea din afară era răsturnată în jos, 
făcîndu-se din ea un brîu pe care prin apăsare cu degetul se imprimau 
alveolele sau se cresta, parte-a interioară se remodela la buză obţinîndu-se 
un vas al cărui perete avea o grosime aproximativ constantă pînă la brîul 
de sub buză, unde se reducea la jumătate, două treimi etc. Brîul rezultat de 
sub buză are un profil ascuţit sau uşor plat. Sînt şi cazuri cînd brîul este 
doar netezit. Aproape că devine regulă, ca sub acest brîu să se afle un ah 
brîu mai lat şi mai gros ornamentat cu crestături sau alveole. Cînd vasul 
este prea mic şi este riscantă despicarea buzei atunci sub. buză se află aplicat 
un brîu. Crestarea brîurilor la ceramica comună este făcută la Întîmplare, h 
ceramica fină sau semifină este făcută mai cu grijă şi cu intervale regulate. 
Crestătura şi ah·eolele se practicau şi direct pe buză, în exterior. Într-un 
caz cînd peretele buzei era gros, iar vasul avea formă rectangulară alveolele 
erau făcute pe mijlocul buzei. Un fragment prezintă pe partea exterioară a 
buzei un fel de guler (rever) provenit poate din îndoirea buzei subţire spre 
exterior care era apoi presară şi netezită. în acest nivel un singur fragment 
este ornamentat cu barbotină adevărată, aplicată pe peretele netezit al vasului. 
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Vase întregi nu s-au găsit, dar dimensiunea şi culoarea fragmentelor 
indică vase mari bombate cu gîtul cilindric, în formă de pîlnie cu buza trasă 
in :.L:tră ; castroane scmisferice, tronconice, cu gîtul mai înalt sau mai scund 
cu profil arcuit sau tinzînd spre o formă de pîlnie. Gîtul castroanelor se 
aniculează armonios rotundului vasului. Fundurile vaselor sînt În general 
pbte, dar unel)ri au scobitură exterioară şi un fel de inel exterior la nivelul 
suprafeţei de aşezare. 

Ca forme mai deosebite remarcăm un fragment provenind de la un vas 
mare cuptor, ~i un altul care indică un vas cu pereţii drepţi rectangulari. 

În abră de brîurile În relief şi de striere pe ceramica nivelului I se 
întîlnesc ~i alte motive decorative. În ordinea frecvenţei menţionăm şirul 
de triunghiuri impri:tnate, mai mici sau mai mari şi dreptunghiurile reali
zate in aceea5i tehnică. În categoria ornamentelor în relief menţionăm seria 
butonilor şi apucătorilor. Butonii Întîlniţi sînt de două categorii şi anume : 
1) împinşi dinăuntru spre înafară, dispuşi pe partea inferioară a gîtului sau 
pe partea superioară a rotundului ; au formă rotundă (pl. VIII/6) şi 
2) aplicaţi. Butonii aplicaţi au formă circulară sau alungită, cei de formă 
ronică dispuşi cîte unu, În pereche sau cîte trei (pl. VI/8 ; VII/14). Uneori 
'>Înt foane stîngaci lucraţi şi amplasaţi cîte doi de-o parte şi de alta a 
toqilor, grosier lucrate şi ele avînd profil circular. Altă categorie este aceea 
;: a~ucătorilor alungite dispuse orizontal, proeminente, mult înălţate de la 
suprafa~a vasului o~namentate cu alveole sau crestături. Pentru rezistenţă 
au pe partea interioară o contrapondere, nu atît de pronunţată ca în ex
terior, neornamentată. Acest tip de apucători împreună cu butonii ascuţiţi 
şi Înalţi dau unJ. dintre notele caracteristice nivelului. Ca ornament În relief 
mai menţionăm alveolele făcute cu degetul prin apăsare, alcătuind un şir 
orizontal În zona intermediară dintre gît şi corp. 

Torţile sînt destul de frecvente la toate categoriile de forme cu rol 
orn;:rmen1al sau practic. Uneori pentru efectul artistic sînt acompaniate de 
butoni. Profilul toqilor este circular sau oval. Acestea pot fi mult arcuite, 
în scurt. Altele au profilul panglică (pl. VIII/14 ). Torţile pornesc din buză 
~au de sub buză şi coboară pînă în zona de Întîlnire a gîtului cu rotundul 
<:au pînă spre rotundul maxim al vasului. Au fost aplicate prin îngăurirea 
peretelui vasului, ca şi apucă torile înalte, cînd pasta era încă crudă şi apoi 
remodelată zona vasului din apropiere. 

Ni7-·elul Il. După cum am arătat afară de materialul găsit· în strat, 
En t ogat material provine dintr-o locuinţă care se suprapune parţial peste 
gro~qa de bucate din nivelul I şi peste o locuinţa aparţinînd acestui nivel. 
:\1ateria!ul arheologic la. care ne referim constă din ceramică, oase de animale, 
unelte de silex sau din alte roci, chirpic, cărbune, cenuşă etc. Locuinţa avea 
o formă de dreptunghi cu colţurile rotunjite. Capătul sau de N a fost 
distrus parţial de carieră, aşa încît lungimea poate fi apreciata, cu aproxi
maţie, la 5 m. Lăţimea, la capătul de S are 4,20 m. Latura de N-V nu 
a fost cercetată prin săpătură deoarece afecta ancora de susţinere a unui 
)tîlp de Înaltă tensiune. Se adîncea În pămînt pînă la 1,20-1,25 m. faţă 
de nivelul actual. Fundul nu era perfect plat, ci avea o lăsare În special în 
zona care se suprapunea peste groapa de bucate a nivelului I. 

Ceramica constituie categoria dominanta a materialelor arheologice 
descoperite, care de fapt ne ajută În stabilirea cronologiei locuirii. Din 
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punctul de vedere al pastei, am putea spune că, nu există nici o deosebire 
faţă de nivelul 1. Sub raportul tipologiei formelor şi a ornamentului apar 
elemente noi. Faptul s-ar putea datora şi cantităţii mari de materiale găsite 
în raport cu primul nivel mult mai sărac. 

Ceramica fină şi semifină. l'vlajoritatea acestei categorii ceramice este 
de culoare neagră, neagră-cenuşie, dar şi cărămizie sau cărămiziu-cafenie. 
Uneori are pete de coacere sau de ardere secundară. Este aproape fără ex
cepţie netezită şi bine lustruită. La ceramica semifină, din cauza diferenţei 
de pastă, lustruirea trădează pastă mai poroasă. 

Din punct de vedere al formelor constatăm aceleaşi vase bombate la 
care gîtul se articulează armonios, prelung sau uneori printr-un uşor umăr. 
Pe partea interioară a vaselor se observă alăturarea gîtului după terminarea 
rotundului. Gîtul lor este cilindric sau arcuit, formă care ia locul celei de 
pîlnie. Altele au formă ce tinde spre un bitroncon. Unele au gîtul scurt. 
Prezintă un fund plat sau mai rar inelar. Este forma cea mai răspîndită 
şi cunoaşte ca talie o suită, de la forme mici pînă la forme mari. Castroa
nele sînt ~i ele în general de aceleaşi tipuri avînd corp bitronconic, gît înalt 
sau scurt, cilindric, În pîlni,e sau arcuit, cu buza mai mult ~au mai puţin eva
zată. Se Întîlnesc, În continuare, castroane cu pereţii arcuiţi ce adeseori au 
formă se~sferică cu muchia uşor reliefată, ctn·bată În interior. Ca forme noi 
remarcăm castronul cu pereţii drepţi şi fund albiat terminat printr-o proemi
nenţă împinsă dinăuntru spre În afară (umbo). În zona de articulare a 
corpului cu fundul se reliefeaza un brîu inelar (pl. II/7) care credem că are 
rol f unqional, scn-ind la fixarea sa pe suport. Se încadrează În acea ten
dinţă de realizare a unui fund uşor bombat care la ceşti se termină printr-un 
rudiment de fund (pl. I/1). Un alt ca\i.ron, fragmentar ornamentat cu linii 
şi motive în S din Împunsaturi ~uccesi ,.e, prezinta o ascuţire a fundului. 
Nu ne putem da seama cît de mult se ascut şi cum era fundul, dar presu
punem că s-a putut termina tot printr-o proeminenta împinsă din interior 
sau printr-un fund mic şi Îngust. Interesant c~te şi fragmentul cu buza 
supraînălţa ta. Remarcăm numărul mare al ceştilor şi fragmentelor de ceşti, 
cele mai multe neornanKntate. Ceştile nu prezinta prag Între buză ş! toană, 
decît la .forme mari şi au gîtul arcnit, cilindric sau În formă de pîlnie. 
Corpul lor este în general uşor turtit, dar sînt şi exemplare cu corpul 
bombat. Cele mai multe au corpuj mai mic sau aproximari v egal În compa
raţie cu gîtul (pl. Il/36). Fundul ceFilor este arcuit sau cu suprafaţa de 
aşezare foarte mică şi neglijent preparată, uneori teşită. Cîteva prezintă un 
început de fund cu suprafaţă foarte mică (aproximativ 1,5 cm., diametru!) 
realizat prin Împingerea pastei dinăuntru. Din cauza acestor parametri teh
nico-funcţionale credem că erau aşezate pe suporţi. Toqile căniţelor pornesc 
din buză şi se opresc deasupra rotundului maxim. Sînt şi forme miniaturale. 
Din acest nivel provin şi două vase suport, fragmentate, păstrînd partea de 
bază, de cele mai multe ori conică. Vasul probabil a avut aspectul a două 
trunchiuri de con cu baza mică (unite) alăturată. Unul este mai fragil, cu 
pereţii subţiri şi are piciorul gol (pl. VI/11) pe cînd celălalt are pereţii 
groşi, iar golul din interiorui piciorului are mai degrabă aspectul unei sco
bituri. Mai sînt şi alte fragmente provenind din zona de intersecţie a trun
chiurilor de con, dar nu ne dau nici o indicaţie tipologică. O formă nouă 
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de vas care merită să fie amintită este tipul de vas farfurie sau castron 
cu pereţii drepţi, larg înclinaţi, de talie mai mică sau mat mare (pl. I/7). 
Tot din acest nivel pro\·ine şi paharul tronconic. 

Ornamentarea ceramicii o continuă pe cea. din nivelul I. Între motive 
cel mai important este şirul simplu sau dublu de liniuţe orizontale dispus 
S!J.b buză sau pe corpul vasului sub linia care-I desparte de gît. Liniuţele pot 
fi mai rare sau n;ai dese. Pc o ceaşcă ~irul de liniuţe superficiale înlocuieşte 
linia adînci tă care uneori delimitează cele două parţi ale vasului, altele, 
d;spuse în aceeaşi zonă, sînt mai adîncite şi făcute cu o unealtă cu vîrful 
bont (pl. I/1). Se Întîlnesc şi pe vase mari din categoria semifină dispuse 
înclinat sub \·uza vasului (pl. III/2). Unele alcătuiesc registre În compania 
brîurilor din linii Încizate. Cea mai interesantă redare ni se pare atunci cînd 
în şir liniuţele alterneaza cu împunsăturile succesive rare sau dese (pl. III/.3). 
Uneori şi volutele sînt realizate din Împunsături succesive sau din liniuţe 
(pl. IV/9). Alt mlnÎv este linia. simplă cu care se marchează limita dintre 
cele două p~1rţi mari ale vasului, gît şi corp. Uneori este lată şi lustruită 
(pl. II/5). Linia. simplă este înlocuită, În unele cazuri, prin benzi din linie 
simplă sau delimitează brîuri şi registre alcătuite din motive în S etc. 

În acest ni\el se dezvoltă şi ajunge b formă de o fineţe rară îmr
pl'nsăi:ura succes1va cu care se alcătuiesc motive În S ,volute, dreptunghiuri 
şi pătrate, romburi, dispuse în benzi (pl. IV/ 1) sau alea tuind combinaţii de 
registre (pl. I/6 ; II/1). Se Întîlneşte pe toate tipurile de vase aparţinînd 
acesi.or categorii. Pe vasele mai mici, şi În special În zona de despărţire a 
gîtuh~i de corp, sînt foarte mărunte, fine şi îngrijit lucrate. 

Continuă de 2.semenea motivul din triunghiuri mici imprimate pe un 
sinGur ~ir sau din două neîncadrnc de linii, precum şi motivul în forma 
literei V sau U, prezente în zona de întîlnire a gîtului cu corpul vasului 
(pl. VII/2 ; IV /2). Un motiv Înrudit cu cel în formă de U sau V este 
acda al că tu it din cîte două liniuţe verticale, adînc imprimate. îl Întîlnim 
combinat şi cu liniuţe fin incizate, verticale. Nou pe ceramica acestui nivel 
ni se pare dreptunghiul imprimat adînc (pl. VIII/2). Ca ornament specific 
locuirii de la Chitila menţionăm alveolele lustruite, circulare sau ovaloide, 
dispuse fără excepţie pe un singur şir la Întretăierea gîtului cu corpul. Ele 
se Întîlnesc În nivelul I dar acum fac epocă. Cele circulare sînt prezente 
pe căni şi pe vase bombate (pl. III/8). Cele alungite se află şi pe vase mari 
dispuse vertical sau înclinat (pl. VI/2). Făcute mărunt, se- află pe muchia 
umărubi unui vas În compania unui segment de motiv vălurit (serpentiform) 
din linie dublă. Acest motiv vălurit mai apare şi pe alt fragment. 

Un mo':iv mai rar, dar mai elaborat este cel solar, întîlnit pe fundul 
unor căniţe, re dat prin cercuri concentrice din împunsături succesive, din 
care pornesc sau spre care pornesc benzi din linii paralele perpendiculare 
(pl. III/1 ; V/12). Pe un fund de căniţă frae,.mentară, c-ercul din Împunsă
wri succesive este mărginit de elemente unghiulare, dublat, după un spaţiu 
gol de alt motiv În zig-zag închipuind razele (pl. VII/1 ; I/1 ). 

Deosebit ni se pare şi brîul orizontal sau vertical din motive unghiu
Iare ce apare pe rotundul maxim al \'aselor (pl. VIII/10). 

Rombul rezultă din simpla Întretăiere a liniilor În cadrul motivelor 
În reţea. Motivul :în reţea este realizat şi din împunsături succesive. 'În 
această alcătuire apare pe gîtul vaselor sau pe corpul vaselor în compania 
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altor motive realizat cu foarte multă grijă (pl. VI/4 ). Dar îl gasim redat şi 
singur, mai mare, umplînd cîmpul gol de pe suprafaţa vaselor (pl. I/3) 
cum este În cazul unui pahar sau înscriindu-se unul în altul pe vase mai 
mari. (pl. IV/3 ; V/6). Rar întîlnit este triunghiul (pl. V/4). Voluta şi semi
cercul apar Întotdeauna ca motiv complimentar pe spaţiile goale de sub re
gistre, ca un fel de prelungire, de aspectul unor franjuri rare (pl. V/1, 2). 
Într-un caz au aspectul a două cireşe cu codiţele unite, realizate în tehnica 
împunsaturilor succesive (pl. IV/9). Pe un vas bombat îl întîlnim şi sub tortiţe 
În formă de dublă volută, făcut din linii din împunsături succesive sau mo
tive În S, culcat, încadrat de dreptunghiuri din linii în împunsături succe
sive neînrămate. La acest vas, spre fund, ornamentarea este încheiată printr-un 
brîu din împunsături succesive. Un alt motiv Întîlnit mai rar, dar care 
umple de asemenea cîmpul din partea mijlocie şi inferioară a vasului, este 
acela reprezentat de grupuri de linii piezişe, terminate prin elemente unghiu
Iare, vrînd parcă să prezinte o labă de animal fantastic, o stilizare abstracti
zată (pl. VI/12). 

Ca ornament specific acestui nivel, dar şi fazei a doua din evoluţia 
culturii Tei 6 amintim liniile verticale, alcatuind benzi care pornesc dintr-un 
registru de sub buză, taie registrul de motive de sub gît ~i coboară pînă 
pe rl)tundul vasului (pl. III/2). 

Pentru umplerea cîmpurilor dintre registre sau de sub ultimul re
gistru sînt folosite astfel romburile, pătratele, vo1utele, 5tiEzări de animale 
fantastice. Subliniem de asemenea faptul că motivul în S domină celelalte 
elemente decorative. 

Ceramica scmifină este dominata de motivul În striuri care îmbracă tot 
vasul mai ales la castroane, exceptînd uneori gîtul şi o zonă dinspre fund 
(pl. VIII/3 ). Alaturi de acesta se întîlneşte ~irul de triunghi uri cu vîrful în 
sus, şirul de alveole adîncire şi de Înţepături groase În pereche (pl. VIII/4). 
Caracteristice acestei categorii de ceramică sînt crestăturile de sub buză, li
niile incizate, înclinat pc rotundul vasului făcute În ain te de aplicarea en
gobei (Fig. 5/2). 

Ornamentarea în relief. Cea mai caracteristică este canelarea observată 
pe un vas bombat, dispusă vertical. Frecvent întîlnită este crestătura făcută 
pe buza vaselor (pl. VI/2). La unele forme de vase bitronconice gîtul scurt 
este înlocuit de o buză lată (1,8-2 cm.) ca un fel de guler realizată prin 
îndoirea în exterior a gîtului cînd pasta era crudă (pl. VI/5). Între acest 
guler şi vas rezultă astfel un prag (pl. VI/3 ). Cel mai frecvent motiv este 
brîul orizontal, În relief, lustruit sau crestat. Este de cele mai multe ori 
Între::upt de toniţe, de apucărori sau de butoni (pl. II, IV). Este prezent 
sub buză sau despărţind gîtul de corp. La ceramica semifină apare şi alveolat. 
Pe un singur fragment apare un segment de brîu vertical, lustruit, pornind 
de sub gît. 

Rutonii sînt ca ~i în nivelul I aplicaţi sau împinşi din interiorul va
sului. Cei aplicaţi pot fi lustruiţi sau nelustruiţi şi îmbracă forme rotunde 
sau alungite. Buronii rotunjiţi sînt aplatizaţi prin apăsare cu degetul sau re
tezaţi cu o unealtă tăioasă (pl. VI/7 ; VIII/3 ), precum şi neretezaţi, uneori 

6 Val. Leahu, op. cit., p. 98, fig. 1, pl. XJ2; Al. Vulpe, res phases de la civili
sation de Tei, a la lumihe des fouilles de Novaci, Dacia, NS, VIII, 1964, p. 319-329_ 
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de aspect ţuguiat (pl. VI/8). Butonii Împinşi sînt şi ei rotunjiţi sau alungiţi 
(pl. VI/12). Ar~~ butonii aplicaţi cît şi cei Împinşi se Întîlnesc în mod 
frecvent În zona de întretăiere a gîtului cu rotundul, iar mai rar pe ro
tundul vasului. Nu apar niciodată pe căni sau pahare. La castroane buton ii 
ţuguiati se află şi sub buză. Într-un singur caz, pe categoria semifină ei . " . apar grupaţ1 CI te trei. 

Toqile şi tortiţele au funcţionalitate practică dar răspund şi exigenţei 
ornamentale. De aceea pe catevoria fină mai ales ele sînt netezite şi lustruite . 
. \u În general profilul în panglică, mai subţire sau mai groasă, dar pot avea 
şi profil oval, circular ~au subtriunghiular. La căni pornesc din buză sau de 
sub buză şi merg pînă sub zona de Întîlnire a gîtului cu rotundul sau pînă 
pe rotundul maxim. La vasele globulare sau tronconice au aspectul unor punţi 
care se arcuiesc peste zona dintre gît şi corp pornind din zona de Întîlnire 
a gîtului cu corpul pînă pe rotundul maxim (pl. I/1-2). Pe cele cu profil 
~ubtriunehiular le Întîlnim pe vasele globulare sau tronconice, de talie mii
lucie. Sînt în general mai mari şi mai svelte, pornind din buză, de sub 
buză şi coboară pînă pe pîntecele vasului mai aproape sau mai departe de 
zona de întîlnire cu gîtul. T orţile se aplicau, cînd vasul era încă crud, prin 
îngăurirea peretelui şi remodelarea zonei În care au fost aplicate (pl. III/11) : 
sînt dispuse, ca şi butonii, simetric, cîte două sau cîte patru, afară de 
căniţe unde cunoaştem doar forme cu o singură toartă (pl. III/3 ). 

O atenţie deosebită acordam cîtorva fragmente aparţinînd categoriei 
~emifine (ceea ce ne-a Îndemn:H sa O socotim categorie aparte) făcute dintr-O 
pastă folosind ca degresant pietricele pisate (nisip cu granulaţie mai mare), 
pe a căror suprafaţa se obsen·ă un ornament pictat. În ce constă ornamentul 
pictat ? Peste suprafaţa vasului, după netezire s-a aplicat, prin înmuiere 
sau cu "pensula" acel gros (engobă) de culoare galben-cenuşie, conştituind 
fondul. Pe acest fond s-au realizat motive geometrice din linii mai scurte, 
lineare sau spiralicc (pl. VII/2). Culoarea aplicată este făcută din aceeaşi 
p8.stă ca şi engoba, dar careia i s-a adăugat un colorant negru, obţinîndu-se 
nuanţe Închise sau de negru-cenuşiu. Pe suprafaţa unor vase se observă 
motive lineare tot În vopsea neagră. Ele se deosebesc totuşi de erorile de 
ardere cunoscute, deoarece acestea de obicei, au aspectul unor pete fără 
contur precis, apropiindu-se de forme circulare. Oricum în cercetarile viitoare 
trebuie urmari te. Cele cu culoare aplicată pe fond de engobă, după netezire, 
au fost probabil mai numeroase, dar culoarea nefiind bine fixată s-·a luat la 
spălare după săpături, În tratarea de laborator. 

Ceramica de uz comun este de culoare neagra-cenuşie, neagră-cafenie, 
cărămiziu<afenie, galben-cenuşie etc. Prezintă aceeaşi pastă, menţionăm 
numai că este c:::Ya mai frecventă, în spărtură o pojghiţă exterioară cără
mizie. Ca forme se disting aceleaşi vase bombate, mari, mijlocii şi mici cu 
gîtul arcuit prelung sau cilindric. Nu se cunosc forme la care gîtul să se 
aniculeze cu corpul printr-un umăr sau prag. Unele au tendinţă de bitron
conism. Castroanele sînt numeroase şi îmbracă forme semisferice, tronco
nice, bitronconice (pl. III/6). Cele tronconice şi bitronconice au gîtul mai 
mult sau mai puţin Înalt şi Îngust. Au buza, ca şi la vasele bombate, uşor 
eYazată În afară. Cele semisferice prer~:intă buza adusă spre interior şi inai 
ra~ evaz~tă in afară. 
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Ca tip de Yas mcnţinn~l!n farL.1ria (pl. 1'7) (un fel de CJ.<,tron scund), 
cu peretii drepţi, mult înclinat,i, buza dreapta ~i ornamentată uneori prin 
crcst~nuri. !VIcn\ionăm deasemenea o forma intermediară între tipul de cană 
şi pahar care nu are w~ută, ,br înfă,işeaza o U'}oară stLmgulare a buzei, 
pentru o mai uşoară scurgere a lichidului. Un exemplar a putut sen·i drept 
creuzet sau poate pentru tumatul în fnm1ă a pieselor de bronz sau arama 
(pl. VII/9). Interesant este un \as m:c globuLn, ~.tîngaci lucrat <:>i l'rnamentat 
cu patru butoni (pl. I/5). Fundul s;1u nu C'>l2 chr dcbnitar, dar Ya<>:.d are 
mare stabilitate prin grosime. Ca forme noi, faţă de niYelul I, menţionăm 
f rJ.gmentc de placi rmund~ cu diametre cuprinse Între 10-20 cm. despre 
cJ.re credem că au fost utilizate drept capace 5i l' cană mare grnsieră cu o 
toartă (pl. III/6 ). 

Fundurile Yaselor sînt masiYe, mai mult ,au mat pu\;n plate. Foarte 
rar se obserYă un Începm de picior sub forma unei procmincnţe inelare, dar 
de cele mai multe ori, fundul se reliefeaza prin aceea c2 în profil apare 
m2.i drept decît restul peretelui Ya~ului. Pe un fund masi\· de Yas mare 
(diametru peste 21 cm.), se obsen·ă imprimată o Împletitură de hrmă 
circulară, probabil din papură ceea ce ne face sa emitem părere,,_ că cel 
putin Yascle mari erau modelare pînă la o anumită înalţime pentru sta
bilitate, Într-o formă împletită din papură sau nuiele. 

Pacem de asemenea obserYaţia, deja menţionată, că majoritatea ce
ramicii comune din acest niYel, poartă acea engobă mai groasă sau mai 
subţire care la coacere se diferenţiază de restul peretelui Yasului. Unele yase 
sînt doar spălate cu apă, după netczire sau în timpul netezirii. Foarte rare 
sînt fragmentele cu barbotină, în Înţelesul nostru un fel de ,,calcio-vechio" 
aplicat pe suprafaţa vasului. 

Ornamentarea cea mai frecventă este aceea făcută prin stnere care 
acoperă tot vasul sau cruţînd gîtul sau partea dinspre fund. Peste ea se 
aplică o baie de engobă, din această cauză nE ne putem da seama dac~ 
striurile au fost făcute cu scopul de a prinde mai uşor ba;a de engobă (baiţ) 
sau era ornament. Mai probabil este că a avut şi rol ornamentar deoarece 
după baie, striurile se observă, dar estompat. Striurile pot fi mai fine, mai 
dese şi mai subţiri sau mai groase şi mai late dispuse vertical, înclinat sau 
întretăindu-se (pl. VI/3 ; VIII/11 ). Toate aceste modalitati pot ;1 se în
tîlni pe acelaşi vas. Cînd se întretaie, ca şi în nivelul I, dau naştere unui 
sistem de romb uri (pl. VIII/1 ). 

Alte ornamente Întîlnite sînt acelea în şiruri de uiunghiuri, pătrate 
sau dreptunghiuri imprimate adînc, precum şi şirul de găurele atît de co
mune culturii Glina. Nu lipseşte nici motivul În forma literei V dispus 
pe unul sau pe două şiruri, precum şi motivul din liniuţe duble verticale. 
Ambele se Întîlnesc sub buză - mai rar este sirul de alveole orizontale. 

Ca ornamente În relief amintim În primul rînd brîiele alveolate sau 
crestate, aplicate sub buză sau spre jumătatea lăţimii gîtului. Brîul de sub 
buză este făcut aproape Întotdeauna aşa cum am arătat prin seCţionarea buzei. 
Alături de acestea, se află butonii care în nivelul 1 sînt retezaţi sau ascuţiţi 
şi alungiţi. Butonii retezaţi şi alungiţi sînt Întîlniţi dispuşi simetric cîte unul 
pe jumătatea superioară a corpului sau În zona de separare a sa de gît. 
Apucătorile au cel mai adesea funqie ornamentală. Sînt de formă prelungă. 
au aspectul unor segmente de brîu dispuse orizontal, alveolate. Uneori alveolele 
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sînt mult adîncite. De cele mai multe ori, sînt foarte proemmente Şl se în
tîlnesc pe vase de toate taliile. Motivul în crestătură, în afară de prezenţa 
sa pe brîuri, se mai Întîlneşte pe muchia buzei, chiar cînd aceasta este foarte 
subţire. Este făcută oblic sau vertit:al. Toqile cunosc aceleaşi tipuri ca În ni
velul precedent, cu observaţia că cele În formă de panglică sînt ceva mai nu
meroase. Sînt dispuse simetric, cîte două sau patru. Castroanele bitronconice 
sau bombate au o singură toartă. Toqile pornesc din buză sau de sub ea şi 
coboară pînă pe partea superioară a rotundului sau de sub zona de inter
s:::qie a gîtului cu corpul pînă pe mijlocul acestuia. 

Nh·elul III. Este cuprins intre aproximativ 0,50 (0,45) şi 0,35 m. 
Nu se delimitează clar p~ste tot de ni\·elul al II--lea. În secţiunea II, para
lelă cu secţiunea I, dar perpendicubră pe apa Colentinei ce trece pe la mar
ginea înălţimii, pe care s-a întins a~ezarea s-a identificat numai acest nivel. 
In aceasta secţiune a fost dezvelită o groapă circulară, probabil de gunoi, 
adîncă de apro:~imati\· 1 m. şi largă de 0,90 m. În interiorul său s-au găsit 
frar,mcnte ceramice, un silex şi l) fusaiolă. Un alt silex descoperit aici ar 
putea fi paleolitic şi reutilizat de c~\tre purtătorii acestei culturi. După mate
rialul arheologic găsit, acest nivel pare a fi un nivel de amestec, În care 
sînt r.reLente 'ii demente caractt>ristice primehr dou~ nivele, dar şi unele 
elemente noi_. Situaţia se explică În parte prin acumularea de materiale scurse 
de pe panta L)stei nwvile. 

Cciamica. Din punct de vedere al pastei nu se deosebeşte cu mm1c 
c1e celelalte două nivele. Ca tipuri de vase se întîlnesc şi În acest nivel frag
mente de căniţe, de castroane tronconice sau bitronconice, vase bombate, cu 
dm1ă toqi supraînălţate terminate uneori prin butoni, fapt nou pentru lo
cuirea de la Chitila. 

Ccramica fină şi semifină prezintă un ornament din romburi sau 
triunghiuri realizate în tehnica împunsăturilor succ;;:sive dispuse în registre 
ur!zontale sau verticale făcute în tehnica îmounsăturilor succesive, altemînd 
cu spatii goale. Această manieră este mai p~tin obişnuită În celelalte două 
nivele. Liniile orizontale, alcătuind tenzi, sînt prezente şi ele fiind făcute 
din împunsături succesive mai rare sau mai dese ca şi liniile incizate. :Motivul 
în S este bine reprezentat. Varianta În S culcat are uneori o expunere care 
degenereaza în linie vălurită. Un ornament care aduce noutate este acela 
din un~hiuri mari şi rare care indică un registru de motive dispuse orizontal 
(pl. VIII/9). lVIorivul din alveole lustruite nu se mai întîlneşte, iar un şir 
din motivtd V culcat este lustruit, tehnică cunoscută nivelului I. Canelarea 
ven:cală este mai adînca ~i apare pe un vas cu toană supraînălţată care 
are o proeminenţă (b'..tton) pe inălţimea maximă. Toqile au profil oval sau 
În panglica. llutonii nu 5-au găsit pe ceramica acestui nivel. Nu ne putem 
da seama cît ,iin ceea ce ni se pare nou În acest nivel prezintă elemente noi 
sau r:rovin din primele două nivele, despre care, luînd În consideraţie mă
rimea aşezării, ~tim totuşi foarte puţin. 

Semnalăm prezenţa şi în acest nivel a unor fragmente ceramice pictate, 
ce .prezintă ornamente făcute din pasta din care se făcea engoba dar mai 
închisă la culoare. Motivele sînt ca şi În nivelul precedent geometrice 
(pl. VI/4, 6-8). Sînt făcute pe categoria semifină. 

În timpul perieghezei, pe porţiunea din movilă pe care atunci cînd 
am început săpăturile nu am mai găsit-o deoarece o distrusese canera, am 
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des'.elit o jumatate de amfor~. Lama buldo;erului care îndrepta pămîntul 
Î;1~1:mca e:·.,;:cavatorului decapasc partea superioar~i a depunerilor. În felul 
a-.:c:;ta s-a proc.lus taierc,l \asului longi1udinal. Vasul se afb în dcpc:n:.-rca 
nc~:~r~Î-c:..nu)ie, culcat pc o parte, Într-'-.} ~roapa de ft,rm:i ovală oricn · 
tar:i N-E, S-Y. Dimcnsiu1Ka gropii nu "~ putea Jl 1asur,l deuarccc b \. 
era distrusă. Nu Jepa~ea totu~i. ca dic.1mcuu, maximum 1 m. \'asul arc o 
forma sveltă cu fundul Îngu~t (1:),:) cm. În rapon cu înăl\imea 6C crn.). 
Se -.:ompunc dintr-un trunchi de con înalt de 39-40 cm. (2/3 din înălţime), 
c~rui .. : i s-a alaturat, prin intermediul unul umar lo~~at, gîtul tronconi(: cu 
marginile e\·azate În afar:i. Diametru! maxim îl are la umăr (39 cm.). Dia
mcuul minim al gîtului este la Întîlni~·ca cu buz<: (18 cm.). Este de culoare 
cafeniu cen:.1~ie. Pe umeri poarr:î p<ltrn protubcrante dispu~e simetric, parte 
Împinse dinăuntru, parte aplicate. De sub nivelul lor pornesc două torţi 
a)ezatc fad1 În fată care se termină Înlr-un brîu orizontal cu crestături 
piezi~c (pl. IX/1). Nu putea aparţine nivelului inferior. Iviai probabil, după 
adîncimea la care se afla, poate aparţine nivelului al III-lea. Vasul este im
portant, pentru ca este singurul de acest tip din aria culturii Tei ~i dă posi
bilitatea comparării sale cu descoperiri din alte culturi învecinate. 

Alte obiecte din lut. În toate trei nivelele de locuire în afară de \-ase 
sau fragmente de vase, s-au găsit Întregi sau fragmentare fusaiole, greutăţi 
de plasă, de război de tesut vertical (pl. II/5 ; IX/10, 14), nniţe de cărucior 
de cult 7, căţei de vatră. Uneori sînt făcute din fragmente ccramice rotunjite 
şi găurite la mijloc. Unele au fost ornamentale, astfel, pe o piesă aproxima
tiv rotundă aparţinînd nivelului II se află un ornament estompat din trei 
triunghiuri. Funcţional se apropie de tipul de greutate de război (pl. VIII/12). 
Mai interesanta este o rotiţă fragmentară de cărucior de cult cu proeminenţa 
în jurul găurii axei, închipuind butt1cul, al cărui ornament pe o parte constă 
din trei brîuri din linii concentrice, executate prin împunsături succesive mari. 
Un brîu este făcut chiar pe proeminenţa care marchează butucul. Pe partea 
opusă brîurilor din zig-zag se află un ornament solar. Aparţine probabil 
nivelului II. 

La aceasta categorie de obiecte mai menţionăm o mărgea d~ lut, cîteva 
fragm.ente ce ar putea proveni din figurine şi un bulgare de lut uscat 
şi prins ocazional de foc pe care se observă urmele degetelor de la prelu
crare. Este o bucata de lut rămasă de la modelarea vreunui vas (pl. II/8). 
După o primă cercetare macroscopică, specialistul Cantemir Rişcuţia crede că 
amprentele aparţin unei femei 8. 

Obiectele de os. În special din nivelul II provin unelte din os con fec
ţionate din e~tremitatea distală sau proximală a unor oase lungi de ovicaprine 
sau bovine. Acestea sînt suie strapungătoare sau lustruitoare de ceramică. 

1 Delimitarea Între fusaiolă şi greutăţile de lut pentru plasa de pescuit sau război 
de ţesut vertical este dificil de făcut, uneori chiar imposibil. Ele se confundă de altfel şi 
cu roţile de cărucior de cult. Pot fi deosebite, numai atunci cînd pe "Centrul lor, în jurul 
găurii, prezintă o proeminenţă circulară marcînd butucul. Vezi Gh. Bichir. Autour du pro
blem~ d~s plus ancims modeles d~ chariots duou·.:erts m Rouma11ie, în Dacia, NS, VIII, 
1964, p. 67-86. 

8 Această problemă a amprentelor este În atenţia noastră şi s-ar putea să constituie 
obie<:tu{ unui studiu special, cu ajutorul dr. Cantemir Rişcuţia, căruia îi mulţumim pentru 
acest prim ajutor. 
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O spatutl c~tc facuta din corn şi prezintă o m1ca şănţuire spre cap~tul opus 
vîrfului. Din colţ de mistreţ s-a făcut o unealtă de curăţat vegetale sau 
pe~te. l\1ai deosebit este un nasture de os de formă rotundă (pl. \"I/10), unicat 
nentru această cultură. 
4 

Uneltele de silex. Prelucrarea silexului a constituit un meşteşug intens 
pi:acticat de către locuiwrii aşezării, dovada o fac uneltele şi produsele de 
debitaj. lntre acestea menţionam două percutoarc, ambele au formă sferică, 
c<ue prezintă uzură de Întrebuinţare, cîteva gratoare pe capete de lame 
scurte, razuitoarc, ferestrăiaşe (pl. IX/8). Sînt făcute dinte-o rocă de culoare 
galben-cafenie sau cafenie cu pete de culoare mai de·chisa, specifică Cîmpiei 
Rom;Î.ne. 

Pentru fcrestrăiaşe era folosit şi un şist silicos, rocă utilizată cu pre
cadere în această vreme la fab~·icarea uneltelor. S-au prelucrat şi alte roci 
cum ar ti cuaqul. Dintr-o rocă dură cenuşiu-negricioasă provine un cep de
ri\·at din îngăurirca unui ciocan sau topor. S-a găsit o gresie cu suprafeţele 
uzate În procesul muncii, dovada folosirii sale la şlefuirea unor unelte de os 
qu piatră. S-au găsit mai multe cuţite sau fragmente de cuţite curbe, de 
g;·esie, specifice acestei culturi . 

După cum am mai arătat În groapa de bucate în formă de clopot, în 
partea de E, spre fund, s-a găsit un inel de buclă din aramă (pl. IX/15). 
Prins de spaclu s-a deformat puţin. Nu a mai fost refacut spre a nu se 
rupe. Are lăţime inegală şi profil convex. Lăţimea maximă este la capete. 
Inelul de buclă găsit aici este singura descoperire de acest gen din cadrul 
eul turii T ei 9 

Problema care se pune este aceea de a găsi locul potrivit pentru desco
peririle noastre în cadrul fazelor de evoluţie a culturii Tei. 

În această operă de cel mai mare ajutor ne este materialul ceramic. 
După tipurile de vase şi mai ales după decor, locuirea din primele două 
nivele se Încadrează În perioada de început a culturii Tei. 

În lucrarea "Cultura Tei", Val. Leahu Întrevede că Între faza I, de
numită de el Căţelu şi faza II, denumită Tei, a mai existat un aspect pe 
care cercetarea arheologica de pînă atunci nu-l identificase 10. Se pornea de 
la faptul că între fazele I şi II nu se observă o evoluţie firească şi continuă 
a tehnicii împunsăturilor succesive. Pe baza unor fragmente ceramice aflate 
în depozitul Muzeului de istorie a municipiului Bucureşti, provenind din cer
cetările lui Dinu V. Rosetti, acest autor încearcâ apoi să împartă faza a II-a 
a culturii Tei în lla şi IIb, aspectul Ila, urmînd să se definească prin cerce
tarile viitoare, iar Ilb, ca fiind corespunzător faciesului Baneasa 11. Noi 

9 La Smcieni, jud. Buzău, V. Teodorescu a descoperit două morminte (nr. 9 şi 29} 
pc care cu probabilitate le atribuie culturii Tei. In monnîntul 7 la capătul scheletului chir· 
cit s-a găsit un inel de buclă. Vezi N. Simache şi V. Teodorescu, Săpăturile arheologice 
de .r.alvart> dt> la Smâmi, În Materiale, VIII, 1962, p. 279 ; \'al. Leahu, op. cit., p. 13"''· 

10 Val. Leahu, op. cit., p. 154. 
11 Val. Leahu, op. cit., p. 153-156; Dinu V. Rosetti, Civilizaţia de tip Bucu

r~ti (Die llukarester Kultur), Bucureşti, 1936 ; CîteVa aşezări şi locuin(.e preistorice în 
preajma Bucureştilor, Bucureşti, 1932, p. 11-12 (extras); cele fine sîno preluate prin 
intermediul culturii Glina din patrimoniul culturii Coţofeni în care se cunoaşte un bogat 
repertoriu de forme şi ornamente alimentate dintr-un vechi fond autohton, din care şi-au 
tras originea toate culturile bronzului vechi din spaţiul carpato-dunărean. Din această 
cauză credem că este greu să se stabilească care sînt influenţele CJirla Mare, Wietemberg, 
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credem că primele două nivele de la Chitila-Cărămidărie se Înscriu în as
pectul Ila, postulat de V. Leahu. Nu ne putem da seama dacă descoperirile 
din nivelul acesta corespund imaginii pe care autorul citat şi-a făcut-o 
despre această etapă. Ele completează cunoştinţele noastre asupra trecerii de 
la faza I-a la faza a II-a, avînd elemente comune pentru amîndouă dar 
după cum s-a văzut şi o serie de caracteristici proprii, ceea ce îi asigură locul 
în cadrul evoluţiei acestei culturi. 

În ce priveşte ceramica comună, Val. Leahu remarcă faptul că, în 
faza a II-a nu se mai practică barbotina 12 . Noi constatăm, ca o caracteristică 
de bază a aspectului identificat la Chitila-Cărămidărie, prezenţa pe suprafaţa 
vaselor din cater;oria comună ~i semifină a unui fel de barbotină - un gros
o engobă (baiţ) - mai fluidă sau mai vîscoasă, aplicată mai gros sau mai 
subţire după talia ~i funcţionalitatea vasului. Engoba avea aspectul unei 
paste lutoa~e sau luto-nisipoase. La formele de vase mari ~i grosiere conţinea 
mult nisip cu granulaţie mare. Ea acoperă decorul striat, dar şi suprafeţele 
netezite. Barbotina propriu-zisă este prezentă ~i ea, dar rar. În locul barbotinei 
specifice fazei II, unor vase li s-a făcut o spălare cu apă, probabil cu 
mîna, a suprafetei exterioare prin care se netezeau asperităţile. În felul 
ace'lta v::tsul capătă un aspect mat. Acest fapt ne îndreptaţe~te să apropiem 
Chitila, de faza I. 

După cum s-a văzut formele de vase sînt cele cunoscute fazei 1 Între 
care amintim cea~ca cu "prag" Între buză şi toartă de talie mai mare de
rivînd din ceaşca Glina 1:~. vasele cu picior, castroanele semisferice, tronconice, 
bitronconice, formele miniaturale etc. În ce prive~te vasele cu picior, s~1-
cotite de \'al. Leahu fructiere sau cu pe cu picior 14, noi le socotim (nu În 
toate cazurile) ca fiind vase suport. Ne bazăm În această afirmaţie pe 
prelucrarea sumară ~i lipsa lustrului din interiorul cupei vasului, pe cînd la 
castroane ~i în general interiorul vaselor este lustruit. Se explică prin aceasta 
lipsa fundului, şi în consecinţă a stabilităţii ceştilor, care pentru a putea fi 
aşezate pline pe o suprafaţă plană, trebuiau să fie aşezate pe un suport spre 
a nu se vărsa. Caracteristica etapei este subliniată şi de prezenţa unor tipuri 
noi de vase, cum ar fi capacul plat, vasul cazan, castronul cu umbo sau cu 
fundul ascuţit (pl. II/7), farfuria ( castronul cu pereţii foarte înclinaţi 
(pl. I/7 ; IX/9), vetrele cu margine înălţată, vasul creuzet etc. 

Verbicioara sau Monteoru, În patrimoniul altfel comun, dar divers al etapelor lor de 
inceput, şi culturii Tei. D. Popescu, Die Friihe un Mittlere Bronzezeit in SibenlmrgeJ;, 
Bucureşti, 19-H, p. SC-SS; 1. Nestor, Istoria României, vol. I, p. 100-105; K. Horedt, 
Die Wietenberg-Kultur, În Dacia, r\S, IV, 1960, p. 115-136 ; Vladimir Dumitrescu, :1'\•!
cropola de incineraţie din epoca bronzului de la Cîrna, Bucureşti, 1961, pl. CXIII-CLI ; 
D. Berciu, Die VedJicioara Kulwr in Dacia, NS, 1961, V, p. 113. Ultimele cerc·~tări efec
tuate de colega T. Tudor la Văcăreşti şi Morteni (Vlahica 4, 1973, p. 93-107) şi ale 
lui 1. Chicideanu de la llungetu (SCIVA, 1977, 2, p. 225-238) demonstrează :ără putinţă 
de tăgadă influenţa exercitată de cultura Coţofeni asupra cdei Glina care le retransmite 
ciclului evolutiv al culturii Tei. 

12 Val. Leahu, op. cit., p. 97. 
13 Unele dintre formele de bază, de cele mai multe ori, ca şi motiVIStiCl cer:1micii 

mai ales a celei fine se Întîlnesc în cadrul culturii Glina. S. Morintz, D. V. Rosetti. 
În Bucureştii de odinioară, pl. XIII, 7-10, M. Constantiniu, P. Panait, O aşezarr Jill 
epoca bronzului la Roşu, în CAB, 1963, 1, p. 323-324. 

14 V J.l. Leahu, op. cit., p. 88-96 fig. 20, 8. 
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Din punctul de vedere al decorului, caracterul de etapă de tranzitie este 
reliefat de prezenţa pe ceramica fină şi semifină, pe acela~i vas a celor 
d,mă tehnici de ornamentare ; incizia fină din linii mai lungi ~i mai scurte 
~i a împunsăturii succesi ,.e fine, uneori în cadrul aceluiaşi brîu (pl. III/3 ). 
în ni,·elul I împunsătura succesivă (întrepătrunsa) este mai superficială. În 
nivelul II este mai adîncită. Deci În etapa aceasta are loc inventarea şi ge
neralizarea decorului prin împunsături succesive, fin sau foarte fin executate, 
realizîndu-se uneori adevarate bijuterii (pl. \"Il/1, 5) pe formele mai mici şi 
mai delicate. El se Întinde şi pe vasele mai mari, dar nu chiar cu aceeaşi 
atenţie şi migală. Este etapa debutului dar şi a generalizării motivului În S. 
Luat în ansa.mblu se observă debutul şi expansiunea elementelor motivistice 
noi '.ii rcgresul celor vechi, cum ar fi motivul În zig-zag, banda haşurată 
(moti \·ul În sc~1riţă), adaptarea la noua concepţie ornamen tală a unora dintre 
motive, ca linia incizată care, fie că se combină cu motive cunoscute În acest 
spaţiu in perioade şi culturi premergătoare 15, ca de exemplu pătratul, rom
bul etc. şi cu cele recent adaptate, fie că se acomodează şi ea devenind uneori 
mai largă şi lustruită. Din toate aceste elemente se imaginează şi se reali
zeaza compoziţii noi. în vădit re;:;res sînt şirurile de motive în V, U şi cele 
Înrudite lor precum şi alte combinaţii mai puţin elaborate din linii simple, 
~cgmente de linii s:mple care nu dispar dar se retrag pe ceramica comună. 
Plasarea lor pe zona de Întîlnire a gîtului cu corpul este luată de compo
·,:iţiile noi, cu tendinţe de acoperire a Întregii suprafeţe a vasului (mai ales 
b formele mai deosebite) (pl. VII/1 ). Uneori chiar brîul cre stat şi alveolat, 
iar pe cea fină lustruit, le ia locul pe ceramica comună. 

Însăşi grija cu care sînt lustruite vasele În interior, dar mai ales În 
exterior, poate fi considerată ca o caracteristică a etapei. Lustrui era făcut 
cu un instrument dur cînd pasta era încă crudă şi apoi cu ceva mai moale, 
pe suprafaţa vaselor observîndu-se uneori aceste două momente (de teh~că). 
Credem că lustruirea era legată şi de faptul că prin ea se mărea impermea
bilitatea vaselor, dar totodată le făcea şi mai frumoase, cores.punzînd setei 
de estetizare constatată şi la ceramica comună prin marea cantitate de vase 
striate, chiar dacă striul era acoperit cu engobă. În această tendinţa şirul de 
alveole moştenit cu siguranţă din cultura Glina 16, acum este bine lustruit. 
Lustrui înăbuşe şi motivele În V şi U, linia simplă orizontală, motivul În 
scăriţă 17 (pl. VII/2). Pe acest fond al excesului de lustru se dezvoltă, în 
paralel, tehnica Împunsăturii succesive făcută după lustruire ceea ce În
seamnă o schimbare a concepţiei decorative. 

Adoptarea motivelor noi a putut fi luată de pe inventarul din lemn 
sau de pe ţesături sau poate de la culturile vecine. Este foarte posibil ca 
noul să ţină pur şi simplu de inovaţie atît de specific spiritului uman, fără 
să fi fost nevoie să-1 fi luat de undeva sau să-I fi adus cineva. Fără dina-

15 Vezi nota 13. 
16 Pe ccramica de tip Glina, brîul din alveole imprimate în pasta vasului este un 

element de decor frecvent. Uneori se Întîlneşte şi în interiorul vasului (datorită realizării 
'>ale prin împingere în pasta crudă a vasului). 

17 După re.Uizarea decorului vasul a fost lustruit ceea ce a dus la modificarea or
namentului care îşi pierde personalitatea şi efectul estetic. 
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mica de invenţie si de adaptare societatea umană nu ar fi putut progresa lH. 

!n cazul culturii Tei se observă - ca de altfel şi la Chitila Cărămidărie 
o foarte accentuată dinamică de invenţie şi adaptare culturală. 

La Chitila în nivelul al III-lea, ceramica cu engobă, din categoria de 
uz comun şi semifină scade Întrucîtva procentual. Pare a fi mai numeroasă 
ceramica spălată cu apă. Remarcăm de asemenea prezenţa unor vase cu 
toana supraînălţată (pl. IX/2.4) terminată cu butoni. În şirul motivelor or
namentale se obsen·ă tendinţa de alungire a romburilor şi dispunerea lor În 
şiruri ori:lt1ntale alături de o lătire a împunsăturilor succesive adîncite, ceea 
ce ne îndreJ.ptă să afirmăm că trag spre faza a III-a a acestei, culturi 19. 

Aceste cîte\·a trăsături, În stadiul actual al cunoaşterii noastre despre această 
cultură, par să diferenţieze nivelele I-II de nivelul III. 

Pe baza observaţiilor stratigrafice şi de tipologie internă a aşezaru 
se impun cîteva discuţii de caracter general privind cultura Tei. Între acestea 
subliniem faptul că În evoluţia culturii canelarea apare Încă din primul 
nivel continuînd şi În nivell II, pentru ca În nivelul al III-lea să fie reali
zată Într-o tehnică mult adîncită, pe o formă de vas care oferă indicii de 
contemporaneitate culturală cu faza a III-a, a culturii Verbicioara 20. Ea 
era admisă de Val. Leahu numai din faza a III-a 21 . Şirurile de S verticale, 
înclinate sau culcate, romburile alungite sau cu prelungiri În formă de fani
oane, triunghiul, voluta de sub brîuri sau registre sau umplînd golurile din
tre ele apar Încă din etapa Chitila Începînd din nivelul I, precum şi ten
dinţa de a acoperi Întreg cîmpul vasului cu ornamentare. 22 

Această situaţie ar justifica legaturi ale culturii Tei cu cele Învecină
toare cum ar fi eul tura Mon teoru Încă dintr-o etapă mai veche. S-ar pu
tea face chiar observaţia că aproape Întreaga motivistică a fazelor II-V 
îşi găseşte Începuturile - uneori timide - În această etapă din nivelul 
I-II de la Chitila. Interesanta este şi lobarea umărului la vasul amforă, 
care ar putea arunca o nouă lumină asupra raporturilor cu locuirile de la 
Monteoru. Prezenţa acelui castron cu pereţii drepţi şi brîu În relief În 
jurul fundului tronconic terminat printr-o umflătură Împinsă În interior 
(facut special spre a sta pe un suport) aduce elemente noi pentru Înţelege
rea dinamicii evoluţiei formelor din culturile epocii bronzului din Cîmpia 
Rom.ână. Spre legaturi culturale cu spaţiul de S-V al cîmpiei, ne în
dreaptă motivele solare Încrustate cu alb de pe fundul unor ceşti din nivelul 
al II-lea şi butonul de pe toana ceştii din nivelul I. Ne referim la relaţiile 

18 D. de Sonneville Bordes, L-..:olution du paleolitithique superior ell Europe Oc
cidentale et su signifiratioll, în BSPF, ET, XLIII 1966, 1, p. 3-H. 

19 Val. Leahu, op. cit., p. 110, fig. 28, 3, p. 111, 20, 10; p. 112, fig. 30, 6 etc.; 
Alex,andrina Alexandrescu La 11ecropole du bronz recent de Zimllice,t (dep. Teleormt.J.n), 
în Daci.t, NS, X\'11, 197.', p. 77-97. ; S. Morintz, Contribuţii arheologice la istoria traci
lor timpurii 1, Ed. Acad. (Bibl. Arh. XXXVI), 1978, p. 44-51. 

20 D. Berciu, Die ~ "erbicioara Kultrtr, în Dacia, NS, V, 1961. p. 1 13. 
21 VaL Leahu, op. cit., p. 107. 
22 Toate acestea sînt socotite de Val. Leahu că apar abia În f.tza a III-a, \'al. LeJ.hu, 

Date noi cu pri:·ire la faza Tei Il/, Îll lumina ultimelor săpături arheologice, În SCI\", 
1966, 1, p.· 1.\. Unele din conCluziile din J.cest articol citat sînt contr:lre prezentării fi
cute de către acela~i autor în studiul Cultura Tei, la care ade')(!a ne-am referit. 
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Fig. 5 1 Fr:tgmcnt de cană cu toartă şi butoni lustruiti. 2 fragment de castron, 3 frag
ment Jc v;<s glohular ornamentat cu striuri pe porţiunea din rotundul vasului şi pe. toartă; 

1-2 nivelul Il, 3 nivelul III. 

care au putut exista Încă din această vreme cu patrimoniul cultural Gîrla 
Mare ~i Verbicioara 23. 

În legătură cu inelul de buclă găsit în groapa de bucate, compus din 
două bucle arcui te, legate Între ele printr-o subţiere a piesei şi terminat tot 
printr-o subţiere care servea la fixarea În chip de cîrlig pe dedesubt În 
bucla opusă, constatăm că se Încadrează tipului descris de E. Zaharia ca 
tip transilvan. Este o formă intermediară Între subtipul B. lb şi B. le,- cores
punzător stratelor II-III de la Monteoru 24• Acest tip de inel de buclă 
a cunoscut o arie foarte largă de răspîndire, cuprinsă Între stepele ruse pînă 
În Panonia şi Balcani. Din descoperiri izolate mai ales din Balcani şi din 
S-V României în bronzul timpuriu şi mijlociu se cunosc numeroase exem
plare făcute din aur 25. 

2:l \'. Dumitrescu, OjJ. clt., loc .cit ; D. Berciu, op. clt., p .U9, fig. 5-6. S. Mo
rintz, op. cit., p 21-51. 

21 Eugenia Zaharia, Die Lockeminge van Sarata Monteoru und ihre Typologischen 
Bczichrmgm, În Daci:1., ~S. 1959, III, p. 109 - fig. 2, A. Alexandrescu, op. cit., p. 79, 
fig. 1. Aici s-a găsit un tip foarte apropiat de cel de la Chitila. 

2" M. Gramatopol, Yirgilia Crăciuncscu, Les bijoux antiques de la colection Maria 
rt Dr. G. Sc'L·ereanu de la Vil!e de Bucarest, în Revue Roumaine d'Histoire de l'Art, 
1967, 4, pl. I, p. 137, U9, 159. 
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Comunitatea culturală Tei de la Chitila se ocupa cu vînatul, pescui
tu!, cre~terea vitelor ~i agricultura după cum o dovedeşte Întreg instrumen
tarul de silex, piatră, os, inventarul ceramic şi nume,roasele oase de castor, 
mistreţ, vulpe, peşti, bovine, ovicaprine, port etc. Ea a fost atrasă de bo
găţia luncii Colentinei, aici ceva mai largă decît În restul cursului său din 
amonte, de sursele de apă potabilă la suprafaţă - stratele aquifere aflîndu-)e 
la numai 2 m. adîncime - cu scurgere naturală sub malurile rîului. 

Nivelele I-II de la Chitila-Cărămidărie continuă organic şi firesc 
evoluţia culturii Tei din faza 1 (Căţelu-Nou), dar sorgintea celor mai multe 
elemente de decor, tipurile de vase apar mai legate de locuirile din nive
lul I-II de la Bungetu, contemporane etapei Căţelu (Bungetu 1 poate chiar 
mai veche). Ele pot fi contemporane cu Monteoru 1 C 2 - 1 C 1 26 • Ce
ramica de uz comun este cea care dă certitudinea evoluţiei sale din bndul 
cultural Glina ~7 • Locuirea de la Chitila-Cărămidărie, ulterioară fazei Caţe
lu-N ou, credem că poate fi, În linii generale, corespunzătoare sfîrşitului fa
zei I Cătelu şi etapei II postulare de Val. Leahu. Locurile de la Bungetu şi 
Căţelu-Nou În concepţia noastră reprezintă variante locale ale aceleiaşi faze 
mai mult sau mai puţin contemporane. Colectivitatea umană de la Chitila
Cărămidărie preia fondul fazei 1 şi îi duce evoluţia spre etapele următoare. 

Descoperirile de la Chitila confirmă unele supozitii ~i păreri emise 
anterior asupra eul turii T ei, dar pun şi probleme noi. Publicarea lor spe
răm să contribuie la Întregirea cunoaşterii acestei culturi şi a rolului său În 
evoluţia comunităţilor umane din epoca bronzului În Cîmpia Română. 

RECHERCHES ARCHf:OLOGIQUES CONCERNANT LA CUI.TURE TFI 
A CHITILA - CĂRĂMIDĂRIE 

Resume 

rn 1977 des fouilles archeologiques de sauvetage f urent effectuecs a Chitila, tLms 
la partie N ord-Ouest de J3ucarest, dans une carriere d'argile, de ~a bie et de gravier appar
tenant a la fabrique de briques "7 Noiembrie". Les fouilles Ont rdeve trois niveaux d'habi
tat avec un inventaire d'outils en silex, gres, os, corne et '>Urtout de la ceramique. D.ms 
Ies deux premiers niveaux on a decouvert aussi des habitations. L'habitat avait L:s traits 
d'un monticule, ce que l'on peut constater d'aprcs les profils de quelques temoins cn 
terre restes d.ms la fosse de la carricre. 

L'ctudc du materiei decouvert, SllrtOUt la ceramiquc, permet la conclusion que les 
habitats de Chitila-Cărămidărie offrent un caractere inedit, s'inscrivant entre la 1-cr,~ ct la 
11-e phase de ,Ja culture Tei, a s:lVoir la phase .. II .t" supposee par Valeriu Leahu. Les 
habitats Tci de Chitila sont lics a une ancienne tradition, comme il re5ulte des recentes 
recherches de Că ţelu, Morteni et J3ungetu. Le 1 II-e niveau est posterieur, correspondan t 
pcut-ctre a la 111-e phase de la culture mentionnee. 

26 1. Chicideanu, Date 110i privind Îllceputul culturii Tei (săpăturile de la Brăteşti 
- Bungetu), în SCIVA, 1977, 2, p. 237. 

27 Ersilia Tudor, op. cit., loc. cit., O parte din aceste materiale le-am putut vedea 
~i discuta. Cu această ocazie ni s-au dat şi o serie, de alte lămuriri. Pentru toate acestea 
îi mulţumim. 1. Chicid.~anu, op. cit., p. 232, mulţumim şi acestui cercetător pentru in
formaţiile date privind descoperirile de la nungetu. 
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EXPLICA TION DES FIGURES 

Fig. 1 Vue d'ensemble au debut des travaux. 
Fig. 2 Plan des fouilles. 
Fig. 3 Profil occidental de la tranchee III. 
Fig. 4 Fragments ceramiqucs a engobe appliquee sur la surface strice du recipient ; 2 ho
rizon 1 ; 1 horizon II. 
Fig. 5 1 Fragment de cruche a manche et boutons lusw!s ; 2 fragment de bol ; 3 fragment 
de recipient globulaire ornc de stries sur sa circonfcrence ct sur son anse; 1-2 horizon 2; 
3 horizon III. 
Pl. 1 1-2 tasses; 3 recipient gobelet; 4 perit recipient d'un mode(age primitif et orne 
de boutons ; 5 petite cruche ; 7 pl.H ; 6, 8 fragments ccramiques. Horizon Il. 
Pl. II 1, 3, 5-6 rasses; 9 fragment de cruche; 7 rccipient restituc a umbo; 4 recipient 
fragmcntaire a la silhouette bombce ; 2, 1 o fragments de rccipients ; 8 fragment de tcrre 
cuite portant des empreintes de doigts, imprimces au cours du modelage ; 9, horizon 1, 
1, 3, 4, 5, 6, 7 horizon II ; 2 horizon III. 
Pl. III 1, 8 cruches ; 3, recipient bitronconique ; 6 hol a manche, 12 grande cruche ; 
2, 9, 10 fragments de bols; 5 fusai"ole; 7 bouchon resultant de la perforation des haches 
de pierre; 11 fragment d'anse; horizon II. 
Pl. IV 1-9, 11-12 fragments ccramiqucs a ornements; 10 objet d'argile de forme tron
conique; 1-5, 7-12 horizon II; 6 horizon I; 10 horizon III. 
Pl. V Fragments ccramiques a orncments; 5, 8 horizon I ; 1-4, 6-7, 9, 11-12 hori
zon II ; 1 O horizon III. 
Pl. VI fragments ccramiques ornes de motifs incises, de piqures, de stries ou de boutons 
et de bandes; 11 pied d'un rccipient support; 10 boutons d'os; 13 fragment d'un couteau 
de gres; 1, 14 horizon 1; 2-4, 7-13 horizon II; 1, 5 horizon III. 
Pl. VII 1-11 fragments de recipients et d'anses de n!cipients; 12 roue ornee d'une petite 
voiture cultue~le; 1 horizon 1 ; 2-3, 5, 9-10, 12 horizon II ; 4, 6, 7, 8, 11 horizon III. 
Pl. VI II F ragments ceramiq ues dccores de fincs ou de rares piqures, de stries, de boutons 
ou d'anses; fragments ccramiques peints en noir; 4-8, 14 horizon I ; 2-3, 11-12 ho-
rizon II ; 9-10, 13 horizon III. . 
Pl. IX 1 grande jarre a provisions ; 7 petite tasse sans anse, fort probablement un creuset ; 
2, 9 fragments de recipients ; 4 an se de recipient ; 1 o poids pour un filet ; 14 fusai"ole ; 
3, 5, 12 poinc;:ons ou alenes en os ; 6 spatule en carne ; 13 outil en carne avec une inClS!On ; 
8 petites scies cn silex ; 11 coutcau recourbe de gre; 15 anneau de tempe en clilvre; 
9, 15 horizon 1; 3, 5-7, 12-14 horizon II; 1, 2, 4, 8, 10 horizon III. 
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Fig. 2 Planul săpăturii. 

Fig. 3 Profilul de vest J.l seqiunii III. 
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Planşa 1, 1-2 ceşti, 3 vas pahar, 4 vas mic, lucrat grosier ornamentat cu butoni, 5 ca
niţă, 7 vas tip farfurie, 6,8 fragmente ceramice. Nivelul II. 
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Planşa Il, 1, 3, 5-6 ceşti, 9 fragment de cană, 7 vas reconstituit cu fundul în umbo, 
4 vas fragmentar de formă bombată 2, 10 fragmente de vase, 8 fragment de lut ars 
cu urme de degete de la prelucrare; 9, nivelul 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10 nivelul Il, 2 ni-

velul III. 
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Planşa III, 1 8 căni, 3 vas bitroncon~c, 6 castron cu toartă, 12 cană mare, 2, 9, 10 frag
mente de castroane, 5 fusaiolă, 7 cep de la Îngăurirea topoarelor de piatră, 11 fragment 

de toartă; nivelul II. 1-9, 11-12. 
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Plan şa IV, F ragm ~n te cer~mic.e ornamen ta te, 1 C obiect de lut de formă tronconică ; 1-5, 
7-12 nivelul II, 6 nivelul I, 10 nivelul III. 
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Planşa V, Fragmente ceramtce ornamentate; 5, 8 nivelul I, 1-~, 6-7, 9, 11-12 mve
lul II, 10 nivelul III. 
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Planşa VI, Fragmente ceramice ornamentate cu mouve incizate din împunsături şi striuri 
au cu butoni şi bnuri, 11 picior de v.t suport, 10 nasture de os, 13 fragment de cuţit 

de gresie; 1, 14 nivelul I, 2-4, 7-1 nivelul II, 1, 5 nivelul III. 
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Planşa VII, 1-11 Fragmente de vase şi de tocţi de vase, 12 roată de cărucior de cult 
ornamentată ; 1 nivelul 1 ; 2-3, 5, 9-10, 12 niveJul Il, 4, 6, 7, 8, 11 nivelul III. 
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Planşa VIII, Fragmente ceramice omamentate cu împunsături fine sau rare, striuri, bu
toni sau torţi, frdgmente ceramice pictate cu negru ; 1, 4-8, 14 nivelul 1, 2-3, 11-1.:! 
nivelul II, 9-10, 13 nivelul III. 
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Planşa IX, 1 vas mare de provJZil, 7 c~niţă , fără toartă probabil creuzet, 2, 9 fragmente 
de vase, 4 toartă de vas, 10 greutate de plasă, 14 ftisaiolă, 3, 5, 12 · rule de os, 6 spatulă 
de corn, 13 unealtă de corn cu o incizie, 8 ferestrăiaş de silex, 11 cuţit curb de gresie, 
15 inel de buclă de arama; 9, 15 nivdul I, 3, 5-7, 12-14 nivelul II, 1, 2, 4, 8, lO 

nivelul III. 
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