
Manifestări de artă în locuirea neolitică 
de la Chitila-Fermi 

dr. VASILE BORONJ~'ANT 

Între 19Sl---IIJX4, in :-;t~qiunca d(' la C!Jitila-Fcrm{t, ~-au de~·J:t~urat săpături 
arheologice de ~alvare, dt· c;Hrc· j[uzl'ul de i:.;toric ~i arttt ;ti municipiului Bururc~ti. 
A~ezarea c~tc situatrt pe malul drept al rîului Colcntina. la <·st de calea ferat{t Bu
cure:;-ti- Ploie~ti .. \ici. rîul face o bucl{t larg:t care include în mijlocul s{m o mic{t 
insulă cu mult{t \'<·~daţi<· de balt{t, cu o hogat:t Ltun{t :--pL·rifică. ~lalul stîng al 
Col,_·ntinci prczint{t pante domoale, în \Tt'llll' c1· cd dr('pt dt·~f:t~oar{t pante abrupte 
şi înallt' raracteri~t ire aproape t tllllror rîurilor din C im pia Român{t ccntral{t. 
Ascz:u·ilc onwncsti au OCt!])at ambele maluri ale rîului, dar locuirea cea mai intens{t . . 
e~k conrcntrattt ]W malul drept. Aici. prin anul 1972. ~\ristide )td{uw:-;cu a identi-
fic~{t un tclltwolitic 1 , care ulterior a fost spall d(· ctlln· mecanizatorii de la Fcnna 
nr. 2. \logo~oaia, iar p{unîntul rezultat impin~ :-;prt' zonele cu exn·s d(· umiditate 
ce il Î!lnmjurau. Din <'l s-a mai p{tstrat o partl', anume extremitatea ce se inn·cina 
cu riul, n.·spccti,· panta d<· nord, pc o lunginw medic dt· 10 m ~i o l[tţimc de cea 
40 m. :\ an1t formft ovalrt ~i era orientat nord-sud. C{t<ka perpendicular JH' cursul 
Cokntinci. LucTrtrik noastre s-au efectuat in zona p{tstrat{t can· r[unînca în afara 
perim,·trullli f(·rm(·i îngr{tdil cu pb~;t de sirm[t, fixatrt pc· stîlpi de lwton (Pl. VI 1.2). 

~~-tpttturik intrL·pritb'' au )Hl.-i in e\·icknţ{t o locuire ncolitiC:t n· înc('pe prin
tr-(b <kpttn<T<· in care ~-au aflat don·zi de locuirc în:·{t din dapa Bolintincanu 
a cLLltttrii Boi~tn dul>~-t E. Comsa:! si se tt-nnină. j)rohahii. o datft cu sfirsitul culturii . ' . 
Gurn.·lniţa. ~:-tp{tturilL· viitoare ,·or fi de natur:t s[t aduc{t pn·cizttri în acl'ast:t pro-
hlcm-~t. În l imp ct· se dcsfft~urau lucr[trilc au fost efectuate cerccUtri d<· tcn·n mai 
atnplc- pe ambck maluri ~i s-au g[tsit urnH' de locuirl' CL' aparţin paleoliticulni 
supl·rior de ~firşit, epocii bronzului, primei epoci a ficrului, daco-roman{t, din sc
cold,c· \'-\'lll, XI ~i X\'l-XIX:1• 

{ koan·n· lucrările nu au lo~t inclwiatL' ~i nu ~-an rezolvat toat<-' proble
tndl' ll:gate de complexa locuin· d<.· aici ~i datorit{t faptului dtmaterialul nu a fost 
dc·cit parţial prelucrat ne vom ocupa numai de cite,·a dintn· dl'scopcririle <k artă 
carl~ prczint{t o s<·mnilicaţi<.· dco~chit:t pentru arta neoliticului Cîmpiei Române 
si ~'- ncoliticului in gt·ncral. Aici au fost g[tsite llllllH'r<)asc statuck antropomorfe 
Şi ZliOllH>rf<' atestînd o intcn<t preocupare în modelarea lutului în forme specifice 
cultu:·ilor Boian si Cumelnita ~i o l>ol!ai:t cnamic{t din vt-emca an·stora. 

, • ' 1 \"l 

Între obit~ckL· mod<'bk din lut :-;t· află ~i o că::-;uţ{t can· prin forma ei aduce 
o ccmtrihutic deo~ebit[t la dinamica dczvolEtrii artei neoliticului, a arhitecturii, 
la coun·pda de~pre ltt!Tll' a sorict{tţii epocii. 

P ic·~a rcd{t o C:tsn ţ{L cu acoperisul in doutt apt', cu plan dreptunghiular. 
Arto lunginwa dl' 5, l cm, lttţinwa la h{tz{t d<' 4,9 cm, la strca~ina acoperhului de 
5,3 cm si in{tltinwa de 4,6 cm. O perforan· tulmlartt de-a lungul ~[ttt marchcaz{t 
înr:i.p~rc~t intc;·ioar[t (Pl. L 2, \' ll, 1). Prin aceast{t tratan· sumară a încăperii, 
a ::-;p~~\iuluj loruibil, c~ll' clar c[t artistul epocii nu a fost prL·ocupat decît de S<"tnni-
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-·1\odjaderlllf':ll. J. -A. Ca~ii llJiuiaturaL\ dt•scoperiti"l la :\!i"tgura Jila·11·i ('H·clcr<' latc-,;.i,\ 
~i din spatt·); 2. Casă miniaturali"t de~coperiU la Chitila-Ft'rllli"t; .1. C;t~;lminiahnala dt ~a 
Spanj<n; 5--7. Casă miniat11r;tl;l de la Ov('a.nno; (,. C;ts[l JJJiniatllralit de la TîrgPvJ~:tc

(lhdgaria). 
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}J[aJ1Şa II. Tipuri de case minii1.turalc în ar!.{ilă descoperite în cadrul culturiiGnmelniţa-Kodjadenncn. 
1-2. Case miniaturale de la Polyanica; 4-6. Modele de case miniaturale descoperite la Ov·carovo. 

~- Model descoperit la Tîrgo·1iştc (Bulgaria). 
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Pla11511 111. Fo1< grafie dnpă: 1) C; 1sa miniaturală ue la Chitil;;-Fnm;l; 

2) fragmentul cnamic cu grafit n·prezn:tî11d o ii~nr;\ llllllln~'L realizată 

p<' un llloti·, circular (:.;olar) 

ficatia locuintei, de rolul CI m ,·iata cnmtlJlitătilor. Aco1wrisul si peretii latcrali ' . . ' , , ' 
sînt omamcntaţi prin înţepături di~puse în şir. ~irurile de IW acoperiş sînt f{tcutc 
din înţcpftturi mai Jargi şi mai profunde, cîte patru şiruri de-o parte şi de alta, iar 
cele de pc pereţii latcrali mai mici, mai ~~upcrficiale şi dispuse în numai trri şi
ruri (Pl. III, 1). Din cauza unei pietriccle în pastft pc o faţă a acoperişului, o 
găurică este făcutrt deasupra şirului. Înainte dr coacere, aproape întreaga picsrt 
a fost introdusă într-o pastrt albicioasă, într-un baiţ. Astfel, lutul crtr{tmiziu al 
locuinţei arc la ~uprafaFt o pojghiţă albicioasrt cu excepţia suprafaţei bazei, care 
nici nu se Ycdc deoarece pe t)a stft piesa. Artistul nu a fost mare maestru, sau 
l)oate nu a vrut ~rt înfrttisczc detaliile arhitecturale. Streasina este abia schitatrt, , , , ' 
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Jup:i nnn ~c vede ::;i din detaliile mctricc prezentat('. A fo~t ~tt~itt1 in :-;.1Tţ it~nc;l 
III, carou} .\ la --0,85 m adîncime, reca ce, stratigrafic, con·spundc tllltll 

orizont cultural cuprins intre faza Spanţov a Boianului ~i (~um(']niţa .\ de 
inceput. 

O că~nţă de acelaşi tip, cu profil id<·ntic s-a df:~cop<'rit în aşezarea Iwnlitic;t 
de tip Boian de la Spanţov in ~ăpăturilc din 1952. Intre ele cxi~trt dco:-;cl>iri doar 
in n~t·a ce privc~tc ornamcntarca. C~buţa de la Spanţov cstt· fragllll'nt;tr{t şi arc 
pereţii latcrali on1amentaţi cu linii frînte, în extcriond cărora ~c În:-;crie un ~ir 
de pnnctc, iar pc acoperiş, de-o parte şi de alta. :-;Înt redate doutt dreptunghiuri 
adîncitc Glfl', dupi"'t p;hcrca dcscopnitorilor, rcd~~n grcuttq i puse ~prc a rigidiza 
acopcri~1.1l'1 _ 

C:ts~lţa miniaturaltt de la Chitila-Fermă tr[tdcaz?i o etapă mai avan~at;'i pe 
drumu 1 t r;~nziţ ici ~prc Cumdn iţa. Exemplare a~cm{tnă toa n· ~-au gCt~it in Bulga
ria, în tdlnl de la DcneY, lîngă Salmano\·o.> şi la Kodja(krmt·n(l. În moYila df' la 
])l'lWV s-atl gă~it trei crt~uţe din lut. c·na (Pl. II,) este de aceeaşi form{t Cll 

Cl':l de la Chitila. alta arc aceeaşi formă. dar interiorul locuinţei nu c~te tubular: 
el :trc forma cxtcrioarft a locuinţei. Cea de-a treia este de aceeaşi formtt cu prima. 
dar ;!re interiorul larg si de aceeasi formtt cu locuinta. O altă particularitatt· este 
anTa c:t aceste tipuri sî'nt date la ~nprafaţft cu ~m bait de culoan· alhtt, ca de altfel 
~i o catq:oric de \':lst• dcscopl'ritc în aşezare. In tellnl de la Kodj<Hiernwn dt· ]a 
~unwn ~'-:~u i!:l.sit cinci ''{l~;ntl' de lut oarC'Clllll diferite ca executie sau formrt. Prima . '' . . 
:m· crcas1~t înalEi, a doua arc crt'asta acoperhului platrt, iar interiorul tulmbr. 
.\ltr· donrt an formi\ ~1propiaUt ccki de ]a Chitila. dar fără nici o dc~chidcrc pentru 
marc1rc~1 intcrioru]ni si a intrttrii. Striurilc de JIC crca~ta acoywrisului si dt· la 

' ' ' strca:.:ini"t nara SllK"ra un acoperis din trestie sau paie. IntercsanUt si dco~cbittt 
e~k :~ea cÎin Pl. YT, 9 care înf{lţi'şeaz?'l o căsnţ;-1 cu acoperiş în două' ape, inalt, 
cn cîte o gaur:l. circnlarft în peretii frontali si dm1ă în cei latcrali. ACO])t:risul })H'-

( . ' , 
~.:int{t striuri vert icde amintind tot de l:n acoperi~ din trestil'. Pereţii sint vopsi ti 
în culoare roşir.· şi orn~mcntJ.i_·i cu motin' ~piralatc. încrustatc. E~te cel mai inte
resant şi elaborat tip de lncuinţ?i dintre toate ~lc<·stea. El se apropie, prin gt1lirill' 
cirnllan· din pt·reti. <k pi<·:<l descoperită la Crtscioarcle care are tot gtwri circulare 
practicate pt' donft şiruri in :~cclu-;. Tipul de locuinţf1 înf;tţişat de piesa de la Cfts
cioarclc (Pl. VII, 1) amit~tcştc. prin fonn{t ~i acorwriş, prin protonwk <k la colţuri 
~i creasta acoperisului. de cea descopcrittt la Cradisnica în Bulgaria 11 si într-un 
tel de cele din as];''ctnl Stoicani Aldeni 9 . Este însă. ~·vident cft p~in ctts~1ţa gftsitft 
la Jilava ni se rclcv{L lm mod de exprimare deosebit din care reiese intt"riorlll 
larg Iocuihil al casei10 . .-\ccstci~t i se adaug[t şi cea gt1sittt la Fîntînclc 11 • Credem 
deci că acestea din urm[t s.cot în <·viclcnţ{t spaţiul locuibil al caselor. 

IYn cercetările m~~ i noi din Bulgaria s<· cm:o;:c mai multe c{t;:uţc m iniatu
ralc. Dintre ;1Cestca, cele mai intt'n·~ante sînt Cf'k cinci modele. toate cu interiorul 
reda t print r-o gaură tuhnlar~1, dc::copt·ritc la On~::arovo12 . Dou{t dintre acestea au 
gaura intr;irii ~ituaEL mai su:-:, în treimea superioară a că~uţci, 'rînd parc[l ~fl su
gereze o lc,cuinţă cu o platformă înalt[t 1:1• O altrt căsuţ;t tot de aici insistrt mai mult 
a:'upra i;lkriurulni, rulat mai larg, asupra acoperişului şi, mai ale;:, a faţadei 
pc can· c;t' pot observa nişte g:mrcle asemtm:1toare celor de pc pereţii căsuţci (k 
la Chitila-Fermfl., credem noi cu rol mai mult ornanwntaF4 . Dintre cele patru di
~n~e miniaturale descoperite în tellul de la Tîrgovişte (Bulgaria), numai una pre
zinttt inll'riorul reci a t prin gaur{t tubulartt Lj. Prin formă, aceasta sl' a propic şi 
t.k cea făr:t nici o rniarc a intr;hii ;-;au interiorului16 elin această staţiunl', clar care 
se asca.m~ină prin formft şi ornanwnt şi cu căsuţa de la Spanţov17 . Ascm{mfttrJ~Uc 
act·steia est c ~ i cilsuţ a în In in i;1_t urft de la H.adingrad care se impune însă prin lnn
gimca ci i~·ţit{l din com1m18 . 
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P!anşa IV. Desenul figurii umane reprezentate pe un fragment cnamic 
de la Chitila-Fermă 

Căsutelc cu interiorul tubular se înrudesc tematic cu căsuta elin interiorul 
tăvii cu picioruşc din tellul de la Ovcaro\·o19, cu cele de pc capace20 şi trebuie 
deci să le acordăm aceeaşi explicaţie ca şi statuetclor sau vaselor zoo sau antro
pomorfe. Este interesant că spre cele de pc capace (Pl. V,4) converg adesea Inotive 
în relief cu aspectul unor raze situînd casa pc un loc ce se rididt deasupra faptului 
comun, spre nn loc înalt de linişte şi rcculegere, loc sacru ele la care emană căldura 
şi lumina. Acest rol al locuinţei nu mai poate fi pus la îndoială în urma descope
ririlor de la Căscioarele şi de la Graeleşnica. La Gradeşnica, unghiurile frontonului 
locuinţei miniaturale sînt împodobite cu capete un1ane rnodelate în lut21 . 

Tipul de locuinţă miniaturală cu interior tubular aparţine etapei finale 
de trecere de la Boian la Gumclniţa şi continuă evoluţia şi în prima etapă a aces
teia. Cele două descoperiri certe din această etapă din Cîmpia H.omână, cea de la 
Spanţov şi cea de la Chitila-Fermă, stau mărturie în acest sens. 

Locuinţa cu interiorul larg şi acoperişul mai turtit parc a fi specifică Gumel
niţei A 2, dacă ne ghidăm după rnodelul de la Căscioarelc, avînd începutul evoluţiei 
tot în cultura Boian de sfîrşit. Apariţia locuinţei cu rol1nagico-religios rnarcheazrt 
în ultimrt instantă un cult al casei si stă în strînsă lcbcrătură cu locuinta-sanctuar 

, ' ' 
atcstatrt la Căscioarelc tot în etapa de sfîrşit a culturii Boian22 . :Multitudinea 
obiectelor de cult- statuctc, vase sau capace de vase antropo sau zoomorfe 
decora te cu motive incizate, încrustatc cu alb, pictate sau grafitatc- face dovada 
unor expresii artistice cu manifestări complexe ce reflectă o concepţie despre 
lume şi viaţă, un mod de percepere a universului înconjurător cu totul remar
cabil şi specific, deosebit de cel predominant decorativ al culturii surori 
Cucutcni. 

Bunăstarea rnaterială din această epocă, rclevată de descoperirile arheolo
gice, alături de evoluţia generală de epocă, au putut favoriza dezvoltarea unui 
asemenea cult al casei, al sanctuarclor. 

O altă descoperire, pc care o prezentăn1 cu această ocazie, este fragmentul 
ceramic din suportul uşor tronconic al unui vas făcut dintr-o pastă ce conţine 
pleavă, netezit în interior, bine lustruit şi vopsit cu negru în exterior. Peste a
ceasUi suprafaţă lustruită s-a aplicat o pastilrt. grafitată, un medalion circular cu 

16 
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Planyz V. 1 a-b. Fragmentul ceramic de la Chitila-Fermă purtînd urme incizatc care atestă. 
un îuceput de scriere; 2. Casă miniaturală fragmentară ele la Tîrgo·riştc (Bulgaria); 5. Casa· 
miniaturală (întreagă) de la Tîrgovişte (Bulgaria).; 3. Casa miniaturală de la Ovcarovo; 4. Tip 
de ca.să miniatural5., toartă de capac de vas de la. Vidra purtînu un motiv spiralic în relief. 

diamr:trul de 4,3 cm în interiorul căruia a fost realizatrt o reprezentare umană 
stilizată, înalttl. de 3 cm. Fragmentul cerarnic arc formă trapczoidală, baza mare 
de 8,8 cm, cea 1nică de 5,1 cm şi înălţimea de 5,6 cm. El provine din acelaşi 
strat de cultură (S I caroul 3 - 1,20 n1), dar mai de la bază. In strat au fost 
găsite numeroase fragmente ceramice decoratc cu motive gemnetricc grafitate. 

2 - cei. 602 17 
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Figura mnanft stilizatft con:-;tft dintr-o bandă verticală terminată în l';;:'t~'a 
~upcrioari\ printr-nn cap spre care converg hraţelc ridicate şi picioarele fkc1att' 
(Pl. 1II,2; lY, 1) . .\Iotivul acesta cunoaşte o largă răspîndire în ncoliticul 
anatolian şi european. 1n cadrul culturii Boian sau Gumelniţa, el apare pcnt ru 
prima datrt la Chitila-Fermft. Apariţi~ este cu atît mai incditft cu cît o întHnim 
reprezentată pc medalion grafitat. In încadrarea culturalft întîmpinăm 1::--~"·le 
grcutftţi din cauza faptului cft unii autori atribuie faza Spanţov a culturii Jk,ian 
etapei A a culturii Cnmclniţa~3 . "\'oi nu luăm în discuţie acum aceastft probkmfL 

La Chitila-Fermă, motivul uman a fost rc>alizat prin picta.re in culoare ~-~!l;l, 
în contrast cu fondul mcdalionului acoperit cu o pojghiţă de graf it. Cn tin:} ;ul, 
vopscaua albft s-a alterat si s-a mai sters si cu ocazia spftlrtrii în laborator, asa 

' J J ' 

că el se distinge acmn printr-o culoare cenuşie pc un fond negru lucios. 
O reprezentare foarte apropiată de aceasta întîlnim în culoarea l>nm-ro~catft 

pc un bolovfmaş de rîu aplatizat, din aşezarea de la Ostrovul-":\'Jarc> de tip ~cb·la
Cladovci în cpipalcoliticul finaP1. Aceasta ar fi cea n1ai veche de acest gen din ~~~rft. 

În ncoliticnl nostru, cele mai vechi rcprczc>ntări de acest fel, dcnnm it·· dt· 
oranţi, apar aplicate pc n-ramica precucutenian{t, cum ar fi pc un fragment (k Yas 
din asezarea de ]a Traian -- 1 )calul Fîntînilor25 • Interesant est<' că în as('zan ;~ de' , , 
la Chitila-Fermrt este prezentă o mare cantitate de ceramică şi figurine ck 1 ip 
Precucuteni care an pntnt infhwn1a cYoluţia culturală şi artistică a staţinnii, 
deci şi schimbul de motin' ornamentale. l>e altfel, pc baza piciorului de Y~l' ~ln
tropomorf ce redă. un pcr:-;onaj uman purtînd pc cap un ,·as g{tsit la Y idr;r :;j a 
vasului ele acelaşi fel de la C[t:-;cioarclc (pe care personajul susţine cu braţ de ridicatl' 
Yasul pc cap.) A. ~iţu postnla existenţa unor asemenea rc'prczcntfn·i în cultura 
GumelHiţa. El pornea şi de la faptul că asemenea figurări existau pe ceramica 

P icta1ft Cncnteni cu care cultura Cumclnita este contemiJorană si se înruck~ll-:!.6 • 
' ' ' 

Pe ceramica de tip Cucutcni :\ acest gen de reprezentare este mai fn'C\'cnt ~i este 
cunoscut în descoperirile ele la Truscsti - Tuguieta27 , Bîrlftlesti - Foi~ur:!. 8 • 
Între toate figurărilc aparţinînd culturii' Cucnte~i una dintre cele de' la Truşt·~ti
luguieta este la fel ca reprezentare cu cea de la Chitila - Fcrmr1, cn dco~cl>jrca 
cft a fo:-;t aplicatft în rdid pc suprafaţa vasului29 . Şi în aria culturii Vinca-Tn:~daş 
se întîlnesc asemenea f igurftri, dar realizate prin incizie dublă, chiar la Turda~;w. 
Pc pietrele ornamcntate de la Ditrftu au fost incizate de asemenea figuri umane q i
lizatc31 ce pot fi atribuite purtătorilor culturii Yinca-Turdaş. Ele sînt realizate 
tot prin incizie dnhlft. Identice ca grafie, dar frtcute prin incizie ~impE't ~înt ~dit 
cele din statiunea de la Turdas:n, cît si cele de la Zortentul Marc:3a. 

~ ' ' ' 
Fig}lrile antropomorfc incizatc sînt caracteristice ceran1icii lineare c:~:.~-:ll-

bicnc34. In forma în care este rcalizat{t pc fragmentul de la Chitila-Fermă, fip1ra 
antropomorfrtcste Jcscrisrt de A. ::\iţu ca "stînd in picioare cu braţele înftltatc··' 35 , 

iar de H. Qnitta "în fonnrt de broa:-;cft ţestoasă" (krottendarstellungfll.i. Pc C(TZ"tmica 
neoliticnlui, duprt cmn ain Y{tznt, ca îşi g{tscştc folosiri prin incizie, în rcli..f a
plicat sau pictat. Cele mai variate şi mai nmneroasc figur{tri se g{tsc~c în :'paţinl 
1>alcano-carpato-danubian. Deşi formele de reprezentare sînt specifice accqui 
spaţiu, an·alul lor de răspîndire este mult mai larg. Prin orizontul cultural Proto 
Sesclo-Prc Criş, în cadrul c{truia se intilnesc asemenea f igur{tri în culoare ~Jbft 
lk' fondul roşu al Yasclor:17 , se asigur[t contactul cu spaţiul anatolian undl' '-> t c 
atestat în descoperirile de la Chatal Hi.iyi.ik în niYelul YII datat pc la 6150 i.c.:1.:1 8. 
Pe aici se făcea, cu siguranţ{t, leg[ttura cu lranul unde, la Tepc-Giyan Y ~i Tall 
Bakun, se întîlnesc asemenea manifcsUtri în grafic iclcnticft39 • 

În spaţiul carpatic, aceastft modalitate de reprezentare îm brac{t forme m~'.. i ~ nn
plcxe in cadrul ceramicii Prccucutcni, Cucutcni, dar şi a culturilor mai \ t'•:-hi: 
Cris-StarccYo, Lincar{t, Yinca. l:na dintre aceste forme care concl'})tual dcr<.\:t~sc 

1 • ' 
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Plan;~a 1:1. Ceratuic"t grafitat:i d<· IaiChitila-Fermi"'t 1..1---."i. Omamcnte ele moti·1e cirCltlaw şi liJJiare 
în interiorul sau <'~tniornl ·tasnlni; 5 a-h. Ornanwnte cu lllCiti·tc triunghiularc în ittteriorul -,ase lor. 

celelalte regiuni amintite prin aceea că ele sînt realizate în relief sul> forma unor 
cariatide, este C<'a rcpn·z(·ntat(t de Yasnl cnnoscut sub denumirea de Hora de la 
Frumuşica. Accastrt opinie, formulat[t de :\. ?\iţu, ni se pare pertim·nUt'10 ŞI ne 

permitem srt adăugăm dt an·stni mod de reprezentare în relief snb formi"i de horrt 
i se adaugrt şi figurile pictate in înlănţnirc pe ccramica acelcia~i culturi Cucntcni 
socotit<' de cerccU"itori ca ~imple (JrnanH:ntc 41 . 
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J)!a:nşa Case 1'minia nra l<'t dupli vas de t ipt1l snp rt de. copcrit la 
C:tsc ioarcle; 2. Ye<lcrc gL ncralii a tellnlui de la hitila-Fern1ă. 

În n e liti , .. i fo:trt~._' p rvb~bit hi ~1.r cl' ;1cpipa1l'olit ic, ac<'~t t ip de rcdar .. ch e 
11atizatE't a ~·'ludt'i urn:~n r ' a p:tlrnt1.; în ~:·t;t rup'~trfL, cxprimaUi grafic id ntic, 
f art apr piat. n1ai s implu, 1 ai ornplc. · . ~bn,,·iat sau în adc,·ărat' compoziţii, 
cmn ar fi 1n p , t rd ~El.:rnra din Bn lgaria (în n loarv ro., i ) l:!, în pc.;t ·ril· de 1 
Pol \Tag i1:3, Bai .. d F i ·r (peştera Pircăh.lmlui ) 11 . l 'ncor i, in rcprczcntftril ru
pe~·trc, a es ·c fi~ruri par a pur a îmhră -~uninil', cum ar i c ' le din w:?tcra ·1ăgura4 

au d la .R uncc 16 '\fl' r '<hn figuri fcm in ·ne. Una ditl ·c cel' 11ai fr \'cnte 
var]ant d fit•·ur:-lri al~ s ' ludt•i l manc' _;te c·a u bratdc întin.-c l tcral. Ea ·t 
mai rar în t 'l1itd. pe c 'ram ică, în : ·him l moa .. k o b ·g·ft arie d e difuziune în artaJ 
rupe ·trft În cepînd din epi pa k , lit ÎC l 7 1 Î p JU{t l 11 <'}10 :a 1 1Ci 1: l" lor18 . "1' mai apropiat 
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~ o • l . o ) l o 1 1 ~~ 1 !} o 1 reprezentari ~mt C(' e dm C • ten 1;1, (!t? a •.un cu·· ~~ (j{' 

Aceastrt modalitate de exprimare graf ir~\ a f ivnrilnr de 
nimă ca ~cmnificatic cu fieurindc de lut cu l)ratdc . ' ' 
Turdas51 , I3oian52 , Cucutcnia-1 sau Gmnclnita 54 . ' , 

la ?.Etpna. din Bulgaria50 • 

nr~ n ţi cre (; cm c:\ este s ino
Îr;.tin~c din cn1tura Vinca-

În reprezentările rupcstre, dar şi pc ccramid't ~r întîlnr~·c fjgur:u·i ale silndL'i 
umane redate prin două triung-hinri unite la vîrf, trim'ghiPlui q:p·r{( r i !')l' ar
ticulează miinile riclic~tc s;m flt'Ctak în jcs de h n>t. TcatP acesk fignri de 
oranti sînt pusf' în lt=·g:d.ur~ cu un cn1t al scarelni, comun pe sp?.ţ ii brgi în 
neolitic. }"aptnl că figura de ]a Chitila ct' înscrie in centrul unui medalion 
circular ce segcrcaz~'i. motivul ::olar stă ndndoieln ic - credf'm noi - în le
gătură cu un cult al ~oardui. !\fot ivul solar este comun în motivist ica ornamcn
tală grafitaU"t de pc ccramic1_ din ~,tratul in c:1.re ~-a giJ.sit fragmentul ceramic. 
El îşi găseşte cxprim;;r•' yrin pa:;tilcle cin'ulare înc;Hlrate cJc alu~ ornamente 
sau constituind fignra central::i a dccorului (Pl. VI, l, ~). E~te frccYcnt 
întîlnit în tematica orn~n:cnt;:d~\ ~ culturilor CPmdnita55 , Sălcuta~'6 , Cucutcni57 

si Vinca5 R. ' · , 
Figura pc c;1rc o Întîlnim pc {ragmcniul de la Chitila-Fermă prezintă şi 

cap. )J'umcroa:-~c ~int În5;l caz.ur11e c1nd c~;tf' accfa]{L Deo~ebirea ele r('prezcntare 
între cele douft Yariante nn o 1mt(·m cxp1ica, dar ea cste clară mai ale:-; în reprezen
tările de artă rnpc:.:tr{t und•: ele apar a]{tturca, adt'~ca in grup cum ar fi in pt'rioada 
Işia II-a a cultului Sc:•r<'lui de pc stîncile de la ~aquanc, FopJ)f~ din ~ardo 
de la Valc2.mc~1ica (ltaL;:j"!~ şi p.' pereţii pqtcriJm· de la Măgura din Bulgaria60 

sau pe pereţii ~anctuanJ:.1i din nivclnl Vll de la Chatal Hiiyiik din Anatolia61 • 

Am procedat Ja C<!n!par;I:·, :; fignrăriJc,r de lK' ccramic{t cu cele de pc pereţii locuin
ţelor, peşterilor ~--;n1 ~!d;-,1,(': turilor din nc·ulitic ~:prc a putea fi înţclca~{t mai l)ine 
conceptia crnam('ntalf:<~ ;t cnccii si pentru a cvidcntia că reprezentarea acestui 
motiv iJe fragrn.-.'IHlil Cl'l'~ll~l·ic de b CLitib-Fcrn~;-t ~a'n de re ccramidt în general 
face parte din ~tn:<~n1bhJ :1::;nif~:·L·11·ikr ;~rti-..tic,· (:,. crcc{t şi nuc un fapt izolat 
că f igurarca i:1 ~: jl!c c~ k :- ·LrÎ!'J '; Il·~·;: E: de idcolot: ia enccii . 

.. ' ') .l 

Cea dc-;l t1ci~1 pic:-;1 ~w Cli·v o pn·z1·n1[tm este nn fr~g1nent dintr-un iclol ~au 
dintr-o pic~{t uc cnh, ro~1:r· (~inl.I-un ~dtar care preziat:1 o ornanwntarc ieşit{t din 
comun. Piesa a fc::t. :-:pan~"i din \t'Chimc. Ea pHJ\ ir;c (lintr-un capăt al formei în
tregi. ::\larginik (!l' :-c,u:-: ~i cea c!i,l :::.t1nga ~ht apn·apc' Îni.rq.~·i. Celelalte două Inar
gini se articnbu cu întregul }'Il·~.('i. Frin cdţt1l :part dintre latnrilc întregi se 
lega, dup{t Ut'~aliik p~i.-·,r~itc, cn o park ;~piesei u· ~l· in;dţa deasupra (Pl. Y). Faţa 
extcrioari'i pc care~(· al :~i. p<LrL·:~ cea m:'. i iutl're~anEi a desenului este plată. Cea elin 
dos este usor aJ.biată kngiu.tdin~;J .. \re· L: :cu praf ~t ( tt u culoare cenusiu-închi<t si este 
făcută di~tr-u v~sUi et:n~rsin-GL.lcnil: CLt multe Ui:I1':l~ dl' pka\-{t si iJaie, rdati~· Line 
arsă. A avut o' l,rnamcnt~r·,· in fl·g·i;~·iTn ce· >l' ~Ln1wniza cu for{T1a vasuhli. H.cgis
trul se închidc~i. pc parka :-tir~~J._ cn o L11ie clrt>c:lpt;L incizat{t adînc, iar pc cea elin 
dreapta cu una inclinată. P<l11L :t <..le dt··a>.l~nra :-'c înch:ia pe în~ăsi n1uchia tcsit{t 

.L .... , , 

a buzei. Jos ~t' ccmtinua pc r~:::ea can~ ~-;1., pit'rdut. 1n dreapta, din~olo ele linia 
registrului, st~ c·L~.~·n·ă o incizie scurt{!. =?i o adîncitnră punctiformă. ln partea su
perioară a lt';~i~u-~·:lui ptl-,trat ::-c dlă inci~at{t o_ ::<~·cc:1L't cu vîrful în sus. Jos, în 
stînga, SC ci··~• . .'l'\';l O auÎncitur{J.. punctiform;}. ill clre<lpta S{tgeţii este incizată O 

cruce ce se conî·inu~t printr-un ~<-rn.n, ce ::.;camăn:i cn un cirlig sau săgeată, înclinat 
spre stînga. Jc~, in stinga crudi, este o alt{l adincitur{t punctifmmă. Printre 
săgeată şi cruce urcă spre buză o linie uşor înclinată care ocoleşte puţin săgeata, 
apoi urcă sub fc 1 ma unui cirlig :::au săgeţi pînă pc muchia buzci. Din dreapta crucii 
porneşte cotit spre stînga un alt cîrlig care urei de ascn1enca pînă pe muchia bnzei 
fragmentului. H.egistn1l superior se închide cu o linie orizontală spre care urcă din 
partea de jos a liniei verticale (ce maschează închiderea registrului) o linie scurtă 
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'·. 

3 
Plan;">a VIII. Casă-miniatură in argilă: 1. d<~ la Cra<kşHica.; 2. de la 

Ovcarovo; 3. de la Delccv-o (Bulgaria;. 
Desenele au fost executate de autor şi de Adina Boroncauţ in afara celui 
de la Chitila-Fermă, executat de Hodica Antonescu. Fotografiile au fost 

realizate de E. Perianu de la Institutul de Arheologic. 
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încli:1ată care face ca linia incizată înclinat să aibă aspectul unui "y" culcat. 
Un::_·ază un motiv meandrat cu colţurile rotunjite care închide la tnijloc un ron1b. 

Pc partea din dos, spre marginea fragmentului, ornamentul este închis de 
o lin il~ verticală. iar dincolo de jumătatea sa de o altă lin ic verticală incizat{t. 
În ~~.c .. ':.;t spaţiu se află două cîrlige, unul mai lung ce se închide spre stînga şi altul 
ma~ mic, sub el, spre dreapta, o linie dreaptă paralel{t cu linia ce închide orna
mL·>:::.nl. Spre linia care închide registrul coboar{t în plan înclinat trei linii. Cea 
de j1J..; ~v continu~t printr-o alU"'t linie cohorîtcnrc in nnghi dc· 90°. Poate ~i celelalte 
dOL~--.. au con l inuat tot aşa, dar ornamentul c~tc întrerupt de· :-;p{u·tură. 

(',_Tcet{doarca Emilia "\Iasson de la "Centre "\"ational de la Rccherche Scicn
tifique'' din Paris care a văzut piesa crede c{t ea reprczint{t un nwsaj scris, inter
pretînd motivele din registrul superior ca patru vîrfuri de s{tgeată62 • :\"oi nu ncgăn1 
această ipotcz{t, îns{t credem că vîrful de săgeată şi semnul cruciform, marcate în 
stînga prin cite o adîncitură punctifonnă, sînt elementele de bază ale codului me
sajului, iar cîrligul sau vîrful de săgeată ce porneşte de deasupra crucii din dreapta 
:-;a ::înt elementele complementare ale scnsului n1esajului, elemente ele sintaxă, 
ca d·_' altfel şi lin ia încîrligat{t care desparte săgeata de cruce. În limbajul diso
ciat pc sexe, specific preistoriei, cunoscut înc{t din paleolitic, ;:îrful de săgeată 
ma:·d1cază un ~imbol feminin, iar cel în cruce, unultnasculin6 :3• In această optică 
csL clar că ne găsim în faţa unui limbaj, a unui mesaj ~cris. 

Fragtnentul prezentat arc o înălţime de 6,7 cm, o l{tţime de 6,5 cm, iar gro
sim~.:a de 2 cm. A fost găsit în s·ccţiunea l, caroul 1 la- 1,75 m adîncime. El aparţine 
unt~~ etape prc1nergătoare celei în care s-au găsit fragmentele deja prezentate ale 
cut turii Boian. 

Dacă privin1 fragmentul observăm că el se ascam[mă cu toate celelalte pic~c 
cer4mice cunoscute pînă acum care au fost considerate ca fiind dovada unui mesaj 
gratie. Semnele care fac parte din mesaj sînt clar exprimate ~i subliniate printr-un 
punct (n1ică adîncitură punctiformă în stînga semnelor). Ca în aproape toate ca
zurile, mesajul se află exprimat într-un registru separat prin linii incizatc. Senl
nde figurate se deosebesc de toate cele cunoscute pînă acum, fiind s[tgeţi şi cruce cu 
braţele egale. Se aseamănă cu cele de la Grade~nica64·, Tangîru65 şi cu dou{t dintre 
plăcuţele de la Tărtăria66 în care registrul este dispus orizontal. Cele două semne 
sint folosite încă din paleoliticul superior; prezenţa lor pe ceramica neoliticului 
nu poate surprinde. Cea mai veche reprezentare de acest fel în care apare semnul 
cruciform este sigiliul de la Kotacpart67 ( C ngaria-n.n ), elin vre1nca culturii Star
cevo-Criş, şi apoi cel de la Karanovo V din Tracia68 , aproximativ din aceeaşi vre
IW'. Fragmentul ceran1ic de la Chitila-Fermă, ca şi plăcuţa de la Tangîru aparţin 
cmnolcxulni cultural Boian-Gumelnita care în O})tica noastră sînt variante locale 

' ' ai: culturilor cu ceram ica incizată. Din fondul cultural Starcevo-Criş, opinăn1 
no~. se naşte, în strînsă legătur{t cu influenţele culturale de epocft, cultura Vinca
Trtrdaş care cuprinde şi partea de sud-vest a ţării noastre (Oltenia, Banat şi Tran
;;ii vania), cultura Precucuteni în Moldova, Dudeşti şi Boian în Cîmpia R01nân{t, 
cau~ se încheie cu o evoluţie complex{t şi original{t în cadrul culturii Gumclniţa 
Ko~ljadennen-Karanovo IV. În acest cadru dinamic şi evolutiv înţelegem să în
c:tdrăm descoperirea de la Chitila-Fenn{t şi să explicăm apariţia acestor 1ncsaje. 
Culturile Petreşti, Cucuteni şi, în parte, Gumclniţa sînt considerate ele noi ca un 
f,·n~Jmen cultural cu totul deosebit care exprimă prin culoare, într-o sintaxă ase
mănătoare, adesea identică, motivistica ceramicii incizatc. Între toate aceste cul
turi există relaţii de contemporaneitate, de influenţă sau de itnitaţie în variante 
~t:-> i.:u il a te local. 

ln afar~ modului ele istoriere pe orizontală a elementelor dccorului sau a tne
~~ajului este frecvent întîlnită şi înscrierea figurilor într-un cadran circular împărţit 
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în pairn, cum ar fi pc sigiliile de la l\otacpart, Karanovo, Tr1rti"iria. lntrc tr.atc 
descoperirile de ace~t fel. cele de la l{otacpart, Tărtăria şi Chit ila-Frrmă 11i se 
parc crt susţin cel mai clar ideea mesajului grafic. 

În acord cn cercd~ttoarPa ~milia Masson69 constatăn1 di pr~ statuet.cJ~,_, cr·c
cif icc culturilor Starl:cvo-Criş, V inca-Turdaş, Boi an, Gunw ln iţa, Prccncntcn i 
sau Cncnteni ex i~tr1 nne1c semne care ~c detaşează de ornamentul vaselor. /!. -:.:.e
mcnca semne se> întîlnesc în cadrul acestor culturi pe fundul Ya-;dor, P(', d;-:r:pul 
Yasdor, pc fu~aiolc, sigilii (pintadcrc), g!"eutăţi de război de ţesut ctc.i0 . Jn m:,•. ie 
cazuri c:xistrt ~i cxprindri mai complexe. Intre acestea sînt cele citate de la T~1r,~ :n1, 
Trtrti''tria, poak chiar de la Hast şi cea descopcritrt la Chitila-Fermă. Ele ~înt C.}' ra 
unor iniţiaţi în tainclc magica-religioase ale epocii. Ve ce acc:-:1c înccrrf1ri de ... eri
cre nu au .cYo]ua t pin{t la nrmrt într-o adevărată ~:criere cum a fo~;t C\7-lll rdor 
sumcricnc şi egiptene, este o problemă care stăruie în preccup[1rilc spcciali~t:}ur. 
ln CL' ne privc~,;te credem ctl. faptul c~te legat de o dinamică istoric{t ~pccific~l. LîJUÎ 

anume S]Jat in b"e<wrafic si ccolo,ric. SUI)US pern1anent unor sucuri ~i 1ntn rur·ni 
• l') , b . ' , ~ 

ale ciclurilor evolutivc, obligind comunitrtţile umane să rcînceap[t evoluţiile în;::;nte 
de maturizare. Astfel, nu au putut lua naştere centre de cult în jurnl c?'1rora cercul 
de iniţiere să aibrl caracter ;.;tabil şi de durată, iniţiaţii au avut un statut itincr~r.t• 
fărrt date înscrise în documente care să ducă la conservarea lcr într-o arJ~jv;L 
Faptul ţine de 1111 comportamC'nt istork ~pccific în care aşezarea nu a c\ ( h~at 
~prc statntnl de ~~~~lt--cctate cu aglmncr[tri urbanistice şi monumcntaii~;,:e. 
Culturile materiale :-:înt culturi de prelucrare a lutului şi a lemnului, nu a pjt .J,rci. 

În ce pri,·c~tc fragmentul cle~~copcrit la Chitila-Fennă, aşa curn dovcdc~c 
moi in· le ce ~e afti ~;u1> registrul superior cu semnele şi cele de pc do5ul pi{ ~r_·i, 
d nu poate fi înţclc~ decit în contextul cultural specific culturii Boian, în c.:.::c· 
ornanwntarea se supunea unor canoanc lcg;.}tc de funcţionalitate şi tradiţia ma;..:jcc
arti~tică a epocii . .Asupra acestui a~pcct al problemei nu insisUun acum cînd ur
mărim doar punerea în circuit nl ~t iint if ic a unei dc:-;coperiri de cxccpt ic. C1nd 
vom relua cerceti"lrilc in teren, Yom c.1 bţinc date noi în accastrt problnn~l... Ele ne 
vor obliga s{t ne g5~jm r?igazlll ~ .. ;t anZlliz:un tot ceea ce s-a scos din ~rtprthnil•· de 
aici si ~ft facem prcciz~iri mai la oLicct. Ccl~a ce facem acum arc un caracter 1~:-di-
mina'r, incomplet şi pcrfl'ctibil. ~ 

În ccnduzic, lucrarl'a d(' faţ{t îşi propune valorificarea dc~copcririlor care 

Prin în..:cmn<\ta1ca kr >t' cer introduse în circuitul stiintific si, în accla!'i hL~P, 
' • ' , ..& 

urm:1rcşk <""l atragft ai.cnţia asupra importanţei acestei ·aşezări pentru isteria 
comtmiU1~ iim· cul~ura1c rrci:-;toricc lmcurcştcne ~i a ţării nuastre. 
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Manifestations d'art dans l'habitat neolithique 
de Chitila-Fermă 

dr. VA.Sl/.E BOR.01VE.ANŢ 

Le~ !'ou illes dcployccs cntre 19S2-- 1 9S4 ;\ Chit ila-F<·nn:t ont fa it ~ort )r, de~ 

nin·aux d'hahitat Boian ct Gunwlni\;t, un :.~rand nombrt' de m;ttcriaux qu-i apporirnt 
de.'-i t~lcnwnh 110\lYCaux COi1Ccrnant l'art nenlitiqnc dans la Plainc H.omnaine 

ainsi f}tH' dn neolithique <·n gl-neral. De ccs matcriaux on a choisi quelquc ur:~ (]Ui 

font l'ob_jd ele Ccttc ctude, notlanwnt: llllC maisomwttc en tcrrc glaisc, un frag

ment cl-ramiquf' qui cnYisagc sur mw tahldtc ciiTtJlairc, r~raphit{'t', unc siJhor:cttc 
humainP ~chc'm:l.tis<"<' d un fragment d'un po~sihh· idolc d'argik, 011 pcu1-[~rc, 

d'une autrc piecc de culte qui par scs incisions s<~ mct t'll connl'xion aYcc <pwliJlH'S 
antres pÎl'('('S CJUÎ pourraicnt n·presentcr Ull 111CS~~agc ecrit. 

La maisonnctte, au toit ~l dcux faces inclinlTS ct ornec des ('1lfilade~ <k 1 in
ccmcnt;; a cu~ introdnitc aYant la cuis:-;on dans lllW pftk l>lanchâtn·. Ellc pro\')cnt 

d'un horizon de transition de la culturc Boian ~t cclll' dl' Cmnclnita ct dlc iait 
' 

partie de la scrie cleconYcrtc ~t Dcncv, 1\odjadcrmen, Cr;'.dc~;niGl, Jilava, Sioi-
cani-Aldeni, Fîntînde, Ovcarovo, Tîrgovi~tc etc. On lt·ur ajontc le:) maisonndics
manchcs des counTclcs clcs Yaisscanx dccou\·crtcs de b nH>-;mc cpoqnc. Il l'<.;t {·vi
dcnt qu'on se trouY<: dcv:-tnt un culk de la maison a:-)socic au culte solairc. 

Le fragment au motif humain schematisl:·, graphitl:· dans un rned;til1<';: cir

culairc provicnt dn support d'un vai:.;scan. Le 1notif humain schematiqnc. ~q:p;~~·ait 

pour la premiere foi~; sous cdk fornh', bicn qn'il soit commun ;nrx cultnn·~· B•·i~;1, 
Gumelniţ:a, Cncuten i. Il a sem origine dans les represcntat ions pltb a ne icmll s de 
l'epip~.lcolithiqnc (m{·:~olithiquc) l't il est ~ssimile par le n{·olithiquc ancicn ct 

cnsuitc par la tradition locale de l'cspacc carpatJw-hakano-danubil'n qui k f,,n

scn·c jusqu'~L nos jours sur les portcs paysannes, sur ks m;1 ison:-;, :-;ur h·s Yc·tl'n:.·, ~~1~. 
sur les tapis etc. Le cas en discussion est assaÎt' an culte solain>, ctant rcp;l·~cntC 

dans une ta biet te circula ire. 
Le fragment ceramiquc, dont la face cxtcricure portc des :-:::igncs dn 1ype 

flcchcs, croix, delimitcs par des points, a sur la face intcrieure des ligncs inc~~f>c~ 
generalclll('11t sur la Yerticak. La maniere de presentation des clement.-: cmp1oy{~:-: 

rcssem o le a cdks de Gradi~n ica, Tangîru, TttrUtria, 1\.a tacpart etc. qui ~.uni rc

connucs comnw un comnwnccmcnt d'ecriturc, comme de communiquer par l<' 

mcssage ee rit. Tontes ccs trois ca tcgories de decouverks sont le tt'moignag\' dt: 

l'apport des cmmnunan tes lmmaines preh istoriqncs de l 'ctendnc de notn.' pay~ 
a 1' evolllt ion de la c ivilisa.tion europcemw. 
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Explication des figures 

Planclze !. Typc:-; de mai~ons-miniaturcs cn argilc dccouvcrtes dans le cadre de 
la cu !turc <lL· (~unwlniţa-l~odjaclcrmcn: 1-4. Maison-miniatun· decouvcrte 
~l M:tgura Jilan·i (vuc laterale C't de dos); 2. 1\laison-rniniaturc decouverte 
a Chitib-Fl'nnă; 3. Maison-miniaturc de Spanţov; 5-7. Mai~on-miniaturc 
d:__· Ovcarovo; 6. }Iaison-miniatnrc de Tîrgo\·işte (Bulgarie). 

Plandz:' I !. Typ;_·s d 'hahitation-min ia ture cn argilc clecouvcrtes dans le cadre 
de· b n:Hurc ele (~umclniţa-Kodjadcrmen: 1-2. La maisc n-rniniaturc de 
Poly::u!ica; 4-6. ~Iodeles de maisons-miniaturcs decouvcrtcs a Ovcarovo; 
3. \l ode· le d{Tonvcrt a Tîrgovişte (Bulgaric). 

Planc!:.: Il 1. ! . Imagc de la n1aison-miniaturc cn argilc de Chitila-Fermă; 2. 
I:nag',' du. fra.~mcnt cerarniquc avcc des graffiti rcpresentant unc figurc lm
n:ainc realisc(' sur un motif circulairc (solairc). 

Planchr: 1 V. Le dcssin de la figurc humainc rcprescntec sur le fragment ceramique 
de Chit ila-Fcn11rt. 

Pla:;h'h~' V, l. a-i). Le fragment ceramiquc de Chitila-Fermă portant des traits 
inci~{·:> q•.J i attc . ..;tent un de Lut d'ccriturc; 2. La n1aison-miniature fragmen
Ll in· d(• T!r~o\'i~tc (Bulgarie); 5. La maison-n1iniature (cnticrc) de Tîrgovişte 
(Bul~aric); J. La maison-miniaturc cl'Ovcarovo; 4. Typc de maison-mini
atun·, an~t· tl•,· couvcrck cl'un \'ase ele Yidra, ~t motif spirale en relief. 

l'lln:~l1 <' Vl. ('eramiquc aux graffiti de Chitila-Fermă: 1. 3-5. Orncmcnts aux 
motiL; circulaircs et lineain·s, a l'intericur ou a l'cxtericur du \a:-;c; 5. 
; .-k On1cmenb aux motifs triangulaircs a 1' intericur des vascs. 

Pltwt~'!::· Ţ'fl. 1. Ll'S maisons-miniatures du vase ele typc support clecon\·ert a 
C:tscioardC'; 2. Yuc generale du tcll de Chitila-Fcrm:i. 

Pl!~.;I(/1,_' V Il f. :\b isons-minia turcs cn argile: 1. de Cradcşn ica; 2. d 'OvcaroYo; 
2'. de D,:lccvo (Bulgaric). 
Le_:; d~·:;sin.,.; ont ete cxccutcs par l'autcur ct par Adina Boroncanţ, sauf celui 
c~ Cili~ ib-1•'(-rm:t, execute par Rodica .\ntoncscu. Les photos ont cte execute 
v:,:· .E. l\·rianu de l'lnstitnt d'.\rcheologic. 
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