
Cercetări arheologice 
în zona Lunea- Bîrzesti , 

VA.'ilLICA SAXDt-

ln anii 19~S şi 19X9, tna~a Î>1altrt a malului drept al DîmLoviţei, între strada 
Lunea Bîrzesti, la Y<'st !"i soseaua Vitan-Bîrzc!"ti, la est, a fost afectatrt de lucrările 
de a menaJ· ar~~ a "Lacnlu'i \·rtc{trcst i--- Bncurrsti". În acest ~ector Sl' aflau don{t ·ho-

' ' turi de tcrasrt ce aYansan spre ~ şi un al treilea, între primele două, ce se profila 
mai puţin în planul Luncii Bîrzt·şti. 

Proiectul preYedca d im in a rea parţialrt a acestora pentru obţinerea unui tr;' ::cu 
drept al malului lacului, precum şi pentru procurarea pămîntului necesar înrdţ:trii 
în luncrt a dignlni artificial către soseaua Yitan-Bîrzesti si cursul DîmboYitci. 
Î 

, J , , 

n acest scop au fost deschise pc rînd trei cariere, interYcnţiile noastre de sah-are 
desfrtşurîndu-se paralel cu lucrările de excavare a pămîntului. 

)Jumerotarca punct dor arheologice( Punctele 1, 2, 3) s-a frtcut în funcţie 
de ordinea deschiderii caricrelor şantierului I.A.C.E.R.D. şi punctul 4, în care s-au 
cercetat profilcle secţiunii săpate pentru îngroparea unei conducte de aprt, situată 
la SV de punctul2, lucrare aparţinînd I.C.A.B. (Pl. I, 2). La lucrruilc de extracţie, 
în punctele 1 şi 2 s-a lucrat cu buldozerele şi skrcepercle care cfcctuau o rrtzuială 
in plan orizontal sau oblic, complexele noastre putînd fi astfel surprinse în plan, 
în schimb, în punctele 3 şi 4 s-au folosit excaYatoare şi dragline, astfel încît complexe
le apărute au fost obserYatc şi consemnate numai în profil. Cu toate dt viteza de lu
cru a fost mare, punerea la dispoziţie a unei echipe de eleYi aflaţi pc şanticrul na
ţional al tineretului a permis trasarea a cîte unei secţiuni de ~cndaj în punctele 
1, 2 şi 3, precmn ~i a ll casetc1 . lk asemenea. în punctele 3 ~i 4 s-au putut face ta
lnzări ale profilelor şantierului şi recolta materialul arheologic nccc~ar daL'irii 
complexelor, iar în punctul 2 au fost sftpatc aproape tcatc ccmplexcle aprnutc in 
u1ma răzuirii mecanice. 

Atît în profilelc secţiunilor noastre, cît ~i în cele ale şantinului ~.-au constata.t 
următoarele: a) Pc întreg tronsm1ul (Punctele 1-4) ~--a lecuit in cpcca bronzului, 
în secolele II-I\" c.n., secolul Yl si ~ccolcleXVIII-XlX, b) În pundull, ~upra
fata statiunii a suferit o răzuirc a~tcricarft lucrărilor şantierului, întrucît nin·lclc 
co~espu~zătoarc ~ecolelor II-IV e .n., YI e .n. şi X VIII-X IX lip~eau, materialele 
găsindu-se în actualul strat Yegetal. Partea naturalrt din uriaşul bot de tcra<t ce: 
avansează în prezent spre E pînă la soseaua Vitan-Bîrzcşti o constituie numai 
suprafata pe care era amplasatrt atu~ ci un itatra m ilitarrt şi un mic triunghi, 
la ~ de'aceasta, cu suprafaţa de 0,75 ha (eliminat şi acesta de şanti.cr): Restul sînt 
umpluturi recente de la dcmolfnile efcchwte in mma cutnrnurulu1 dm 1977. Mu
chia naturalr1 a l>Otnlui de terasrt suferise de-a lungul timpului modificări, resturile 
rupturilor dqmnînclu-~e pc panta acesteia; c) În punctul 3 s-a c bserYat dt tct ul 
de teras[t propriu-zis l'ra delimitat, spre S, de o vîlct'a de eroziune, a~tupatrt prin de-
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Planşa I. 1. Localizarea zonei cercetate pe t eritoriul Bucureştilor; 2. Plan 
de ansamblu privind amplasarea punctelor arheologice . 
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punerea. unor umpluturi, care ~chim bascră în plan şi configuraţia nat nrală a Lot ului 
terasei. De asemenea, acesta era mai înalt, deci aYusese o poziţie dominantrt iaţ;l 
de terasa de laS de vîlcea. Pc o suprafaţă Yiranrt, de aproximativ 0,5 ha, se depu
~cse Arcccnt un strat de ni~ip şi pietriş, gros de 10-29 cm, în a cărui parte supcrir;ară, 
era rn curs de formare un nou ~trat Ycgctal. 

i\ŞEZAHILE DIN EPOCA l3I~O~ZCLCI 

În punctul 3, ~tratigrafic, s-a de~ccpcrit l~n ni,-cl ncgricios-G:.:-taniu de 10-
20 cm grosime, ce conţinea materiale puţine. In profilde ele cxcavare ale ~antic
rulni (Pl. II, 1) s-au putut identifica un bonlci ~i 8 gropi menajere (5 cu profilul 
"clopot", 3 cu profilul "borcan" avîn<l adîncimea între 1,10 şi 2,30 m) (Pl. XV 1), 
cercetarea lor şi rccoltarca resturilor arheologice fiind Yitregitc de r·apiditatca lu
crărilor de cxcaYarc. Din mnplutura l)()rdciului s-au recoltat fragmente ele ,·ase 
dintr-o pastă an1estecată cu: plcaYft ~tr:-:ft la negru, cu suprafaţa corodaUi; nisip cu 
l)obul mijloc in, aYind lmza uşcr prd ila Ui_ ~ i cresta tă oblic sau dreaptrt, rotnnj ită_ 
şi cu găuri, butoni realizaţi prin împingerca pastci din interior spre exterior; cio
lmri pisate ~i nisip, buza fiind dccor~tUt cu crestături YerticaJc în cxtcrior.Caractc
ri:-;ticile dccorului datează acest bordci în cultura Glina III. In strat s-au g{tsit mai 
nniltc fragmente ccnuşin-ncgriciou.~c ce frtct·au parte din acela~i Yas, mo(klat din 
pa~t:i de cioburi pisatf' şi decorat la exterior în tehnica barbotinci ncorganizat<_· 2 

(Pl.![, 5), decor de tradiţie neolitică, dar care ~c întîlneşte pînă in epoca dacic;L 
In gropile menajere prcdominrt pasta ;:vînd în ccmpoziţic pidricclc sau ni:-;ip

Cdc mai multe din fragmentele din past{t cu nisip, arse C:n-;uniziu, sau ncgrn, Iu
~cscră decoratc cu ~triuri ce se întrcUtian adt·~'C'~l, realizate cu un pieptcnc (dup{t cun1 
indidt unnclc egal distanţate ale dinţilor, imprimate pc un fragment, în monwn
tul începerii strierii, care a fost clc:-:corerit în Cr. 6, (I>f. 1!. 4). La aceeaşi ~pccit· Cl'

ramidt apare brîul alvcolar, Îl:gust ~;i puţin rdidat, tras din mcdclarca lmzci (SI 
şi Gr. 12). În Gr. 9 :::-an g?isit mai multe fr~~gmcutc elin pasUt cu cioburi pisate, lli
sip şi pietricelc r2.rc, arse oxidant, prcfilu1 inchcînd 1m Yas tronconic, 11~ur ~1rcnit, 
cu buza teşit ti_ orizon tai, dccor~l t ctt 1n-îu ;~hcola t şi înnoda t (lJf_ 1 J, 2), 1mpr,_'1111:1. 
cu un fragment negricios din pasi:t cu ni_.;ip, decorat cu strinri într-o manicr~t carac
tcri"'tică culturii Tci. Fragmentele din pasL\ fină, cantitati\- mai puţine decît cde
lalte, erau cîtcYa cu pereti crusi, lushilÎti. i:n restul cu pereti subtiri, corodati 

' f..._, ) • • • ' 

pron·ncau de la ccşcuţe. Lna-cra clccorat:t, pc lmzrt cu crestftturi mici, romboidale, 
alta, dc;:;copcritrt în Gr. 11, cu o rozctrt fugind;~~. în jun:l fnnclului concav, rcaliz;ll{L 
dintr-o ~ucccsiunc de impuns{tturi adînci, cu contururi rotunjite3 (l)l. II, 3), in
tîlnifc' în fir:a a Il I-a a Culturii Tci. 

În pnnchll l nn ::.-:~n surpri:b complexe închise, pc S I ~i nici la rftzuirik 
efectuate cu buldozerul, ci numai stratul corespunzător epocii bronzului, negricios-
castaniu, gros de 20-30 cm. În funcţie de rftspîndirca matcriaklor, s-a cmEtatat 
cft aşezarea ocupa o suprafaţă de circa 1 ha, in extremitatea nordiC:t a botulu i tcra
sci. La analiza materialului ceramic, aflat in :~tarc fragmt'ntarft, s-a oh--;crYat cf1 pas
ta conţinea pleavft din ierburi tocate, pi~_~triccle, nisip sau pictricdc şi nisip. Ct•k 
cîteva fragnwntc cu plcavrt, în stare vcnJe-1, cc· lăsaseră urme negre duprt anlcrv, 
aveau şi un procent mic de nisip. Fn~cserft arse negru-cenuşiu, la unul din ele pă::;tri~1-
du-sc un buton lăţit orizontal, dispus în exteriorul bnzei teşite (Pl. 1!1, 2). La specia 
ceratnică cu pictricclc, decorul constft dintr-o buZ:t alYcolată spre exterior, sub rare 
s-a aplicat un brîu tot alveolat (Pl. li!, 7), iar la specia cu nisip se întilnrştc decorul 
combinat, pc acelaşi vas (hrîul alYeolat, îngust şi puţin reliefat, butoni snb L1riu, 
strinrilc realizate cu măturica dca~upra ~i dedesubtul brîului, pînft către buza Ya
sului). ~>\cclaşi brîu îngw;t, alveolat, tras din modclarpa buzei a apărut ~i pc un frag-
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Plt~nşa. JJ :_Pu nctul~3. 1 Profi l ; 2 - 5. C ramid't cl iJt epoca bronzu lu i . 

m ent fin (corodal) (Pl. III, 3). An fo t recoltat în I şi cîteva fragment dintr-o 
pa l ă fină, lustruită d uloarc n agră sa 1 n1aronie c fă cau part din trei a tro
n le . Două din ele avînd corpul emi fcric, fuse eră de orat în tehnica împtth ătu
ril r fine ucccs ive, în exteriorul buze i, cu ît o bandă din două au trei lini i ub 
care afla un şirde " "culcat,cu p ll înlănţuit (Pl. III, 5). nula\• a itor-
tiţc \ 'Cr t ica le : imula t la baza cărora, pc corpul vasului, aflau unghiuri din ît 
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12. 
Pla. nşa Ill. Ceramică din epoca bronzului. 1- 6 . Cultura Tci, faza l1 d in pu nctul 1; 7-12 

Cultura Tci, faza I V din punctul 2. 

două cîrlige spiralice (Pl. III, 6). Al treilea ca tronel, cu corpul bitronconic şi gura 
evazat{t, era decorat în zona gîtului, cu două zig-zaguri între linii incizate (Pl. III, 
4) . Compoziţia pastei şi motivele decorative folos ite pen11it încadrarea materia
lului recoltat din aceas tă aşezare în fa za a II-a a culturii T ei5 • 

A,ezarea cea mai intens locuită a fost descoperită în punctul 2. -a constatat; 
cu cazia răzuiri lor TV>ntru finisarea taluzului, că între acea tă asezare s1 cea din .t' ~ ' , 
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p1mctnl l, ~itnatrt la 175 m NE, nu exi~tă în teren continuitate de urme matcri;:.k. 
ln ~chimh, tbtorită prelungirii secţiunii I.C.A.B (Punctul 4), care a străpur.s ~i 
punctul 2, s-a observat în profil o continuitate stratigrafică; studiul tipolog ic 
al materialului recoltat din complexe şi strat arată că din punct de vedere crc,no]o
gic este vorba de nna şi aceeaşi aşezare care se întinde pe o lungime de cea 400 m ck-a 
lungul muchiei tera~ci. În SI (0,50 X 30 1n) trasat perpendicular pc n1nchia tcr~:"t·i 
stratul arheologic avea o grosime de 10-15 cm către aceasta, pcntn1 ca la :"o 111 

E ~ă atingrt 35 cm grosime. Au fost identificate 19 gropi menajere, 2 gropi p ntru 
păstrat proviziilc, 3 bordeie şi un cuptor mcnajcr (Pl. XV II). ~ j 

, Gropile menajere an fost observate în plan orizontal sau oblic dnd r:,z·.~:;Ja 
ajun~esc la stratul castaniu, cotă de la care au fost săpate pînrt la bază. Cur~;_, la 
16 gropi, era rotundă, la 2 ovală şi la una, dreptunghiularr1. Profilul, la 16 1::·cpi 
era în formă de "borcan" şi la 3 de "clopot". Adîncimea varia între 1,00 ~i 2. q) m 
de la nivelul de călcare (cx istcnt înainte de începerea lucrărilor de eXGl,·arl'). Toa
te erau amplasate pc platou. l;mplutura, de culoare ncgricioa~ă, conţinea i:.ir-o 
cantitate variabilrt chirpici, cărbune, oase de animale şi fragmente ceramic-._·. 1 n 
Gr. 25 s-au grtsit nişte obiecte tulmlare (L = 12 cm; D cxt. = 5 cm; D ( __ r:fi
ciului ----:- 1 ,6 x 2,1 cm), din lut ars cu multă pleavă în pastă. A 11 fost realiza te T'rin 
prcsarca pastei în jurul unor crenguţe care nu erau nici drepte şi nn avc;m ;-:u1a~i 
diametru. Apoi au fost arse împrcunrt, orificiile neprezentînd urmdc cxtr~l(l rii 
crcngii înainte de ardere. Suprafaţa exterioară era foarte corodată. Credf'P'.. ytl 
reprezentau rebuturi, făcînd parte dint~r-un lot ce servea ca dopuri pentru rq. ~;.:·,·ll 
tcn1peraturii în cuptoarele de ars oale. In Gr. 31, către baza ci au apănlt ni~tt i:·~·g
nwnte mari din lipitura pereţilor unei locuinţe de suprafaţă, construite din ·:.~rne 
cun~= 7,5 cm, printre care ~c aflau fragmente ele vase de talie mare, din p~::-~:. cn, 
ciolmri pi~a te, precum şi 1111 ~ilcx. Di~i ;mţa dintre bîrne era de 2,3 cm, iar gw-. :::1-:•'a 
lipit urii de 3 cm. Fuse:::c fttcnt{t din llll amestecat cu pleavă şi paie de cereale.. ~ i a 
fost relipită cu un strat de O ,5 cm grosime ce avea aceeaşi compoziţ ic. Se ;.:o·~·- ::e 
la galbcn-căr{un iziu. · 

Gropile de provizii --- în num{tr de două, dintre care una cu profilul )H :-c;m" 
n ~c: 0,70111 şi Ac: 1,50 lll, avînd pereţii arşi la roşu pc o gro:-;imc U.e 3 tT'. cca
Ialtrt cu profilul "clopot",]) gurrt "-= 0,95, D bază= 1,25 m, A =c 2,00 m ~i ~ ·,:··.ţii 
ar~i pe o grosime de 5 cm. :!\u s-au găsit cereale, ci numai fragmente ccr;lmic._ care 
an permis încadrarea lor cronologic~t. 

Bonlciul 1 era amplasat în partea nonl-vestidt a aşezării, ucci la pcr::-.rit.', 
)mediat sub muchia tcrasei. Nu se poate şti dacă în antichitate configuraţia ~na
sci Jnscsc aceeaşi ori a suferit modificări prin erod~re ~i surparc; acest Lo:·(}ei, 
ouinioarrt situat pc platon, ne-a apărut acnn1 pc panta t.crasci. Crc.apa tr;l \_,·-~.l:l 
{3,50 X 4 m) şi se adîncca pină la 1, 90 m. A putut fi săpat parţial prin :cccţ ic·:~;:!·t·. 
H.esturile arheologice, puţine (un fragment de lamrt din ~ilcx, oase de an~~-:1ale 
din specii diferite, chirpici şi fragmente de vase) erau concentrate mai alrs în _il:n1ft·
ta tca vest iert. Bordeiul 2 a fost intt·rceptat în extren1itatca sud-Ycst iert a lH i:1.1ln i 
terasci, pc pantr1. Groapa de formft ovală (4,55x5,50 m) n-a putut fi s~tpat:: 'Leit 
parţial din Inomcntul apariţiei ci, la o răznială cu skrecpcrnl. lin sondaj (de u .-::o 
X0,80 m) a permis stallilirea adincimii ei la 2,00 m. Al treilea bordci (B 9) ~' :'c~t 
identificat în prnfilclc secţiunii I .C.A.B, la cea 200 rr1 S- V de l)orch-iul 2. C~· ;,pa 
avea în profil 2,20 m Eiţimc (?)şi se adîncca pînrtla l,(JO m. Spre :!\-Eera·~ ~~i~:t 
de O ,SO 111 lăţime şi O ,70 n1 înftlţ ime, la O ,20 n1 mai sus decît fundul albia t al p· 'J·i i. 
La baza nişei se afla o lcntilft din concreţiuni calcaroasc, grcasft de 5 cm, cart (_j~l
tinua la acelaşi nivel pc toat;llăţimca gropii. Nişa era plină cu :-:chdctc de •m:.r.-..·k 
mici (oYiiW, caprinc) ~i continua spre E, peste 1,25 nl (cît s-a putut ~;lpa în r::-,.1l~n
zimea mal ului). Probabil că această îngropare s-a făcut ca urmare a unei mol t.- .(· în 
rindul animalelor c.lcpusc aici după dezafcctarea bordciului. 
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In contliţiil(' in care s-au desfr1şurat operaţiill~ d;~ s.alvare n-au fost irh·nlificatc 
locuinţe de suprafaţă, însrt s-au ohscr\'at concentr{tri d~· chirpici cu urmele nuiele lor. 
pc suprafeţe mari de p;'unînt de culoare 11('agră, în stratul corespunzător epocii 
bronzului. De as<:>mcnea, prt'zenţa fragmentelor d<·lipitură din Cr. 31 ne d<·tcrmin:i 
să prcsnpmwm crt ele au existat şi că locuitorii acestei asezrtri J.'.l folo.:;it al it locuinta 
de tip bordei, cît şi aceea de supr;lfaţă. ' · 

Cuptorul mcnajer -- C 9 (Pl.1V, 4) a ap{trut la o autoînc~trcarc a :;kref'pcrului. 
Pentru dez,·clirea lui s-a trasat caseta 7 (2,20 >: 2,50 m). Avea boltă, p[tstrat?'t in
iad{t în jnm;'ttatea Yestică, baza rotund{t cu J) , 1,60 m, 1 intcriontlui '· 0,50 m 
~i gura ...,pre E. Fusese săpat în întregime în pămîntul galbl'n între- ··1.30 ~i- 1,75 
m. P(·rcţii ar~i la roşu pe 4 cm grosinw fuseseră susţinuţi în p{irţih- dinspre gur{t, 
pl·ntrn a se c\·iLt surparea, de o împlditnr{t <k nuiele, lipit{t în interior cn o past{t 
frrunîntat{t cu plcav{t. Fusese folosit scurt timp, întrucîl Yatra ;n·ca munai 2 cm 
~rosinw şi nn era pietrificatrt. Pc vatr;'t s-a g{tsit llll strat tk c{trlnmi d<' 2- -4 cm 
peste car<' era un strat de cenuşă de 4 cm grosinw. Era plin pîn{t la bolt{t cu ft agnll'n
tc de Yasc arse atît oxidant, cît şi rcductor, unde din ele chiar pînrt la Yitrifil-rc; 
intn· acestea se g{tsca ccnuşrt, chirpici ~i pămînt pignwntat cu C:trlnmi. La rccoltarca 
materialului s-a constatat c{t diferitele Yasc, în totalitate sparte, an au fragmcntck 
împr{tştiate şi amestecate între ele pc întreg interiorul cuptorului. ])intre an·stca 
:;-an întregit don{t şi s-a conturat profilul cîtorYa rccipicnte de mari dimensiuni. 

Inn·ntarulmobil găsit în strat şi în complexele închise con~.;trt din produse <k 
olărie si un număr redus de unelte dintre care cnnmer:un: a) cîte\'a aschii infmmL' 
sau lai~llJare din silex de culoare ccnusitH!·[tlbuie ce constituiau fie <icscuri de la 

' LJ ' rL·alizar<'a uneltelor, fie fragmente de unelte rupte; b) o unealtă din os (L =-- 9,5 cm), 
în Cr. 1, avînd unul din capete subţiat şi rotunjit, cd:tlalt, mai lat. prezentînd 
urme de prelucrare (J>l. XV, 11); c) 8 fusaiole întn·gi şi citl'\·a fragmwntarc. l·na 
era d iscoidală, celelalte bitroncon ice cu partea inferioar:l rotunj itrt ~ i cea supcri();l
rrt mai dt'ZYoltaUt ~i adîncitrt conGl\' (!)!. SV, ;J), ori marcat{t de cik un ind(/)/. 
xr·. fi). Fu:-:aiola descoperitrt în Gr. 23 era incomplet }Wrforat{t. t•n n.:cmpbr ('l;t 

decurat cu imprcsiuni (Pl . ..tYV, 3), altul cu nen·uri orizontale (1)/. XJ', ,/); d) o 
greutate din lut întrcagrt, dar fisnraUt profund (I>l. XV, 9). tronconic{t, aYînd la p;lr
tea supcrioar{t, rotunjită o adînciturrt; c) o unealt;'t din bronz ( L =-.c 12,2 cm), pu1. in 
curbatrt, rcctangnlar{t în secţiune şi rotunjit{tla amhek capete (Pl. XT, 10); 1) jn
m[ttatl'a dinspn· drf a nnui ac din bronz g{tsit în B 9 (!>!.XV, 8); g) un IX'tTulor 
din calcar cn ]) -_c 6,2 cm în Cr. 7 (Pl. XV, 1); h) o lingur{t din lnt cu dLU~ul o\ al 
~dnngit (1>/ ... \f', 2). 

Olrtria con..;tituie categoria cea mai Logatrt din descoperirile f{tetttl' aici. În 
B 1 s-a grtsit un fragment din pastrt cu pleaY{t, cu aspect semifin, decorat cu inq)rL·
siuni Yerticale (l>l. VII, 7), iar în Gr. 35 (J>l. III, 11) şi în strat (1)/.111, 7), cÎtl'\'a 
fragmente de vase, modclate elin past{t amestecată cu ni:--ip sau pietricele, decora te 
cu m[tturica si arse n1aroniu. 

' 
Caracteristicrt însă pentru această aşezare este prezenţa, într-o cantitate aprc-

ciabilrt, a unei specii ccramice în care s-au folosit numai cioburile pisate ca degrc
sant. În cazuri foarte rare s-au mnestecat, împreun[t cu acestea. şi puţine pietricdc. 
În funcţie de mărimea şi proporţia degrcsantnlui ain deosebit dou{t subspccii: 

:\ - CioLurile pisate sînt n1ari, fragmentele avînd din această cauzrt în spitr
tur{t aspect grosier. La exteriorul pereţilor, cioburile răm{tseser{t neacoperite ele an
gob{t care ade;-;ea, duprt ce a fost aplicată, a rnai fost netezită cu o paletrt pentru a 
se uniformiza suprafaţa Yasului. Au fost nwdclate rccipicntc de talie, n1arc, cu pe
reţii groşi, ar~c în condiţii de oxidare, îns[t fragmentele ncîntregibile provenind în 
cea mai mare parte din corpul vaselor nu ne-au dat posibilitatea s{t ne pronunţ{tm 
asupra formei acestora. Cîteva prof ile unghiulare dinspre gură, descoperite în :->tra t 
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Planşa V . Epoca bronzului , cultura Tci, faza IV, ccramid t din p unctul 2. 1- 2 
Groapa 6 ; 3 - Groapa 17; 4 - Groapa 35; 5 - 7 - Cuptorul mcnajcr. 
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Planşa VII . Epoca bronzului, culb:tra Tei, faza IV, f ragmente ceramice din punctu l 2. 
lO - Import răsăritean, din cultura Cernavodă ; 1,3,7, 13 - B 1; 6 - B 2 2,4,5 ,8 - 12 

din strat 

B 1 , i Gr. 6 (Pl . V, 1), indică vasel de tip "cuptor". Exemplar" J găsjt în Gr. 6. 
din care s-au 1n t regit părţi izolat din pre gură ş i boltă, avea o formă aproximativ 
cilindrică, cu d iametrul bazei de 45 cm. La 13,5 cm deasupra ?7J-' l , că tre partea 
opusă gurii, a vea probabil, un rînd ele orificii din care ~- -a pă<: 1 :-> f parţ ial numai 
unul. Pe un a lt rînd orizontal orifici ile cu D = 2,8 ctn erau el i ~· .., , se la o distanţă de 
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10 cm intn' ek (Pl. V. 2) în zona dt' curburrt dintre corp ~i bolta plată. Fragmc:n1ttl 
descoperit în Gr. 35 arc orificiul prts1 ra t în partea d in~pre baza Yasului, imprrsiun ile 
rotunde localizindu-1 (l)l. III, 12). La eddalk rccipicnte, toartd(', o\'alc in ~tcţi
unc erau amplasa~-- in partea ~npcrioar:t a va<.:ului. Decorul consta din: crestrttnri 
oblice, în exteriorul bnzei ingro~atc (l)l. Il!, 10) ~au aproape Ycrtic;dc. aplicah· re 
un brîu puţ in reliefat, obţinut prin împărţ irca lmzci (Pl. 1 V, 7) ; imprcsiuni ~~m
plasatc snh buz{t (/)/. T', 4) ~an în jnrul orificiului de pc corpul Ya~dor; ·t~1in 
alveolat aplicat snb budt, mai rcl idat (1)1. IV, S) din care ~c formau din loc in }oc 
apucători, ori mai puţin rdidat (1)1. V, ()); în exemplul nostru sub toarta va~1~h1 i 
era un al doilea hrîn. 

B. -- Cioburile au fost pisate mrtrnnt, ccf'a ce a permis o mai lmnrt c:mo
gcnizare a pastci, vasele an un aspect ingrijit, angoba ;~copcrincl tmiform t')(~ni
orul pereţilor care în majoritatea cazurilor an fost şi lustruiţi. Arderea s-a pn du;<; 
complet, atît în condiţii oxidantc, cît si reductoare. ln privinţa talici avem ,k-a . , 
tace cu vasf' mari, mijlocii ~i mici, cele mai multe fiind descoperite în nmJ'lu-
tnra cuptorului menajer, 1mde s-au evidenţiat urmrttoarele forme: a) vas m~re, 
întregit parţial, avînd fundul plat, corpul tronconic, buza uşor îngro~;lt[t ]n ex
terior şi toarte late în jumătatea superioarrt a corpnlui (I)l. V,5a--b);hi Yas 
mare cu fundul plat, corpul cilindric (l)l. V, 7) şi buza îngroşatrt spre ()1:1('

rior; c) \'as mare cu fundul plat, corpul piriform a\'Înd p(' diametru} m:n.:irn 
un hrîn neted din care se formau trei apuc:ttori triungh iulan· perfor;1 te ( 1'1. j V, 
(j a- b); d) vas mare cn fundul plat, corpul piriform, gîtul tron("(mic, ·:,uza 
tnotlclată ca un guler (I)l. IV, 3). Pc umăr avea proemincnţe realizate rrin 
împingerca peretelui din interior spre exterior; c) vas mijlociu cu fundul indar, 
corpul piriform, gîtul tronconic, lmza îngroşatft in t'X tcrior (Pl. JV, 1). În ?J:na 
umărului avea trei proemin('nţe late îndreptatt• în sus; f) vas mijlociu '"TH' 
tnic cu fundul inelar, corpul glohular, buza îngruşatrt în exterior cu donr1 1~;r
tiţe şi doi butoni între acestea pc umrtr ( l)l. il', 5), întregit (1 ~ 11,5 cm; 
l) buză= 12,2 cm; D corp==- 16,1 cm; ]) lJazrt :c-= 8,3 x 7,4 cm); g) vas mic cu 
fundul inelar, corpul globular, buza rotunj itrt ~i dourt tortiţe sHpraîn;Hţatc ~~~ i
mctric (Pl. IV, 2), întregit (l total:t = 10,2 cm;]) buză== 7 X 5,3 cm; 1> 
corp= 9,3 x 48,3 cn1; D bazrt =-~ .1,9 cm). Pc lîngrt brîul neted ~i apucătc,rik 
triunghiulare sau sem iov ale, se int ilneştc, ca ~i la ~u h~pccia ccram ică A, ! .riul 
crcstat (Pl. III, 9), aln,olat şi accentuat din loc in loc în plan orizm~:;ll, 
luînd aspect de apncători ( J>l. III, 8 ), iar pe nn vas probabil cilindric (Gr. ·:7), 
pe lîngft briul alveolat din t'Xteriorul lmzei s-a aplicat pe corp motivul pl~~..:.t)c 
al şarpelui (Pl. V, 3). 

Ultima specie ceramicrt o constituie pasta fin:t, foarte rar amcstccatrt c n o 
cantitate micrt de nisip CH bobul mic san mijlociu avînd pen'ţii în general :,1)~-
truiţi, dar adesea corodaţi. Din punct de vedere al dimensiunilor vaselor, pn·cmn 
şi al tehnicii de decorare se deosebesc dourt grupe: 

I. Vase de mărime Inijlocic, n1ic~i sau miniaturală, tlintr-o pasEt llinc jr~i
tnîntată, deseori lustruită atît în exteriorul cît şi în interiorul vaselor, dccor~\t;l. 
cu imprcsiuni şi cancluri, crtp{ttînd prin arderea rcductoarc culoarea ncZif:T~. 
neagră-cenusie sau maronie. Fragmentele ncîntregibile nu pcnnit decît prccizart a 
cîtorva for~c: a) castroane de dimen~iuni mijlocii, cu corpul scn1i~-;f(·ric (Gr. 2)_\~ 
buza orientată spre interior şi tortiţe ce ponwsc de sub bnzrt (Pl. VI, 12) "<111 

cu corpull>itronconic şi toartc late prin~c la mijlocul gîtului şi sprijinite pc 11m::rul 
părtii inferioare, care uneori c~tc dccoratrt cu lmtoni (Pl. VI, 1). Fundul u::te 
acle~ca inelar (Pl. VI, 7). În Bl s-au descoperit castroanc n1iniaturale scmi
sfcrice cu fundul inelar (Pl. V 1, 8), umil decorat cu imprcsiuni ( fJl. V 1 I, i'): 
b) paharul1niniatural (Gr. 1) cu fundul indar şi butoni pc porţiunea maxim~l ·de 
curbură corpului (Pl. VI, 17); c) suportul tronconic de fructicr{t gol in intcric~· şi 
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Plcmşa FIII. Epoca bron znl ui, ltura Tei, faza I . 1- 12, H - 15. Fragm nt ceramice 
de orai.c în tehni ca împunsăturilor uccesive; 13. Fragment de vas mi11iatura l decorat 
c u im pr si uni şi l ini i i ncizat ·; 1 - B 1; 2 , 7 - Groapa 7; 10, 11 - Groapa 3.'.i; 
li - Groapa 25; 15 - 13 9; 3 - 6, 8-9, 12 -13, din . t rat; 1- 14 (Punctu l 2), 15 (Punctul 4) . 
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pcrforat cu orfificii rotunc..le; d) capacul de formă conică, cu doi butoni in part<'a 
-::-;upcrioa.rrt, orientaţi oblic, avînd aproximati\· la jum?'ttatL,a înrtlţimii un brîu 
neh'd dm care se formează patru apncrttori îndreptate de asemenea oblic, două 
dintre ele (în reconstituire) fiind perforate (Pl. t1 I, 9). La un alt Yas, căruia 
nu i .se poate stabili fonna, apari.! apucătoarea în fonnă de acoladr1, pcrforată 
(Pl. VI, 3). Pc lîng~t toarta lată. şi subţire se întîlnesc toartc groa~;e şi.ovale în 
sccţ iunc (Pl. VI, 2) sau m~i In ici, cu secţiunea triunghiulară unele prevăzute 
cu 1utoni cilindrici (Pl. VII, 17) ori prismalici (Pl. T'II, 12). Tortiţclepornesc 
<lL~sul)buzaYa~~ului (Pl. VII, 9) orisîntsupraînălţatc (Pl. VII, 13). Decorul 
consl:t din imprcsiuni rotunde (Pl. VI, 70), triunghiulare (Pl. VII, 4-5, 8) 
sau o\·ak, într-tm caz asociate cu caneluri verticale ( l)l. VII, 2), realizate prin 
lustrnil\' ( Fig 7' (!, Pl. V 1 I' 3) ~;au stric re. În n2 ~-a ch.:sCC!KTit o parte 
din gnra şi gîtul unui vas (D -= ~ cm), cn pereţii groşi, h!struiţi avînd buza 
îngro~at{t in exterior şi crcstată l'l,lic. iar la 1 cm n1ai jos, sub o linie incizată 
s-a păstrat o mică parte dintr-un cl~'cor realizat din împunsături s11ccesive (Pl. 
VI 1, (5). Tot ca motive decora ti ve apar pc castroanclc- ~~cmisfcricc a plicaţiunilc 
plastice (l)l. T'I, ,f-5), întîlnite atît în aşezarea ele la Băneasa din faza a III-a 
a Cnlturii Tei unde sînt 1nai arcuitc si au capetele r{tsucitc6 , dar si in asezarea 

' ' ' dl' la J(ado\·ann 7 din perioada de sfîrşit a epocii bronzului, cultura Coslogeni, 
faza 111. 

II. În acea::;tă grupă am inclus rccipientcle dc~coratc cu incizii ~i şirnri de 
împunsă.turi succesive. Împunsăturilc erau mai late si adînci eri ascutite si 
snhţiri, însă toate în succesiune distanţată. Vasele an ~uloare neagră, m~ronie 
sau c{trătnizie. Predon1ină recipientcle n1ici şi tniniaturalc în fmmă de: vas mini
atura! globular cu gîtul cilindric, fundul inelar şi tortiţe supraînrtlţate asimetric 
(Pl. I2(, 3), cu suprafaţa corodată; castroane cu fundul inelar (Pl. IX,-4) şi 
ceşcuţc (Pl. VIII, 7, 10). O tortiţă, pc lîngă decorul din impresiuni, avea şi 
un buton conic (Pl. VIII, 6). Motivele ornamentale constau din romburi simple 
(Pl. VIII, 3) sau haşurate în succesiune verticală (Pl. VIII, 2, 6, 11) sau 
orizontală (Pl. VIII, 10), unghiuri haşurate (Pl. VIII. 1, 1.5), spirale şi 
cercuri concentrice (Pl. VIII, 8,72), motivul solar (fll. VIII, 14), asociate 
între ele sau nu cu motivul în reţea ( Pt IX, 1), benz ilc -Jrcpte, verticale, ori
zontale (Pl. IX, 2) ori în zig-zag, dînd na~terc uneori \!l:c:r decor organizat în 
1netope 8 (Pl. VIII, 11 ). 

În un1plutura cuptorului menajer şi a Gr. 35, pc lîngă elementele speci
fice culturii Tei, au fost descoperite fragmente de vase cu pereţii groşi, arse se
cundar, care prin fom1ă şi motive decorative indică prezenţa în această aşezare 
a unor produse străine vestice, aparţinînd purtătorilor culturii Verbicioara 9 • Este 
vorba de un vas descoperit în cuptorul n1enajer, deformat din cauza arderii pu
ternice, pînă la vitrifiere în partea inferioară, din care s-au întregit 2/3 (Pl. X, 
1 a-b). Are fundul inelar, corpul globular, gîtul tronconic, buza puţin îngro
şată şi este decorat în tehnica împunsăturilor ascuţite în succesiune distanţată 
cu n1otive geometrice. Din acelaşi cuptor s-a n1ai recoltat un fragment unde se 
combină benzile din împunsături cu impresiunile dispuse unghiular sau dezor
donat (Pl. X, 2). În Gr. 35 s-au găsit: un buton de \'as realizat prin împin
gerea peretelui din interior către exterior, decorat incizat cu patn1 unghiuri ha
şurate tot în unghi (Pl. X. 6 ), un fragment de buton (?), figurină (?) decorată 
cu împunsături distanţate10 şi impresiuni (Pl. X, 4) şi un alt fragement decorat 
cu unghiuri haşura te oblic (Pl. X, 3). De influenţă vestică (Girla Mare - Cîrna) 
.ni se parc a fi şi un fragment de capac (Pl. X, 5) din pastă fină maronie-ne
_gricioasă, cu apucători perforate, avînd doi butoni deasupra perforaţiei şi cîte 
unul lateral, decorat cu motive haşurate unghiular în tehnica împunsăturilor dis
tanţate. Pasta şi culoarea sînt aceleaşi ca şi la celelalte recipientc decorate cu 
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Plan~a I X. Epoca bronzului, cultura Tei, faza IV, punctul 2 . l-5, 7. Cera
mică decora-tă î n t ehnica ·rmpunsătufilol' succcsl-re ; 6. Va decorat în tehnica. 
!nciziei ; l - · Groapa 17·; 3 - Groapa. 35 ;- 7 - Cuptorul ni.enajer; 2, 4 - 6 -

Strat. 

12 - cd. 6{)2 

https://biblioteca-digitala.ro



16 

f 
v 

N 

ClO =--= 

1 
4ct. 4 b 

Plan.sa X. Epoca bronzului, ceramică ele fac tură Ycrbicioara pătrun stt în 
Tei din punctul 2.1 - b, 2- uptorul menajer; 3 - i, 6- Groapa 3 
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împun ături, pecifice Ct1Hurii T -i , fapt ne d t rmină ~ă pr upuncm ă a 
f t modelat d un trăin conv i ţuia aici şi ar într-un upt r le cal impretmă 
cu c lelal te. 

ln Gr. 3 s-a g~sit un fragment diŢJtr-un vas miniatura! cu t rtiţă d corat 
cu un hiuri triate şi impr iuni (Pl. VIII, 13 ), iar în I - ca . 1 la - 0,70 m, 
un văsuţ (Î = 8,6 c1n) intr git parţial, din pa tă fină, aVînd fundul in Jar, cor
pul globular , d cor p tot c rpu l din incizii, de eul are cărămizi cu p te ne
crricioa e (l l. IX, 6). Ambele pr zintă un d cor ncm nţicnat pînă acun1 în 
li t ratura de specialitat ·ca aparţinînd culturii T i. 

La răzuiala ef ctuată cu lama buld zerului s-a gă it ş i part a upcr i ară 
a unui va din pa tăcucochiliipisate ,id c ratpe buză cu cre~ t ăt ri (Pl. VII ~ 
10), prcz nţa lui indicind un i1nport ră ărit an. 

Cronologic, aşezarea din punctul 2 pla ează infaza a IV-a a culturii Tei, 
n1aterialcle prezentînd a mănări u c le dcccop rite în aşezar a c nt mp rană 
de la Giul ti - îrbi11 s i IJartial în niY lul T 3 al a.,.ezării d Ja P op ti -

' ' ' 1 , ovaci12 . 

Locuirea în a a tă a.,ezar ontinuă ,i înjaza Tt:i V, c n iderată ca {ă înd 
tranziţia de la ep ca bronzului la prima p că a fi erului. E ste at 'tată prin 
fragmente ceramice, majoritat a d coperite în I - ca . 2, în jumătat a ' Upc
rioară a stratului cultural al p cii br nzului. Printre formele de " a~ mcnţionăn1: 
un fragm nt d ca tron b itronc nic din pa tă cu nisip, arcă la n gru , d c rat 
cu linii paralele, incizate oblic în z na itr ne nicităţii (Fig. 7 c), un fragment 
din profilul unui ca tron cu tortiţ upraînălţate (Fig . 1 b) şi un fra gm nt de 
toartă upraînălţată, rotundă în -cţiune, c e sprijină cu "mbel cap t p 
buza u or înăltată a ·vasului (Pl . VI , 6) ar î i găse t ana l g ii în a'czarca el 

' ' ' ' 1 la Chitila - · Fermă13 . 

·<. /1 ·. 
j 
• 
j 

Fig. 1. Punctu l 2. Fragmente de ca& tron ele elin epoca bronzu lui; a - Tci IY ; b, c - Tei V. 

ASEZAREA DJ .r E OLELE II - IV E.N. 
' .. 

])in . trat au fo. t r coltate n1atcrial p - întrrg tron sonul (Punctcl 1- 4)~ 
în ă complex în ehi e ( 12 gropi m najcr , o locuinţ ă de uprafaţă, un bord ci , i 
un monnînt de înhumaţic) au fost descoperite în punct le 2 ş i (Pl. XVII ) , i 4> 
pr cum ş i în zena dintre punctele 1 ş i 2 . 

Gropile 11unajere. -au . rtpa t 9 din care a Y au profilul "horc'an{{ , i una 
"clopot{{, adîncimea lo variind înttr l ,00 ş i 2,00 m. În Gr. 4 . -au a~tsit, p 
fund cît va fragn1cnt de z•rurrl de n r. 
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P!a1şa XI. Fragmen t ele vase elin seco l · lc lf - i\· c.n.-lucrutc L:t roată. 1- 4,6 -7,9 - Pa.Etă 
fiuă; , 10- tl , 14 - Pastă a ·pră; 12, 1.1 - Pa'>tă zgruuţuroasl't; 5 - Fragment ele amforă romană . 
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Planşa X I I. 1. P lanu l ăpăturii de sonuah,din punctul 2 ; 2. Cuptorul~pentru reducerea 
minereului de fier , sec. VI .n l (foto} i 3. Lupă din fier (2 fragment ) ; 4 - 5. Fragmente de 

vase ;!;6 . Bară din tablă de fier; 3-6. I nv n ru l cupt orului şi~al.,!bordeiului 4 . ; 
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Plansa XIII. 1-2, 4 - 5, 7-8 . Ceramică din secolul VI e.n. ( 1-2,8 - lucrată la 
roată; 4 -5,7 - lucrată cu mîna); 3. Planu l săpăturii de sondaj din punctul 1; 
6 . Cuptorul din co lţu l nord-estic al B 6 d in punctul 2 (foto); 1-2- Groapa 1 

(4 1); 4,5 - Cuptorul 12 (Punctul 2) ; 7,8 - Eragmente găsite pe vatra cuptorului D 6. 
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[.!Jctdnţa de suprafaţă (L 1), apărută în S 1 şi cas. 1 a fost cercetată par
ţial, pe o suprafaţă de 6 m 2 , neputîndu-i-se preciza conturul. Între - O ,20 şi 
-0,41), m pămîntul era puternic pigmentat cu cărbune şi chirpici, aglomerat mai 
nutlt în jumătatea nordică a casetei. S-a recoltat o cantitate mictl. de fragmente 
cer;:unicc, din pastă fină, lucrată la roată, provenind de la un Yas mic cu corpul 
bitro~1conic (Pl. XI, 2), o strachină cu profilul bitronconic şi fundul inelar 
decorată sub buza evazată cu o nervură sub care se afla o linie în val, realizată 
prin lu.struire. Proporţia cea mai mare o reprezenta ceramica zgrunţuroasă, în 
care pa5ta conţinea o foarte mare cantitate de pictricelc, raportată la liant, si 
provt'nea din corpul unor oale cu pereţii groşi. Cîteva fragmente de oale, avîn'd 
pereţii ceva mai subţiri, erau dintr-o pastă cu tnai puţ inc pietriccle şi dccorată, 
pe umJ.r, cu benzi în val (Pl. XI, 13), benzi orizontale de striuri sub care se 
afla o iinie în val, incizată superficial (Pl ... YI, 12) sau cu rotiţa (Pl. XI, 8). 
Caract,~risticilc ceramicii permit datarea aceastei locuinţe în secolele II- III e.n. 

Bordeiul ( B 3) descoperit în urma unei răzuiri efectua Ei între punctele 1 
~i 2, pc platoul terasei, a putut fi săpat în întregime. Groapa era rcctangulară 
cu colţurile rotunjite (2,70 x 3, 00 m) şi se adîncca pînă la- 1,00 tn. Ne-a 
atras atenţia cantitatea mare de cărbune, chirpici şi lipitură groasă de 3 cm, cu 
pleavă. pr1.strînd urmele nuielelor, aflată pe fundul gropii, dar n1ai ales către 
pereţii acesteia, provenită probabil de la arderea îngrăditurii de nuiele lipite, 
ce căptuşise groapa. La- 0,75 m crttrc latura N-E a fost găsitrl o pensetă din 
bronz (Pl. XV, 12) care seamănă tipologie cu un exemplar descoperit în ni
velul al ·vi-lea al aşezării de la Stolniceni - Buridava14 , al nostru fiind însă 
tnai lat la partea activă. Materialul ccramic este specific pentru secolele III- IV. 
e.n. Ccramtca lucrată cu mîna din pastă cu cioburi pisate, arsă oxidant, cuprinde 
pc lîngă borcane, şi fragmente din mai multe exemplare de căţui fără toartă. 
Ceramica fină, lucrată la roată şi arsă cenuşiu, proporţional cea tnai numeroasă, 
cunoaşte o gamă variată de profile aparţinînd unor străchini, castroanc, căni cu 
corpul bitronconic, vase de provizii. Fundurile sînt concavc spre inclare (Pl. 
XI, -1 ), buzele variat profila te în exterior ori late, orizontale, toartclc sînt late 
şi cu ncrvurr1. mediană. Cănilc erau decora te cu nervuri amplasate pc gît (Pl. 
XI, 3) sau pc umăr (Pl. XI. 1 ). La una din ele, sub ncn·urrt se găseau coaste 
în genul celor de pc amforelc romane. Un vas de provizii fusese decorat pe umăr, 
intr~ nervuri, cu patru linii orizontale incizate în val (Pl. XI, 6). Pc buza laUt, 
orizontalrt a unui castron fusese incizat un motiv de influenţrt sarmatic{L (Pl. 
)(I, 9). Ccramica zgrunţuroasă se remarcă printr-o cantitate redusă de pietricelc 
amestecate cu nisip cu bobul mijlociu. Raportatrt cantitativ la celelalte două ca
tego:ii despre care am vorbit este cea mai redusă şi provine de la oale cu pereţii 
subţiri, fundul concav (Pl. XI, 14), dccoratc pc umăr cu striuri late, simple ori 
grupatr; cîte două sau cu un fel de coaste imitîndu-le pc cele de pc amforc. Ccra
m ica de import cuprinde două fragmente din buza şi gîtul unor amforctc, una 
din :c;r.~colul III, cealaltă din secolul IV e.n. În strat şi în celelalte gropi menajere s-a 
conturat profilul unor străchini (Pl. XI, 7 J, castroanc, pahare din pastă fină, 
dcl.'orJ.te cu nervuri ori vase de provizii decoratc cu benzi de striuri orizontale şi 
în val (Pl. XI, 10-11 J. Au fost recoltate din strat şi cîteva fragmente de am
fore d.:~coratc cu striuri (Pl. XI, 5) sau coaste, de culoare gălbuie, cărămizie 
şi un~1l caolinoid, neted. Din punct de vedere cultural avem în punctul 2 o aşe
zar~:: de hp M'!Jitari - Chilia, suprapusă de o alta de tip Sintana de Mureş al dtrci 
ccnfru de greutate se aflrt între punctele 1 şi 2, unde anul acesta, la o nouă 
rrtzuială, au mai fost observate cîteva gropi menajere. Pc suprafaţa batului de 
terasă din punctul 1 nu s-a identificat nici un con1plcx închis, iar din strat s-au 
recoltat cîteva fragmente cenuşii fine, lucrate la roată, fapt ce ar indica o zonă 
periferică a aşezării situate mai la sud. În punctul 3, de asemenea, au fost găsite 
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Plan sa XIV. Punctu l 1- 2, 10 erami că lucrată la roată; 3,9 - Cerami ă lu crată cu n 5na ; 
4 - 'v tr le cuptoarelor 1 ., i 2; 5,7 - ălătnci d in lut ; 6- Suport de frigărui din lut , o 
d in E-'t..O iul vr;:c .n.;l l- 3- Fragm nte gă.ite pc vatra cuptorului 2; 5 - 8,10- pe v~ 

cup ornlni 3 ; 9 - p vatra cuptorului B 4. 
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Planşa .. XV. 1. P ercu t or d in ca.! ar. 2 - Ling ur tL d in iut; .'3-7 - F usaio lc din lut; - J c frag
menta r din b rcJnz; 9 - C cuta. c di u lut ; 10 - l:ncaltrt d in bro nz; 11 "L"n altă elin '; 12 -

Pe n setă d in b r01 z ; 1- 6 , - Il - ::\Tatcrialc din poca l1ro nzului; 12- Secole le I IJ - 1\. c.n.; 

7 - S coh tl Yl c. n. ; 1 - Groapa 7 (ptm dul 2); 7 - B 7 (pu nctul 1) ; - B 9 (punctu l 4); I l 

Groapa 1 (rn1 cinl 2); 12 - B 3 (pun tul 1- 2): - 6, 9- 11 brat) . 

https://biblioteca-digitala.ro



în strat numai cîteva fragmente fine, cenuşii, care nu indică neapărat o lo
cuirc aici. Credem că prezenţa lor trebuie legată fie de aşezarea din punctul 2 
f ic de o altă aşezare situată la cea 300 In spre V pc acelaşi mal înalt al tc
ra~el. 

În profilul vestic al secţiunii I.C.A.B. (Punctul 4), la adîncimea de 1,40 m 
dl' la nivelul de dtlcare al drumului de acces către blocuri, in pămîntul galben 
s-au observat oasele unui schelet uman ce fusese tăiat, prin srtparca şanţului, la 
nivelul t ibiilor şi peroneelor, restul aflîndu-se în mal, deci sub drum. Era orien
tat :\"S, poziţie ce indică un individ necreştin. 

AŞEZĂRILE DIN SECOLUL VI 

Stratigrafic. nivelul aparţinînd acestei etape de locuire a apărut cel mai clar 
in punctul 3 (Pl. II, 1 ). În punctul 2 el se confundă cu stratul secolelor II
-I\' e.n. Nu am avut posibilitatea să \'erificăm existenţa urmelor vechi de 
locu irc în partea sudică şi sud-vestică a buclei terasei (între pct. 3 şi 4), zonă 
ocupată în prezent de blocuri de locuinţe şi neafectată deci de lucrările de ~mc
najare a lacului. Bazîndu-ne numai pe observaţiile făcute în cele trei cariere, 
profilele secţiunii I.C.A.B., precum şi între punctele 1 şi 2 (unde s-au făcut rrt
zuiri pînă la stratul castaniu) considerăm că este vorba de exi.')tenţa a dourt 
asezări: 

1 

AŞEZAREA NR. 1 

Ocupă boturile de terasă din punctele 1 şi 2 (Pl. XVII) întinzîndu-se 
pc o fîşie de cea 650 m (cît a putut fi urmărită spre sud în profilele secţiunii 
I.C.A .B .) . Din ca au fost identificate 4 gropi menajere, 7 bordeie, 13 cuptoare 
n1cnajcrc şi unul pentru reducerea minereului de fier. 

Gropile menajere cu diametru! între O ,70 şi 1,70 n1, adînc indu-se pînă la 
1,10-1,85 m, aveau profilul în formrt de borcan. Conţineau un bogat şi variat 
1naterial ceramic, întregibil parţial. 

Bordeiele, cu groapa rectangulară şi colţurile rotunjite (din păcate, nici una 
n-a fost prinsă întreagă în plan, fiind distruse de gropi n1oderne sau de lama 
utilajclor şantierului), aveau baza în stratul de pămînt castaniu. La 6 bordeie, 
-cuptoarele aveau caracter menajer şi fuseseră săpate fie direct într-unul din col
turile pereţilor bordeiului, fie într-un bloc de pămînt cruţat, în interiorul acestuia 
(I3 7 din Pct. 1 -Pl. XIII, 3). În cursul lucrărilor au Inai fost identificate 
7 cuptoare Inenajere. Dintre acestea, numai cuptorul 1 era exterior locuinţei, 
celelalte 6 corespundeau tipologie cuptoarelor aferente bordeiului, dar, din cauza 
vitezei de lucru din şantier, suprafaţa acestuia nu s-a 1nai putut preciza. ln 
cadrul bordeielor, cuptoarele au fost săpate în colţul nord-vestic, nord-estic sau 
estic. Din cele 13 cuptoare menajere, în momentul apariţiei lor, cu ocazia răzuirilor 
efectuate, 5 au fost găsite întregi şi pline pînă la boltă cu pietre arse în foc, 
vălătuci din pastă cu mai multri ~;au n1ai puţinft pleavă, mari (L păstratrt = 
= 22,5 cm), mijlocii şi mici, de fonnă prismaticrt, sferică sau sferică turtită, 
fragmente ceramice provenind de la mai multe oale sau tăvi, cenuşă şi căr
buni; unul fusese avariat din vechime (cuptorul n 7), iar asupra stării de conser
vare, pînă la începerea lucrărilor şantierului, a celorlalte 7 nu ne putem pro
nunţa, întrucît fuseseră în cea_ mai 1narc parte distruse d? utilaje în Ino: 
1nentul cînd le-am observat. Din punct de vedere al formei, cuptorul 1 ŞI 
cuptorul 3 aveau vetrele rotunde. Cuptorul 3, găsit întreg, avea profilul conic 
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(JJ ba1.ci =-= 0,/0 m, l =----'.: 0,50 m) ~i gura dt' alimentare ~pre >.;-E~ ~ .• -\~upla 
altor 8 ne putem. pronunţa în priYinţa fornwi. oYal ahmgitc, în ?lan; a v~hci, 
iar la 4 dintre act.·~tra, gi'isitc întregi, asupra profi1ulni în fonn{t de "papur" 
(J>l. }\.III,()), :-:-un{mind cu cel din honkiul nr. .1 de la lhdn:mc• 15 . La ~,(f.'~t 
tip de cuptor, Yatra <kpi'i~ca în lungime bolta, fiind ar~tt pc 10-12 cm: ~·ro
sime şi pictrificattt în p:lrtl'a ~upcrioartt. Pereţii erau arşi pc 5-10 cm · f..'ro
simc. La cupttlrtd 12 (Pct. 2) s-a :-:urprins hon~ul amplasat crizont:tl, în partc·a 
opusă gurii <h~ alinwntart·, la ni\'(:llll bulţii. In S 1 - ca~·cta 2 din pnndul 2 
(J>l. )([], 7) --:t dc~~copnit un cuptor de o fonntt cleosvbittt Ct' ~-a doveclit a 
fi scrYit la rcdt!CciTa mir:l·rculni de fier. '\bi întîi, în ca~t'ta 2, intre --0,70 ~i 
-0,85 n1 a ;-tp:~lrtd, pc o ~uprafaţ;'t de 0,.'10 ~< 0,70 m, o :'glnmnare de pjct{c 
arse în foc, buctt\i mari de chirpici. lupe conGl\'c (1)1. ~\Il, 3) :-::m ddorrnate 
din fier impt;.r, aproxim:Lti\· rotunde cu f) _ L\5 cm ~i I,- 3--G cm, pc una 
fiind lipittt o lmc;~Ut de pttrnint ar:-; Lt ro~u (posil>il din perdele n1ptondui ~au 
al vasului cn pereţii ~w~i în care~<· n.Jccta topitura), buc{tţi mari de Zţ.!'llrrt, 
o barrt ~;ul)ţih· din tahltt dt~ fier (l)l. SI!, fi), ~tnw:-·.tccate cu mnH c;trbunc. Lnc
diat spre S de accast;t dcpmwrc, la -o,gs cm, deci la b~o.za ci, a ap:trn( n~ai 
întîi ca o gropiFt cu pereţii ZJ.r~i pc 5·-·-7 cm grosinw ~i diametru! exterior de 
29 X .35 cm, part( ·a "upcric;ai"t a n1ptcnd li i. La dezYd irea ccm plc1 ;"t 16 ::-;<·m> na 
cu un \as dcform;lt ( f>L .. Yll, 2 ~i F1 .. !.:.'. 2 1{, f,) ;l\'Înd r;trtca ~:up·riGlf:~1 în f(~'!T:1;l 
de trunchi de con, i:1r CC'a infnioal;t ~( 111i:fl rică. Fu:--t~c l!'ccdclat p,· Icc, \};dra 
z;tcînd pc stratul <k lcc:-:s b --1,.')7 111, din lut l>irw frt~mînt;d, ;·rr,\·stccl.t ru 
nisip fin (dupr1 cum ~c prczinttt fragmentele mai bine ptt~tratc, h:cra·k în :1cu ~<i 
manieră ca ~i pc·rl'ţii cuptorului, g:t~itc alrthlri de ;:cc~ta), ;q~()i lipit ;\lÎt il? ::n
t.crior, cît ~i in l·~krior. P<trica qJpcrioarrt, pHtnnic ar:-·~l, P!·lz< IJ1a 1m pr<t~, )n 
interior cun la jum;itatca distallţci dintre gm-{t ~i ll:lza ci. lr1 act;l~trt J!Clţ_ii.a1c 
s-a descoperit. lipit{t de perde o lmcat{t de zgur{t de Jicr. Partea i1:fl·rioa1;t ;,·.~a 
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F1:g. 2. Punctul 2. Cuptorul pentru reducerea minereului 
L de fier din '>ecolul VI e.n. (a, b - plan şi profil). 
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gt!rl de alin'lt:'nt~re :;pre V-S-V, lat{t de 43 cm şi înalt{t de l S cm. In partea opusă 
guni se afla un orificia dreptunghiular, la 4 cm deasupra vdrei de 10 cm H"l
ţime şi 20 cn1 înrtlţime, astupat parţial cu un ciob din epoca bronzului. Vatra 
de f0rmă ovală, orientată 55° E-:\-E- 235° Y-S-V depăşea cu 15 cm contuntl cup
torului, era plană şi avea grosimea de 5--6 cm, din carl' 2 cm pictrifîcaţi. 
Lll limita dintre Yatră şi perde era lipitrt o bucat{t d(~ zgură Cl' ajunsese acolo 
în stare topil<"t. Ditnensiunile cuptorului eran: l ::.: 52 cm. ]) exterior al bazei 
= 60 cm; L vdrci -- 65 cm. Cuptorul, golit de conţinutul lui funcţional, a fost 
gă:> it plin cu pămînt negru, pntern ic pignwn lat cu dtrbune şi chirpici de la tn[t
cin.area pereţilor. An·~t i pereţi se aflau într-o stare aYansat:t de fragilizarc, cea 
nM ~ m ic:t atingere ducînd la Hl}X'rea lor. Credem dt rcstnrih· de pereţi g{tsitc 
al:duri d.c- el (o bucat{t p{L'>tra urma unei piese tul>ularc, zgura \·erzuie lipită to
pin.tlu-se, lot circular, în jurul acc:-;tcia) reprezintă p:trţ ilc demola te ak cuptoru
l ni Ci~ anb-l'S4' o îni"Uţime iniţiali\ mai mare. Descoperirea în partea superioarrt 
a un._'i buC:~ti de zgur:1, la a cărei dezlipire a fost antrenaUt si o portiune din 
pne~c, ca şi.diamL~trul de 15,5 cm al bazei părţii tronconicc (:tcc-la~i l:ll diame
trul. lupclor) ne determină ~ă presupunem c{t minen·t:l din dcpozitde Sl'ctmdare 
al·: tcrasei, dnp~ C1.' fu~c:->c prrtjit, se reducea în accasUt rark a cuptorului. Prc
Zi·nt,~l gurii dL· :dinwntarc . a .. u~iţci", ca şi a cel puţin do\!;L lupt· dcmonstreaz{l 
c~t ,·ia :-;._·rvit b obţinerea mai multor ~arjc înainte Ul' a fi abandonat sau poate 
c:t c>.J. i er~ iuc·t în stare de· funcţiona re (în momf'ntul di-;trugcri i bonlciului), dar 
folr __ /:->irea lui probabil c"'t se f[tcea numai pe timp c{tlduros, iarna fiind protejat 
pri~:. umpkrL' cu p~tmint. Între 3 :;;i 7 iulie 19S9 s-a revenit pl·ntru a se vcri
ficJ_ dadt ace . .;t cuptor era singurul ori daC:t făcea park dintr-un cumplex-atclicr 
undt..· :;;c prelucrau mai dcpark lupdc rezultate. l >in ndnicirc, :-.uprafaţa de la 
YL·~.;t de cuptor unei;..', în funcţie de cricntan·a Yctrci acL·stuia, ~pcram ~ă mai g{tsim 
cev ,)_. nu mai rămă:-;C'se intact:1. decit JH' o ltt ţ inw d(• 2 m, rc~tul fi ind ras pentru 
ddinitivan·a t:duzuhti lacului. Pc p<)qiunca r:mn<t am Lhgit ca:'da 2/l9~R 
(l'::. XII, 1) in carL· am interceptat rc:-'turilc cuptorului, i~lr la:-)\' ck acestea 
o parte a lli.Jrdciului (13 ..;), ce• a\·L·a groapa n-ct~angular<i cu l{tţinwa 
dL' 2..~5 m. Cuptorul fu~t'SC' con~truit in colţul nord-estic. In Lqa Yr.:trei zăceau, 
pe <: :-uprafaţ:l eL .. :~ 1,00 x 1.25 m, numLTOa<e huc:q i mari lk zgur:t car~.· :suprapuneau 
fra~<Hs'ntc n~iltt.:?i.i-ncgrici<XlSL' dintr-o oală lucrat:t cu mîna din p:~:-:tJ. ce conţinea 
ni::-.i;i cu bolJttl mic. \'asul, înti:cgihil parţial, aYea pereţii ~ubţiri, fundul plat, 
pro{::\t in c_l(tcriur şi corpul alnngit. În faţa ,·ctn·i s-au g:hit: 1111 fragment din 
pa~·~.·.x. supcrioar:t a unC'i oale, lucrat:t la roata rapidCt, din pa:-.t:t cu ni~ip şi pie
tric.~·l,;,cu gur~t ('\azată, COrpul piriform Şi pereţii :-;ubţiri, d(·cora~:L pe umrtr CU 

o b:::..~ldă din trei striuri şi ar<t maroniu; ba:..-:a concl\'{t in funnCt de picior scund 
a u~:·.ii va:~ mic (l)l. XII, ;}).lucrat la roata rapid:t din acc·(·aşi pa~tăcaşi 
oab i)rccc:dent:t, prccmn şi un alt fragnwn t de oală c{tr:un iz il· d~..·cura t:t cu benzi de 
striuri (l'l. XJI, :/),material ce dateaztl. l)onlciul, n.: . .:pecti,· cuptorul în prima 
jumi~ate a secolului VI. l>in accea~i pa:-;t;t (conţinînd ui~ip cu holml mic) ccnu
şiu-lL:'~ricioasă au mai fost dc~.cop,·rite in Cr. 1 (4 1), din punctul 1, fragmente 
din:_ c-u oală, lucrat:t cu mîna ~i d intr-:_un alt rcc ipien t lncra 1 la roatCt ~ i decorat cu stri
u~i ~.:th.~ lk' umăr (!)! .... "\Il!, 2). In aceea~igroap:t ~'-a\l gă::;it fragmente dintr-o 
oaLI. cu perl'ţii gro~i. lucrat:t b roata cu turaţie Ji ..... cot~tinu:t, ckcoraUt pe um{tr 
cu u..:'.. striu ~i ar~{t cenu~iu-ncgricios ( jJf. X 11 l, 1). I>in cddalte complexe 
s-au c~coltat numai cîteva oale din pastă cu ni:-;ip avinJ Lohul mic (J>l. XIII, 
7), uneori ame,-;tpcat si cu pietricde (rezultate din pisarca pictrdor ar~e în cup
tor), de· ta-lie mijloci~. lucrate cu mina, arse însă oxiJant la galbcn-dtrămiziu. 
Cantitativ predomină oalde de talie mijlocie şi mare, lt1cratc b rcată, din past~ 
cu ni.:;ip .şi pk•lriecle,. decorate cu benzi de striuri (1)1. XIII, 8) ~uperficialcsau 
nuti .auiucite, iar într-un caz - Cr. 1 (41) cn dou{t :,triuri in val intre ner\'uti ş-i 
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arse cărămiziu ~an maroniu. Tn interiorul şi in faţa cuptorului 12 (Pct. 1'\. pc 
lîngă două fragmente din fundul subţire al unor oale lucrate la roatr1, din r;)~.trt 
~u nisip mipo~iu şi alte cîte"a din aceeaşi pastă, modelate cu mîna, s-au "ţ._';l~it 
frag1nente dm ]Urnă ta tea inferioarrt a unei oale (Pl. X 111, 5), cu pf'reţ ii Frn~i, 
lucratrt cu mîna din pastrt conţinînd ciolmri pisate şi puţi1w pidrict'lP, cu hnah1l 
pla~, pr~filat în exterior şi corpul alungit, precum şi un fragment cu lmza h~itrt 
obhc, dm pastă cu cioburi pisate, arsrt maroniu, împrenn[t cu un fragnwnţ din 
partea superioarrt a unui castron din pastrt f inrt galbcn-crtr;\m izic n· f u~f·~, · ~îfT
~orat pentru rcfolosirc, de pro\'cnienţ[t bizantin[t. În borcleiul 5 (Plmctul 2) t•~ate 
1ragmentcle de oale erau lucrate cu mîna dintr-o pastă friabilrt, din cauz;t :11;tri i 
cantitrtţi <k pictricd<~ sau din pastrt cn cioburi pisate, hine frrunîntatrt ~i cn ur
mele oblice ale mîinii olaruln i în interior, arse maroniu-negricios, a dnu c' ·rp11l 
bombat (J>l. XIII, ,f), În cursul lucrru-ilor au fo~t dcsccpnitc si doutt fu..:;:io1c 
tronconice uin lut ars, una în B 7 (Pl. XV, 7 ), cealaltrt în c;-. ll. În lip~a 
altor obiecte de inYentar care ~ă îndnmw crttre o încadrare cronologicrt m:ti ~i.L·•ntt, 
ccramica, rămînînd elementul de l)ază, datcazrt acca:--Ct a~t·zarc în ~ccoh!l \" l , .. n. , 

AŞFZAHEA ~H .. 2 

A fosi ident ificatrt pe l1olul ele tna<t din punctul 3 ( ]Jf.~ Sl'l ), m~dc p· :) qj

prafaţrt de O ,25 ha, s-au descoperit în profil ele ~ant icrulu i 5 gropi mn:: : fr<', 

4 bordeie cu cuptoare menajere aferente şi alte dcuă cuptcarc. t irologic ele; rar
ţinînd în~rt tot unor bordeie. Cuptoarele aYcau profilul în formă de "papuc".) din 
ele fuscscrrt ~rtpatc în perdele nordic ~au nnrd-c~.tic all;onkiului ~i unul (B ."'.). 
într-un l)loc de prtm înt cruţat în coltul sud-estic. Cuptorul lJordciulu i 2 ;1 Y;lri in
du-se, a fost demolat, apoi s-a lă;·git ~paţiul l)ordciului, ~rtpîndn-sc ;d[(luri 
de vechiul cuptor, în perete, un al doilea cuptor (Pl. XIV, 1/). l·n caz similar 
pc teritoriul Bucureştilor a fost întîlnit la Std"n1lcşti - Lunea. în lccuinţ;1 12 
B 17 . Croapa bordcielor se adîncca cu 0,25 m de la baza stratului contc1111h•r;u1 
lor. Croapa bordciului 4, mai ~tdînd't, a trtiat cea mai mare parte a cnpt<1ndui 
honlciului 3. Bonleiul 5, di:.;p[trut în incendiu, avea în ~paţiul lui, ctdrt· la
tura nordir{t, o groapă (J>l. Il, 7 ), mnph1Et cn act·lca~i lentile ca ~i hord~·inl. 
ln cuptoare (cu cxccpţ ia cuptorului 1, toate ~-au păstrat întregi) :.;-au gă~·it. ca 
şi }a Cele din aşezarea nr. 1, pietre, V[tlătuci, fragmente de oal1', .iar pc Yatra 
cuptorului mcnajcr din bordciul 5 ~i cîteva budtţi infonnc de fil'r oxidat ~i 
zgurr1, a c{tror pn'zf'nţă poate fi pu<t în Icgrttnrrt fit~ cu prelucrarea ficrnlui in 
acc~t "complex-atelier", fie cu folo~irea lor pl' vatr{t în acelaşi ~cop ca ~j pic
trele şi \'ălătucii. Pc vatra cnptorulni 3 şi in jur s-a gă~it o mare cantitate 
de \·rdrttuci modclaţi din pa:-;trt fr;imîntatrt cu nisip fin de fonnft prismatir[t r Pl. 
XIV, 8), cilindric{t (Pl. XITT, 5), aproximativ conidi (J>l. XIJ', 7 ), unul pri~
matic avînclla unul din capete un ~anţ ce servea la fixarea frigrtrnii (l)l. XJV, 
(j). Printre \'i"tlrttuci erau fragmente de oale din aceeaşi pastă, lucrat<' la roat;~. cu 
pereţii subţiri şi umărul arcuit (I)l. xn:, 70) ~an mai groşi, din past[t C\1 ;:i~ip 

mare şi decora te cu Landrt de striuri pc mnrtr, precum ~ i o oală din past rt cu c i<I'Juri 
pisate şi nisip mijlociu, lurratrt cu mîna, avînd fundul plat şi corpul alm:~it. 
Pc \'atra cuptorului 2, oalele găsite fusescrrt modelate majoritatea, atît cck lu
crate cu mîna (J>l. XIV, 3) cît şi la roatrt (Pl ... YIV, 1) din 11asti"t cn ni~ip 
fin şi a\'<'au 11cretii suLtiri sau mai Pr<1si in functie de mărimea Ya:-:ului. Tot aici 

' , D , ' 

erau prezente şi fragml'nie din dourt rrmi cu decor aproape ident.ic din striuri (Pl. 
XIV, 2), dar de talie diferită, la una păstrîndu-sc şi o rarte dm lmz;t cu .h<i1t~t 
ruptă. Tot din acest ctlptor ~.-au recoltat ~i fra1;;mente de cale din rastrt n1 :n}~i}> 
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şi pictriccle, lucrate la roată. Materialul ccramic cules de P..e vetrele cuptoarelor 
2 şi 3 fusese ars uniforn1 la galben-cărămiziu sau maroniu. In schimb, cele găsite 
pc vatra cuptontlui din bordeiul 5, lucrate cu mîna, din pastă cu nisip ~i pic
tricelc, aveau pereţii groşi raportaţi la talia mică (Pl . ..,YJV, 9) ~au mijlocie a 
vaselor şi culoarea negricioa~{t cenuşie, iar cele lucrate la roata rapid{t din aceeaşi 
pastă, găsite în umplutura bordeiului aveau culoarea maronie. 1n privinţa pastci 
şi formelor, olăria din această aşezare se aseamănă într-o oarecare m{tsur{t cu era 
din asezarea nr. 1 şi ~c datcaz{t tot în secolul VI c.n. Ccramica din amlwk ase·-

' ' zări prf'Zintrt anumite analogii cu cea dc~copcrită în aşcz{trile bucureştene contcm-
por_anc lor de la Strrmlcşti - Lunea 18 . Strrmlcşt i - l\Jăicănqt i1 D, Ciure 12°, strada 
Ghtvan ~icolae21 iar pe un spaţiu mai larg cu aşczările de b 1Julccanca:!2 şi 
Sf . t ···J ~ m ,eşti- . 

LOCl"IREA DI~ SECOLELE XYIII-XIX 

În punctele 2 şi 3 (J>l. ~YVI-XVIJ) şi între punctele. 1 ~i 2 au fost idt'nti
ficatc 7 gropi nH'najcrc, 2 bordeie, o locuinţă de suprafaţ{t (L 2) şi dou{t cupto
raşc. Locuinţa de suprafaţtl. din punctul 2 avusese mai multe încăperi şi fu~csc 
construitrt pc sistemul ptiiantci îngrftditc şi lipite cu lut, ame~tccat cu plcaY[t 
de ccrL'ak. Resturile ci (chirpici, grinzi carbonizatc, gropiţc cu rc~tnrilc carlJoni
zatc ale unor stîlpi, cuie din fier) zăceau pc o snprafaţtl. de 19 In lungime şi 7 m 
L"'tţ ime. Cropilc nwnaj~·rc a ve an toate profilul "borcan" şi adincimea cuprin~rt 
intre 1,10 şi 1,70 m. ln umplutura lor s-au găsit ciieYa unelte din fic·r, precum 
şi un mare num[tr de oale fragnwntare. Bordcicle n-au putut fi săpate, iar cup
to~u·clc de n1ici dimensiuni (D = 0,70-0,75 m) eran pline, unul cu c[trlnmc, 
Cl'llllŞft şi cuie (Punctul 2) celrtlalt cu căr{unizi de 23,2 x 13,7 >< 3,4 cm (Punctul 
3). Prezenţa acestor Ycstigii Yinc s[t confirme conscmnftrilc frtcutc pc planuriJc 
cartograficc priYind zona ~ud-cstic[t a Bucureştilor la acea dată. 

Operaţiile de supraYcghcrc şi ~ah·are au ~cos la iYcalrt 1101 date pri\ ind 
snccc:-;imwa de locu irc din aceast ft m icrozonrt btlCurcstcan[t. 
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Note 

1 !{aportul detaliat Jwi·;iu-<1 intenenţiik de sal·;arc diu aJml 10>-i,"i ( 19 mai -- 2.1S iulie), 43 pagiui 
dactilo şi 12 pl~nşc, obiect ul contractului cu l.C.P.<;.A .. a fost depus ilttr-un <'xemplar ~i 
la. :\l.I..\.:\l.B. ln 7.onelc în'lcdnate au mai efectuat cncct[Hi d<· tnen \·a-si!{~ Boroncauţ, 
:Mioara Turcn, Pauait 1. l'nnait etc. 

2 l\largareta Con-.tantiniu ~i Pltnnit 1. Panait, O ~;\c.:;arr din epoca 1:rm~;ulut' ta:·Ro.w, î:1 C:\B:·i, 1~63~ 
p. 311; Vulniu T.eahu, Crrltu-m Tci, Bucurc~ti, f.a., p. ~'J. ' 

3 Yalnin T.('ahu, c'P n'!., p. l(lq, 

' Vasile H.non<'anl. Cen,·tân'le arh<•ol'•"ice priuind cultura 'f'ci ele la Chitil«-Cdrdmid<ine, în CA n, 
lll, l9.SI, j,, 197. ,) 

i Yaleriu I.eahu, r'J'. ril., p. 9-4-101, Fig. 19--21. 

6 Idcm, p. 107, Fig. 2-:',.1. 
7 Sebastian :\lorintz, u.· ;dtalc[t' auctiJrilor d,: ta Radovanu, J>lll:cf1tl (;OJ':J(I::,l a dm-ta (jid. Ccilâraşi). 

in Thraco-Dacica, VI, 1-2, 19~5. p. 7-21, Fig. 5,8. 

1 :!\(· cncm scuzo pcnh-~1 folo~irea. unor clişcf', în care decorul pe fr;•~n:enklc: i-6, Pl. Ill_; 1, 3, 
11, 12, H, 1.'5, Pl. \'lll ~i 1, Pl. IX a fost accentuat cu tl·mpt-ra. 

• Yaleriu Lt>ahu, Săpătarilr. arheologice de salvare de la Giule)~ti-Si,·bi, in CAB, I, 1%J, p. 24-0-2.46. . . . - ~ 

·1o 1\'larin :'\ica, Noi desrrJţl'riri de tip Verbirio:.~r,1 in Ol!mia, în Thracu-I>M:ica., l[[, l9S2, p. l07 -117, 
F1r_;-. 8,10 ~i 9,.1. 

11 Yak1·iu I.eahu, O/'. ri.' .. p. 219-246. . . 
12 Aln.:andru Vulpe şi Va:cntina Ycsdroschi-Bl•~ilă. natc noi j'Jri:·ind {'1'1'icdi:nR1 cr.dturii Tei si 

c1moaşterea culturii llasarabi (.">ăpâturi!t' de la Aovaci, lWJL ;, in SClV, t. IS, 19(}7, 11r. 't, 
p. CJ7-f'J9, Fig. 10-11. 

13 Ya..,ile Boruucauţ, Cltifi!n-Fcnnil, un asţcd cultural alfncejmtutei ţrimci epoci a fi-e·n•llli, in TllJ·aco-: 
D.tcica, V, 19S-1, p. 158, Fig. 2, 3 ~i p. 164, Fig. 7, 13. 

u Gh<·ur~lw Bichir, Co;1tinnita.tea Îll !Jacia după rctra{!rrt'n I'I)J/1-allâ .. li'';;arecr di11 s,·colr/e 11 l- IT" 
d, la Stoluircni-NÎmniol l'ill'l'<l (Burid<na romană), in Thraco-l)acica, IX, l-2, 1()~8. p. 104, 
l,~i~. 6. 3. 

1 5 Suzaua DoliJl~S<'u-Fcrch<', A~~e:;ări din S<'r"olde 111 şi 1"1 e.n. din sltd-t·cstul ,1f1m!t'niei, Bucureşti, 

1974, p. 113, l .. is. 6 a,i>. 
18 Defectarea unui buldozer lingi săpătura noa~tră şi manc·rrelc făcute <le un altul pentru scoaterea 

lui din zonit au dus la. nstupar<:a casetelor. Cum drumul folosit de utilajdc ~antierului urma 
st~ ~c mute, în cîtc?a 1ilc, pc~tc locul uudo era cuptorul, cercetarea acestuia nu s-a putut face 
atuuci uccit prin rcdcschidcrt>a unei casete de 1,00 x 1,00 111. 

' F :Margareta Constautiniu, Sâpăturile d,• la Ruwreştii Noi, Secfom! Străltlc,,ti-Llmca, in CAB., 
1, 1963, p. 92. 

1s 1 dent, p. 71J-l04, Pl. II, 1--1, Pl. 1\', 1, Pl. V, 3, 6, 10. 
UiJ>anait 1. Panait, Să păturile de la Stf·ăuleşti-.Măicăneşti, in CAB, II, l9G5, p. 174-189. 
~ . . . - . -· ... 
2o Snzana. Dolincscu-Fcrchc, Ciu"l, habitat dl's l" 1~- V 11e sihlts dt notrt~ h'e, i'l1 D·a.ci.a, ~S. t. XXIII, 

1~79, p. 179-2.30. 

21 1\largan.Jta Constantiuiu !ji Suzana Dolincscu-Fcrche, Contribuţii la cun-oa.ştuea veacul.tti l' 1 e.n. 
~ te,ritoriul ll~t-cl(fCitilQT (Săpllturilc din str. Ghb'au 1\icolae), in CAD, III, 1981, p. 92-106. 

~a Suzau.a. Dolinescu-Ferche, Ase~ri thn Sl'colcle 11 l ,~i l' l e.u. din s:Jd-t-·estu! Jftmf~.mi-ei, BHcureşti, 
1.97'1, p. 6.3-98. ' 

~:i 1 dcm, Fig. 12i- 126. 
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Recherches archeologiques 
dans la zone de Lunca-Bîrzesti 

' 
Rf:SL.\11~ 

VASILICA --~'ANDU 

Le:; fouillcs archeologiques a caractere dt· ~auYcgarde effcctuecs sur le chan
tl''C du Lac vru.-{trcşti -- Bucarest ont ahouti ~l la condusion que les trois epc
ro~:-' de la haute tcrrasse ck la ri,·e droitc de la l)îmhoviţa ont connu des ha
b:'ats successifs dates de l'Âge du bronzc. des Il' -- l\'• si('.dcs, du YI·· siecle 
ct des XYIIIe- XJXc sic·clcs. 

A. L'ltabz"tat datan! dt· l'A~c du brow:c. Au point 3 a (~te decmt\Trt un 
h···.ttc appartenant a la culture de Glina Ilf. Au point 1 a etc identifie, 
p:>:· l'cxanwn stratigraphique, un habitat datant de la II· phase de la 
c1..:1tnrc de Tci, ct au point 3 --du materiei. asscz pau\Tt·, rccupc·re des fosscs 
n'..<·nagc'res indiquant un habitat appartenant ;\ la III· phaq· de la meme cnl
t1.!rt·. L'habitat le plus riche, datant de la IV• phasc de la cultnrc de Tci occupsc 
1'0-pcron de la tcrrassc du point 2. y furcnt mis au jour: des fosses mcnagerrs 
et. de pro,·isions, des hultes a fossc 0\'ale, dt·s traces d'hahitations de sur
fan·' lll1 four menager a insi qu 'un invcn ta in· mobile d i n·rsif ie: out ils ('Il 

sikx, enos, en bronze, fusai:olcs ct poids cn arg~·le. un JWrcntcur en pierre calcairc. 
La potcric - la plus riche des dccouvertcs faitcs jusqu'a prcsent - comprcnd 
d,·:-; rccipients Je differcntcs formcs ct dimcnsions, mais caracteristiquc cn demcun· 
cellc d{~corc(' dans la techniquc des piqîncs succL·ssivcs constituant des motifs 
g~omctriqttl'S. Par lcurs forme ct lcur onwmentation, quclqul·s vases attcstent 
mw penetration occidentale duc aux porteurs de la cultnn· de Ycrbicioara d 
un~.· penctration orientale, plus faiblc, relevant surtout des cnlturcs de Ccrna,·od:t 
e~ Jc Coslogen i. 

Toujm~rs au point 2 a et( idcntific un halJitat datant de la pl'·riock d~· tran
~i'_ion de l'Agc du bronzl~ ~t l'Agc du fer. 

Du point de vuc cthniquc, il s'agit d'une population d'origint· thran· qui 
praliquait l'elc\·age, l'agriculturc, les meticrs domestiqucs (filagc, tis:--:agc), dl'·
t ~ndait son tcrritoin· ct a\·ait des activitcs d'ordrc artistiquc dont tl'·moignc l'or
r.~mcntation raffinee de la ccramiquc. 

B. f_'/zabaat des //' ---IV·' sz.L\·ll's. Du materiei archeologiqnt· a l'·tc rccoltl'~ 
~.r __ H toutc l'ett-ndw' du tronc;on (les points 1-4); ccpcndant, des t·nst·ml,l<·' fcr
fni~S (12 fosses menagercs, unc habitation de surfacc, un huttl' d unc 
tombc d'inhumation) n'ont etc tnlS au jour CJUL' du ctJtC C:-;t <k la ZOI1C 

fouillet•, cntr<· lt-s point..; 1 ct -1. Du point de vuc de la cultnrl', onest t'll prc·
~ :ncc· d'un habitat d·· t~·pL' \lilitari -- Chilia, anqnd se supcq_Hhl' un autre 
JPI>artl'nant ~t la cultun· d1.' Sîntana --- \lures. 

~ . 
C. !_'/whitat du r··r· si,\:!(·. Il ;·:..;t atteste, dan:..; tous ks points fouille.-;, aussi 

b1 •. ·n par la str:tliguphiv quc par ll'_.; enst·mblt•:..; ferme.-;. Sur la basc des donn(·cs 
d'ordre topographiquc d culturl'l, on a conclu qu'il s'agit dt· dcux hahitats: 
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le premier comprcnd, territorialcnwnt. les points 1, 2 et 4, le second - k }iOlll 
3. Dans les deux haLitats l'on a mis au jour des fosses menagerc:-, d<·~ 
huttes a fossc rectangulaire ayant des fours destines au chauffagt· ~ t ~l 
la ruisson des alimcnts. Les fours y sont installes ~o it din·ct< m!'nt 
dans l'un des coins de la picccs, soit dans un bloc de tern~ spt·cialemcnt · ;~me
nage a cette intcntion. La plupart deces fours menagers ont {·te trou\C·...; in
tacts, remplis de pierres cuites sur l'fttre, de l)ousillages, de fragmcnts dv pr11~
qui pCU\"ent ctre particlJenwnt completes -, de charbon ct de n·ndrc~. } )an~ 
l'hahitat se trouYant au point no 1, on a decoun-rt, dans le coin lHJrd-<·st 
de l'huttc 4, un four ~l reduction pour le mineral de fn. AYanl la 
fonnc d'un Yase ddorme, ce four est tronconique dans sa p~1rti· su
perieure ct presen te a l, intericur un seu il' cqwndant quc sa part ic infericurc est 
hemispheriquc; du cote sud-onest le four a tll1L' OU\"crturc d'alimentation. _\}'in
tericur on a trmn·e des traccs de scorics adherant aux parois. Dans l'cspacc· com
pris entrc le four ct les parois de l'huttc on a trou\'c parmi les :-:crJrics 
eux galettcs cn fer a un d iametre de 1 S ccntimetres et une barr(' cn 
fer-blanc. Sur le plancher de l'hutte, deYant l'fttrc, se trouYait l111e ~rande 
quantite de SCOr ies melangecs a \"eC des fragments de pots t ra Yaille:-- ~-! la 
main d au tour qui ont permis de datcr l'cnscmblc dans la premiere moitie 
du Yl'' siecle. La reduction du minerai de fer, pratiquee dans la zone (:,_. la 
viile de Bucarest des 1' cpoque geto-dacc d transmise de generat ion cn g(,nera
tion, temoignc de la continuite d'mw occupation devcnue traditionnelle pour la 
popula tion antochtone sedentairc, qui cmployait comme mat icre prcmit·re les 
n1ineralisa t ions second a ires des tcrrasses des riY ieres arrosan t la Plaine H.ouma ine. 

]) . L 'lwbitat des Xl"IJJe - XI xe Sl'hlt'S. Il a ete idcntif ie sour toutc }' t'lt•n
duc du trow;on, a l'aide des fragmcnts ceramiques. Des fosses menagert·~. des 
h~lttes, nne habitat ion de surface ct des fours n'ont ete mis au jour qu ·aux 
points 2 et 3. Ce qui confinne les indications inscrites sur les plans cartogra
phiques concernant le repcuplemcnt <'t la date respective de la zone situ(-·· dn 
cote sud-est de Bucarest. 

Explication des figures 

FiguYl' 1. Point 2. Fragmcnts de bols de l'Agc du bronze a. Tei IY; 1>, c. T<i Y 
Figurc 2. Poin t 2. 1;-our :t reduct ion pour le minerai de fer - Y l' siecle \a, b 

- plan et profil) 
Planclre 1. 1. Localisation de la zone des fouilles sur le tcrritoire de la vil1•: de 

Bucarest. 
2. Plan general conccrnant la situation des points archeologiqucs. 

Planclzc II. Point 3. 1 --profil; 2-5- ceramique datant de l'Âge du l>r<mzc. 
Platlchc III. Ceramique datant de l'Âgc du bronze: 1-6 Culture de Tci, Il' 11Lasc 

du point 1; 7-12. Culture de Tei, JVe phase du point 2. 
Planchc IV. L'Age du bronzc, la culturc de Tci, l\'(' phase. Point 2. 4 -- Four 

11H~nagcr, pendant les fouillcs; 1-3, 5-8- fragments de recipients (~(·ron
verts dans le remplissage du four. 

Planchc I". r:i\ge du hronzc, la culturc de Tei, IVC phase: ccramique du r·oint 
2: 1, 2 -- Gr. 6; 3 - c;r. 17; 4 - Gr. 35; 5-7 - le four menager. 

194 

https://biblioteca-digitala.ro



Planclzc FI. L'Agc du hronzc, la culturc de Tci, IV' phasc, ccramiquc fine, Jtr 
groupe du point 2: l-3, 7, 9- couche-stratc; 4, 12- Gr. 25; 5, 8 - B 
1 ; 10 - (~r. 35; 6 - ansc fragmcntaire surelcn~c, datant de la pcriock de 
transition \·crs l'Âgc du fer, decoun'rtc dans S I (couche-stratc). 

Planclte FII. L'Agc du bronze, la culturc de Tci, lY' phasc, fragments cerami
ques du point 2: 10 -- impvrtation orientale de la cultnre de CernaYodă; 
1, 3, 7, 13- B 1; 6- B 2; 2, 4, 5, X- 12- de la couclw-strat<·. 

Pla1lclzc 1'111. L'Âgc du bronzc, la culturc de Tci, lY'· phase: 1-12, 14-15 
- fragmcnts ceramiqucs orncmcntes par des piqurcs succcssin·s; 13 - frag
ment de Ya~c minia ture decor(~ par impression ct par des lignes incisecs; 
1- B 1; 2, 7- Gr. 7; 10, 14- (~r. 35; II- <~r. 25; 15- B9;3-6, 
8--9, 12-13- de la couchc-stratl'; 1-14 (point 2), 15 (point 4). 

Planc/zc 1 ~\. L 'Âgc du bronzc, la cultnrL' de Tci, IYc phase, poin t 2: 1- 5, 7 -
ceramiquc decorec par la tcchnique des piqures succcssi,·es; 6- vase decore 
dans la technique des traits inci:·l~s; 1 - Gr. 17; 3 - Gr. 35; 7 - four 
n1enagcr; 2, 4-6 - couchc-strate. 

Planclte X. L'Âgc du bronzc, ceramique de facture Ycrbicioara, penetrcc dans 
l'airc de la culture de Tci du point 2: 1 a- b, 2 - le four menager; 3-4, 
6 - Gr. 35; S- couche-strate. 

Pla11clzc ~YI. Fragment::-; de vascs datant des Jie- JYe siecles, travaillcs au tour: 
l-·1, 6-7, 9- pâte fine; 8, 10-11, 14- pâte grossierc; 12, 13- pâte 
grumdeusl'; 5 - fragment d'amphore romainc. 

Planc/ze XII. 1 - Plan des fouilles de ~ondagc du point 2; 2 - four a rL·duc
t ion pour le minerai de fer, V l" siecle (photo) ; 3 - loupc (2 fragment~) cn 
fer; 4--5 - fragments de Yascs; 6 - l>arrc cn fer-blanc; 3-6 - l'inYcn
taire du four ct de l'huttc 4. 

Plauche XIII. 1-2, 4-5, 7-8- ccramiquc datant du VIe siecle (1-2, s
tra \'aillee au tour; 4- S, 7 - travaillec a la main); 3 - le plan des fouillcs 
de sondage du point 1; 6 - le four du coin nord-est de B 6, du point 2 
(photo); 1-2- Gr. 1 (41); 4, 5 -le four 12 (point 2); 7, 8- sur l':ttrc 
du four B 6. 

Planche .XIV. Point 3: 1-2, 10 - ccru.mique traYaillee au tour; 9- cera
m iquc tra Yaillcc ~t la ma in; 4 - les â trcs des fours 1 ct 2; 5, 7- S llOU

sillages l'n argylc; 6 - support cn argyle pour les hrcchcttcs; tous le~ ob
jcts apparticnnent au VIe siecle; 1-3 - sur l'âtre du four 2; 5, S 10-
-sur l'âtrc du four 3; 9- sur l'fltrc du four B 4. 

Planchc XV. 1 - percuteur en pierre calcairc; 2 - cuillcr cn argyle; 3-7 -
- fusa1olcs cn argyle; 8 - aiguillc fragrncntairc de hronze; 9- poids cn 
argyle; 10 - out il de bronze; 11 - out il cn os; 12 - pincctte cn brm~e; 
1-6, 8-11- âge du bronzc; 12- Il le- IY'" siecle; 7- VIe siecle; 1-
- Gr. 7 (point 2); 7- B 7 (poir:t 1); 8- B 9 (point 4); 11- Gr. 1 
(point 2); 12-B 3 (point 1-2); 3-6,9-11 (couchc-stratc). 

Planclze XVI. Point 3- Plan de situation. 
Planclzc XV 1 I. Point 2 - Plan de ~it ua t ion. 
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