
SAPĂTURILE ARHEOl,OGICE DE LA OTOPENI 

de VALERIU LEAHU 

Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti a cercetat la Otopeni, în 
anii 1966 şi 1967, două staţiuni arheologice identificate 1) pe partea 
dreaptă a şoselei Bucureşti-Ploiesti, în dreptul kilometrului 16.250, 
într-un teren aflat pe malul stîng al unui pîrîu - afluent stîng al Co
lentinei. 

Raportul de faţă va expune rezultatele cercetărilor arheologice efec
tuate numai în una din staţiuni - cea notată convenţional A - în care 
au fost descoperite resturi de aşezări din epoca bronzului, aparţinînd 
culturii Tei, şi ale unui sat din perioada feudalismului tirziu - din sec. 
XVLII. Această staţiune a fost precizată la circa 800 m depărtare de 
şoseaua naţională, ea întinzîndu-se pe terasa joasă a pîrîului amintit, nu 
departe de albia acestuia. 

Explorarea arheologică a constat într-o săpătură de sondaj, avînd 
C'a obiective : 1) cunoaşterea limitelor de întindere teritorială a asezarilor 
omeneşti străvechi ; 2) precizarea stratigrafiei din staţiune ; 3) dezvelirea 
şi tratarea complexelor de locuire (resturi de locuinţe, gropi, vetre etc.) 
eventual descoperite ; 4) determinarea elementelor caracteristice ale cul
turilor materiale existente acolo. 

Suprafaţa pe care s-au întins aşezările a putut fi determinată apro
ximativ prin dispunerea secţiunilor deschise. Cu privire la loC'uirea din 
epoca bronzului trebuie consemnate - pentru moment - observaţiile si 
concluzia următoare : deoarece, în şanţurile IV, II şi III, resturile de cul
tură materială au apărut pretutindeni şi continuu. iar în şanţul I -
orientat pE'rpendiculnr faţă de direcţia celorlalte secţiuni (vezi fig. 1) -
depunerile se subţiau şi în cele din urmă, dispăreau spre extremităţi, 
rezultă că aşezările Tei s-au întins pe un traseu de cel puţin 130 m şi că, 
in lărgime, ele ·s-au răspîndit pe o distanţă de aproximativ 50 m. Alta a 
fost situaţia în ce priveşte aşezarea din perioada feudalismului tîrzitL 
Ceramică din această din urmă vreme nu a apărut deloc in şanţul III. 
Puţine resturi de cultură materială din perioada feudalismului tirziu s-au 

1) Meritul de a fi identificat si semnalat statiunile arheologice de la Oto
peni revine căpitanului Nicolae Dincă," dintr-o unitate' militară din Bucureşti. D-sa a 
manifestat, cu prilejul explorărilor, un interes şi o solicitudine a căror relevare 
f>ste pentru noi o lndatorire. 
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<:onstatat abia către extremitatea sud-estică a şanţului II. Densitatea lor 
.a sporit în şanţul I şi, mai mult încă, în şanţul IV, unde, de altfel, a fost 
descoperită şi o groapă de bordei. Ţinînd seamă de toate acestea se 
poate conchide că săpătura arheologică practicată la Otopeni în sectorul 
tnumit de noi, convenţional) A, a surprins numai o margine a aşezării din 
secolele XVII-XVIII - probabil extremitatea sa nord-estică, dacă se are 
in vedere că ceramkă feudali'i a apărut la suprafaţă, în terenul adiacent 
spre sud şi sud-vest de zona săpată. 

Stratigrafia a putut fi precizată în sectorul A, prin studiul profilu~ 
rilor şanţurilor şi casetelor deschise - cu totul tipic în această privinţă 
fiind peretele est-sud-estic al şanţului IV (vezi fig. 2). Potrivit cu cele 
observate aici, dar şi în celelalte secţiuni, succesiunea straturilor geolo
gice şi depunerilor arheologice a fost următoarea : 

Sub stratul vegetal, cu o grosime între 0,15 m şi 0,25 m se află un 
strat de humus cenuşiu deschis, pe alocuri bogat în cenuşă conţinînd şi 
cărbuni mărunţi, provenind de la un material lemnos uşor. In cuprinsul 
acestui strat, a cărui grosime nu depăşeşte 0,30 m, se ~ăsesc fragmente 
ceramice feudale tîrzii, a căror frecvenţă şi densitate nu sînt mari. De la 
baza acestui strat pornea a se adînci şi groapa unui bordei feudal tirziu, 
surprins către capătul sud-vestic al şanţului. Sub stratul de pămînt cenu
.)iu deschis urmează o depunere mai masivă de humus cenuşiu închis cu 
<> structură măzăroasă şi a cărei grosime a variat între 0,60 şi 0,70 m. 
In cuprinsul depunerii acesteia au fost descoperite oase de animale do
mestice şi fragmente ceramice din perioada de sfirşit a culturii Tei, toate 
cu o frecvenţă şi o densitate relativ mari. La baza depunerii, în şanţurile 
J şi III s-au constatat două vetre de foc, iar, de la acest nivel, în sanţul 
IV a pornit a se adînci şi groapa unui bordei din faza finală a culturii 
Tei. Depunerii de pămînt cenuşiu închis cu aspect măzăros i-a urmat, 
dedesubt o alta, cu o culoare asemănătoare, dar cu un aspect compact. 
Grosimea medie a acesteia a fost de O,:m m. 1n cuprinsul depunerii, la 
baza ei, au fost descoperite fragmente ceramice Tei III, destul de frec
vente, de asemenea oase de animale domestice - mai rare însă, iar în 
şanţul IV, tot pe limita inferioară a depunerii, o a treia vatră de foc. 
ln şanţul III, la baza depunerii de pămînt cenuşiu închis, compact, au 
fost descoperite, împreună cu ceramica Tei III, şi cîteva fragmente de 
ceşti, care, prin tehnica decorului (şiruri de împunsături succesive foarte 
fine) şi prin motivele ornamentale, aparţin neîndoielnic fazei a II-a a cul
turii epocii bronzului mijlociu şi tîrziu din Muntenia (vezi fig. 4/4-5). 
Ţinind seamă că astfel de resturi ceramice au fost surprinse numai în
tr-un singur loc - periferic - din zona cercetată, înclinăm să credem că 
acestea reprezintă iradierile unei locuiri Tei II aflată în apropiere ; că ele 
nu ar putea constitui - în sectorul A. în sectiunile deschise în 1966 -
dovada unui nivel Tei II. Sub pămîntul cenuşiu închis, compact, a urmat 
un strat de pămînt castaniu, steril din punct de vedere arheologic, iar 
apoi, mai jos, solul galben lutos, viu. Rezultă din cele consemnate că la 
Otopeni, în sectorul A, primul nivel arheologic îl reprezintă solul cenuşiu 
închis, compact, corespunzînd unei locuiri din faza a III-a a culturii Tei ; 
că al doilea nivel arheologic - cel mai bogat - corespunde cu resturile 
unei locuiri Tei V, situate în depunerea de pămînt cenuşiu închis cu 
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aspect mazaros, şi că. locuirea din perioada feudalismului tîrziu mar
chează cel mai recent orizont, al treilea nivel, corespunzător cu stratul 
de humus cenuşiu deschis. 

Avînd continuitate şi fiind, prin materiale ceramice, relativ bine 
reprezentat, nivelul Tei HI este, în schimb, foarte sărac atît în complexe 
propriu-zise de locuire, cît şi în alte resturi de cultură materială (unelte, 
arme, podoabe, diferite obiecte) îndeobşte caracterizînd aşezările ome
neşti străvechi. Constatarea aceasta permite o ipoteză dublă : fie că locui
rea Tei III n-a fost la Otopeni, în sectorul A, prea intensă '>i de prea 
lungă durată ; ori că aşezarea n-a fost situată cu centrul ei, în zona ex
plorată de noi, ci undeva prin apropiere, astfel încît săpătura să fi sur
prins un sector periferic sau izolat al spaţiului locuit de colectivitatea 
din perioada mijlocie a epocii bronzului. De fapt, singura mărturie in 
situ de aşezare o constituie vatra de foc surprinsă in şanţul IV. 

- '/, 
- Strat •'9t1fs/ 
mm Humui cenuşiu tl~chls 

~ Humua C~llU,iu Închi:J măz~ro:J 

1\\\111 Humve CMUfl"u lnchis compact 
~ şo/ c~sfaniu rs~rilj 

'2ZZI pilmlnf gulMn - lufoo (steril) 

Fig. 2 - Profil din ~an\ul IV (fragment) 

- Vatri 
• 4"' ... „ )• "-

Amenajată direct pe pămînt, prin depunerea unui strat relativ gros 
(circa 4 cm) de lutuială, pe o suprafaţă cvasi-ovală, cu un diametru ma-. 
xim de 0,97 m, vatra aceasta a fost de două ori refăcută 2) - a doua 
oară suportînd şi o uşoară extindere şi deplasare a locului de 9ituare. 
Dintre puţinele resturi ceramice aflate pe vatră (pe suprafaţa celui de al 
treilea strat de lipitură) pot să fie semnalate doar fragmentele dintr-un 
eastron lucrat din pastă nisipoasă, cu corpul emisferic, avînd marginea 
puţin reliefată în exterior. 

In inventarul nivelului Tei III figurează în primul rind, resturile 
cîtorva unelte : parte dintr-un percutor de piatră, un Krummesser frag
mentar, două lame fragmentare de silex şi o fusaiolă tronconică complet 
perforată, lucrată în lut. Oasele de animale domestice, mai numeroase 
decît uneltele, provin de la cornute mari şi porcine, sacrificate. Elemen
tul de inventar cel mai bine reprezentat şi mai caracteristlc rămîne, de 
aceea, în nivelul Tei III, olăria. 

Categoriile ceramice sînt cele - trei - îndeobşte cunoscute în ca
drul culturii şi fazei - categorii diferenţiate prin dozarea în trei feluri 
a unora şi aceloraşi degresanţi cu care s-a amestecat lutul : nisipul şi pie
trişul bine sfărîmat, cioburile pisate şi bucăţi de calcar sfărîmate. 

Cum ceramica Tei III de la Otopeni a fost descoperită numai în 
stare fragmentară, formele recipientelor sînt, de multe ori, greu de pre
cizat. E sigur însă că, în categoria vaselor lucrate din pastă cu mult nisip 

2) Cele trei etape de folosire a vet1·ei nu constituie un argument pentru a 
deosebi trei niveluri de locuire Tei III. Nici stratigrafic (prin diferenţieri ccloristice 
ale solului) şi nici tipologic (în cadrul ceramicii) nu s-a constatat o evolutie (care, 
evident, să poată fi sesizată şi clasificată) în slrudura f~ciesului Tei III de la 
Otopeni. 
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~:i pietriş, figurau recipientele mari şi mijloc.ii cu corpul bombat, cu gîtu1 
cilindric sau uşor arcuit şi cu buza evazată ; vasele de tipul urnei tron
conice, avînd corpul uşor arcuit convex şi marginea, cîteodată, foarte 
puţin răsfrîntă în afară : castroane d.e dimensiuni variabile, cu corp emis
îeric sau tronconic (acestea foal'te rare) etc. ln categoria a doua - pro
porţional mai slab reprezentată - se remarcă fragmentele unor castroane 
cu corp relativ scund dar puternic arcuit, avînd marginea trasă în afară, 
şi un polonic ; iar printre recipientele lucrate din pastă fină : pentru 
prima dată în faza Tei III - un vas mare cu corp bombat, cu gît evazat 
continuat de o buză răsfrîntă în afară (fig. 3) : pahare tronconice ;;i ceşti 
cu o toartă - în seria acestora fiind mai răs9înclite variantele cestii cu 
pîntecele uşor arcuit şi cu gîtul cilindric terminat cu buză evazată în 
exterior. 

În ornamentarea ceramicii s-au surprins elemente pe deplin carac
teristice fazei Tei III : decorul cu măturica ~ pe· vasele lucrnte din 
pastă cu mult nisip şi pietriş ; tot pe aceste din urmă recipiente - alveo
lele, dar, mai des, crestăturile, dispuse pe buză : apoi briunle, - simple 
(cazuri foarte rare) sau crestate (mai des întîlrnte) dar îndeosebi alveo
late, acestea din urmă - fie singulare, fie duble, asezate sub buzele va
selor, în exterior; tot pe vasele din pastă nisipoasă - proeminenţe fie 
f'onice, fie semiovale, ori în forma acoperişului de casă în două pante, 
sau proieminenţe alungite purtînd pe spinare una ori mai multe alveole. 
F'recvente sînt pastilele circulare aplicate - simple ori cu o perforaţie în 
centru, sau, cînd sînt mni mari, avînd suprafaţa umplută cu cercuri mici 
imprimate. In fine, pe vasele din prima categorie ceramică, dar şi dintr-a 
doua, apar şirurile de adîncituri circulare ori triun?hiulare (mai rar cu 
forma rectangulară) dispuse fie sub buzele unor ·castroane, fie pe umerii 
unor recipiente cu corp bombat. Pe un fragment ceramic din pastă nisi
poasă, adînciturile mici circulare par a compune un ornament mai corn·· 
plex, mai desfăşurat - nu în linie (şir) ci pe un spaţiu delimitat de pe 
umărul unui recipient. Decorul ceramicii din pastă fină a fost, în exclu
sivitate, obţinut în tehnica şirurilor de împunsături succesive, încrustate 
apoi cu substanţ.ă albă. Fragmentele Tei III poartă ornamente realizate 
atît prin şiruri mai late de împunsături (acestea fiind mai „grosolane") 
(vezi fig. 4/7-8) cit şi ornamente obţinute prin împunsături mai ascu
ţite, mai fine (vezi fig. 4/2). Motivele decorative întîlnite sînt : banda 
haşurată în reţea (dispusă pe umerii recipientelor, dar alcătuind şi orna
mente în cerc, (vezi fig. 3) ; triunghiulare - cel mai adesea dispuse 
cu vîrfurile în sus (fig. 4/1), romburile, izolate sau înlănţuite (fig. 4/6), 
8pira1Plc r.onccntrice (fig. 4/7), benzi de linii paralele drepte (orizon
tale) ori în zigzag etc. 

La Otopeni, în nivelul Tei III, se observă că pe ceramica lucrată 
din pastă nisipoasă, brîurile alveolate late sînt mai rar întilnite decît 
brîurile înguste : că pe vasele din aceeaşi categorie, printre ornamentele 
realizate din aplicaţiuni plastice, lipsesc cele cu caracter spiralic (arcurile, 
volutele etc) : şi că, în ce priveşte ceramica fină, se constată : o utilizare 
redusă în obţinerea decorului, a şirurilor late de împunsături succesive 
(specifice fazei Tei III) ; o reproducere tot redusă a motivelor spiralice ; 
apoi împrejurarea că combinarea diferitelor motive decorative in orna-
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mente complexe (iarăşi, o trăsătură specifică fazei Tei III) nu arată un 
stadiu prea evoluat de elaborare ; şi, în fine, faptul că se constată extrem 
de rar combinarea tehnicii împunsăturilor succesive cu cea a benzilor 
·cruţate, şi că, în întreg materialul ceramic, destul de bogat şi de variat, 
nu a apărut nici un fragment de vas cu decor canelat. 

In funcţie de toate aceste observaţii se poate conchide că la Oto
peni s-a surprins un nivel Tei IHa, similar şi contemporan cu locuirile 
tot Tei III de pe dealul Piscului sau de la Căţelu Nou, ori cu locuinţele 
nr. 4 şi 6 din aşezarea Tei III de la Băneasa 3). 

--------, 

Fig. 3 - Vas fragmentar din etapa Tei III-a 

I 
I ~ 
I -,. 
I c::; 

A doua locuire Tei - cea proprie fazei ultime a culturii s-a dove
dit la Otopeni, mai densă şi mai bogată, ea fiind probabil mai de durată. 
Faptul a putut fi întrevăzut nu numai în prezenţa unui material ceramic 
mai abundent, şi în descoperirea, de astă dată, a unor resturi de unelte 
relativ numeroase, cît rn!ai ales în identificarea unei locuinţe omeneşti. 

Limita de pornire în jos a bordeiului Tei V a fost, cum, s-a mai 
m.enţionat, baza stratului de pămînt cenuşiu-închis cu aspect măzăros. 
De la acest nivel, groapa a fost săpată pînă la o adîncime de 1,60 m -
p('rforînrl solul castaniu, steril şi pP cel galben lutos. Forma bordeiului 
a fost ovală, avînd diametrul lung de 3,27 m iar pe cel minim de 2,40 m. 

3) Pentru clasificarea fazei Tei III în două etape, vezi Valeriu Leahu, .4şeză· 
rile Tei de la Băneasa, în Materiale şi cercetări arheologice, X (în pregătire). 

32 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



Felul în care a fost amenajat acoperişul locuinţei n-a putut fi intuit. 
Desc0perirea în pămîntul de umplutură a gropii, a trei bucăţi de chirpic 
nu poate constitui un argument prea sigur pentru a conchide că supra
structura bordeiului a fost construită din material lemnos, pomostit cu 
lut. De altă parte, resturile de chirpic menţionate nu pot fi interpretate 
nici drept mărturii sigure de amenajare a peretilor sau podelei - în pri
Yin~a aceasta, dovezi temeinice nefiind dobîndite. In fine, nici despre 
felul în care se făcea intrarea în bordei nu se pot aduce precizări, deoa
rece nici un fel de urmă de trepte n-a fost observată. Se poate face 
doar presupunerea că în locuinţă se intra cu ajutorul unui butuc sau 
unei loazbe de lemn. 

]
[Ţ 
~ 

- _I 

--Il 
-- Î 

Fig. 4 - Ceramică Tei II şi Tei III de la Otopeni 

Vetrele atribuite nivelului Tei V zăceau de asemeni la baza depu
nerii de pămînt cenuşiu-închis, cu aspect măzăros, fiind amîndouă ame
najate tot direct pe pămînt şi, la fel, prin întinderea unui strat gros de 
lutuială, pe o suprafaţă - în ambele cazuri - rotundă. Diametrul vetrei 
descoperite în şanţul I era de 1,04 m, cel al vetrei din şanţul Ill : 0,97 m. 
'întocmai ca în cazul vetrei din nivelul Tei III, şi acum, stratul de lutu
ială, bine netezit la suprafaţă, a căpătat, datorită arderilor repetate şi 

intense, o consistent,ă şi o duritate deoSE'·bite. 
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In groapa bordeiului şi pe parcursul depunerii de resturi materiale 
aparţinînd locuirii Tei V, s-au descoperit numeroase oase de animale. 
Acestea, reprezentînd aproximativ 300/o din întregul inventar, provin de 
la cornute mari şi mici şi de la porcine sacrificate, precum şi de la ani
male vînate - îndeosebi cerbi şi căprioare. 

In repertoriul uneltelor trebuiesc menţionate : un percutor frag·
mentar lucrat din rocă dură, granitică; o piatră de rîşniţă, masivă (avînd 
suprafaţa uşor albiată, fiind desigur piatra pe care se zdrobeau grînele); 
aşchii lamdare şi fragmente de lame-cuţit din silex (fig. 5/1,3) ; un fie-
1i:istr~u de silex, avînd marginea zimţată lucrată cu deosebită fineţe 
(fig. 5/2) ; jumătatea unei unelte (topor, ciocan ?) lucrat din gresie mar
noasă, avînd secţiunea rectangulară iar muchia îngustată şi cu suprafaţa 
terminală dreaptă; mai multe unelte lucrate din oase şi coarne de ani
male, dintre care meniionăm trei omoplaţi de vită, avînd marginile cavi
t.'i\ilor glenoide crestate ~'.'C'zi fig. 5/4) şi cîteva unelte (fragmentare, 
unele, altele - în curs de finisare) lucrate din coarne şi avînd gaură 
transversală pentru fixarea cozii şi vîrfuri ascuţite (fig. 5/5,8) ; apoi unelte 
clin lut ars : greutăţi de plase cu forme prismatice, străpunse de orificii 
longitudinale, şi fusaiolc - fie cu corpul bitronconic, fie cu corpul 
în forma unui disc plat, întotdeauna complet perforate (fig. 5/7) ; şi în 
fine, ca unelte de bronz, două dăltiţe - una cu secţiune pătrată, cealaltă 
cu secţiunea dreptunghiulară, amîndouă avînd un capăt subţiat şi lăţit 
(pentru a îndeplini funcţia de crestat ori despicat) iar celălalt - îngustat 
:::ubţiat şi ascuţit pentru a fi introdus în mîner de lemn (fig. 5/6, 9). 

Fireşte, nota întru totul specifică locuirii Tei V de la Otopeni se 
găseşte pe materialele ceramice. Cum, din faza finală a culturii Tei, o· 
ceramică bine reprezentată cantitativ şi cu forme şi ornamente caracte
ristice, n-a mai apărut din 1957 (de cînd s-au făcut săpăturile de la Fun
denii Doamnei) - din atare motive, prezentarea olăriei de la Otopeni 
va fi făcută urmărind pe alocuri şi aspecte de detaliu. 

ln funcţie de dimensiunile recipientelor şi de scopul pentru care· 
ele au fost lucrate (utilitate curentă ori rituală ; pentru păstrat provizii 
ori pentru hrană cotidiană) ceramica Tei V de la Otopeni poate fi clasi
ficată în trei categorii : 

Vase de dimensiuni mari şi mijlocii, cu pereţi cel mai adesea groşi, 
lucrate din lut amestecat cu cioburi pisate şi pietriş sfărîmat. Cioburile 
au fost dozate în procent precumpănitor, în timp ce pietrişul apare în 
cantităţi reduse, de multe ori chiar lipsind. In genere, pasta a fost negli
jent frămîntată, din care cauză, în spărtură, pereţii nu se prezintă com
pacţi, structura lor fiind lipsită de omogenitate. Arderea ·a fost de obicei 
bună, dar sînt şi cazuri în care se vede că temperatura n-a cuprins uni
form şi deplin pereţii recipientelor. !n funcţie de modul in care a fost 
tratat exteriorul vaselor, în cadrul primei categorii se pot deosebi două 
grupe : recipientele care au pereţii bine neteziţi, uneori chiar lustruiţi ; 
şi altele al căror exterior n-a fost tratat cu îngrijire. 

In categoria a doua se încadrează vase lucrate din pastă conţinînct· 
aceiaşi degresanţi. Dar recipientele avînd dimensiunile mijlocii şi pereţii 
nu prea groşi, uneori chiar subţiri, calitatea cioburilor pisate şi a pietri
şului sfărîmat a trebuit să fie îmbunătăţită, în aceeaşi măsură în care s-a 
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procedat şi la o diminuare sub raport cantitativ a degresanţilor. Pasta a 
fost mai bine frămîntată (aproape lipsesc recipientele ale căror pereţi 
au, în spărtură, structura neomogenă, incompactă) iar arderea a fost .:;i 
ea bună - uniformă, deplină - în aproape toate cazurile. 

Cit priveşte categoria vaselor din pastă fină - ea este aproape 
jnexistentă la Otopeni. Se pot grupa în cadrul ei doar extrem de puţine 
fragmente ceramice, avind în pastă numai nisip, în dozaj redus, iar pe 
alocuri mici bucăţi de calcar ori cioburi foarte mărunt sfărîmate. Ţinînd 
seamă că aceste fragmente ceramice provin de la recipiente cu mărimea 
mai degrabă mijlocie decît redusă şi că pereţii lor nu sînt întotdeauna 
subţiri, ci relativ groşi ; avînd apoi în vedere că tratarea exteriorului 
acestor vase nu s-a făcut potrivit manierei extrem de îngrijite, specifice 
categoriei fine din fazele precedente ale culturii Tei - atare fragmente 
('cramice pot .fi considerate, oarecum, şi ca o grupă aparte în cadrul cate
goriei a doua : un mănunchi de recipiente la care s-a dat, în timpul lu
crului, o atenţie sporită în vederea îmbunătăţirii calităţii. 

ln repertoriul formelor primei categorii sînt frapant precumpăni
toare vasele cu corpul tronconic. Cel mai adesea, acestea sînt de dimen
siuni mari şi au pereţii drepţi ; rareori însă se constată şi o uşoară arcu
ire convexă a pîntecelu.i. Buzele acestor recipiente sî'lt îndeobşte teşite 
drept, orizontal, dar există şi un caz în care buza, uşor profilată în afară, 
este teşită oblic în interior. Fundurile sînt în genere drepte, plate ; rare
ori se întîlnesc funduri cu baza abia profilată. ln cazuri repetate, apar la 
vasele acestea tronconice, mari şi cu pereţii groşi, torţi masive : sînt 
întotdeauna verticale şi au secţiunea în genere ovală, mai rar triunghiu
lară. Uneori sînt prinse pe partea superioară a pîntecelui, alteori capătul 
superior se sprijină pe marginea vasului, in timp ce capătul inferior co
boară către mijlocul recipientului (într-un atare caz, din marginea vasu
lui s-a tras în sus un colţ triunghiular, pe acesta sprijinindu-se capătul 
superior al torţii). In repertoriul primei categorii a fost constatat si un 
vas de dimensiuni mijlocii, cu corpul uşor arcuit simplu şi cu oHeva 
proeminenţe-apucători semiovale alungite şi uşor arcuite în sus, dispuse 
simetric pe umerii recipientului; precum şi fragmente de vase relativ 
mari cu corpul arcuit bitronconic şi cu margine înaltă dreaptă (cilindrică). 

In categoria a doua sînt bine reprezentate - apărînd chiar carac
teristice pentru locuirea din faza finală a culturii Tei, de la Otopeni -
următoarele recipiente : 

Vasele de dimensiuni mijlocii, mai rar mici, bi1.ronconice, cu o serie 
bogată de variante, ce se pot deosebi după conformaţia marginii : mai 
înaltă ori mai scundă, dreaptă sau evazată, desprinsă de corp (de umeri) 
arcuit, ori, dimpotrivă, frînt în exterior (zona de separare apărînd mar
cată de o linie incisă ori de una adîncită). buza fiind, apoi, rotunjită, 
ţeşită drept (orizontal) sau oblic în interior etc. 

Străchinile, avînd în genere dimensiunile mijlocii, şi în a căror 
serie se pot deosebi două variante principale : cele cu partea superioară 
a corpului arcuită simplu către interior : si altele a căror parte superioară 
-se leagă frînt de restul corpului, marginea fiind fie dreaptă, fle uşor 
trasă spre interior. Şi la aceste recipiente buza este uneori teşită drept, 
alteori teşită oblic în interior 
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Vasele, cel mai adesea mijlocii, rareori m1c1, cu corpul globular, 
cu fund inelar şi cu marginea relativ înaltă, dreaptă (cilindrică) dar mai 
ales plecată spre interior (tronconică), cu două torţi supraînălţate, ovale 
- dar îndeosebi triunghiulare în secţiune, trase din buză şi coborînd în 
zona diametrului maxim, cîteodată prevăzute cu proeminenţe, mici butoni 
ori creste transversale (fig. 7). 

Alături cu aceste recipiente, bine reprezentate, mult răspîndite, în 
categoria a doua au mai apărut : fragmente (profiluri) de vase cu corp 
tronconic ; două picioare fragmentare, tronconice, golite în interior, pro
venind probabil de la fructiere cu picior ; şi fragmente de vase relativ 
::nari, cu corpul bine arcuit, avînd prinse pe zona de maximă lărgime, 
torţi verticale, cu secţiunea rotundă sau ovală (astfel de recipiente, cu 
totul rare la Otopeni, s-au dovedit a fi numeroase în aşezarea Tei V de 
la Fundenii Doamnei). 

In sfîrşit, în categoria ceramicii fine au putut fi deosebite cîteva 
fragmente de vase cu corp globular şi cu fund inelar şi o ceaşcă frag
mentară cu corpul arcuit bitronconic (partea superioară fiind sensibil mai 
dezvoltată decît cea inferioară) şi cu margine scundă evazată. 

Adeseori ceramica Tei V a fost ornamentată. Pe vasele din prima 
-:-ategorie sînt cu totul caracteristice, mult folosite, brîurile alveolate -
de regulă orizontale, dar, uneori şi dispuse ondulat (cu arcurile largi) pe 
corpul recipientelor, iar, într-un caz, pe un vas tronconic, formînd şi seg
mente de ghirlande dispuse oblic. Mai apar pe vasele din prima categorie 
şi creste _orizontale lungi, cu spinarea alveolată ; brîuri simple (cazuri 
insă rare) şi îndeosebi şiruri de adîncituri ori impresiuni cu contururi 
variate : rectangulare, triunghiulare, ovale ori semiovale, cvasicircu
lare etc. 

Ornamentarea vaselor din a doua categorie este mai variată. Brîu
rile alveolare apar extrem de rar. Rareori se întîlneşte şi decorul compus 
din şiruri de adîncituri sau impresiuni. Prezent totuşi, el este uneori 
asociat cu canelurile - aşa cum se constată încă pe ceramica din faza 
Tei IV şi cum s-a putut vedea şi pe unele fragmente ceramice Tei V de 
la Fundenii Doamnei. Decorul canelat apare şi singular pe corpul unor 
recipiente dar nu de prea multe ori (vezi fig. 1-2). Cel mai des se în
tilnesc ornamentele realizate în tehnica împunsăturilor succesive încrus
tate cu alb, acestea fiind transpuse - evident - în maniera degradată 
proprie perioadei finale a culturii Tei. Motivele decorative îndeosebi uti
lizate sînt triunghiurile şi romburile înlănţuite şi cu suprafeţele haşurate 
(fig. 6), cercurile concentrice (fig. 7) şi benzile orizontale sau oblice de 
linii paralele. Mai rar apar spirale înfăşurate concentric şi capete de 
spirale, ornamente care au la bază meandri (uneori fragmentaţi) (fig. 
6/7, 9), dreptunghiuri cu cîmpul haşurat ori umplut cu „puncte" etc. 

Pe fragmentele ceramice încadrate în categoria vaselor din pastă 
fină nu s-a surprins nici un decor. 

Intregul inventar a! locuirii Tei V de la Otopeni îşi găseşte -
cum este şi firesc - corespondenţe depline în materialele deja menţio
nate, de la Fundenii Doamnei : aceleaşi categorii ceramtice, aceleaşi forme 
principale, caracteristice de vase, procedee de ornamentare şi motive 
decorative asemănătoare. Şi la Otopeni, întocmai ca 'În 1957 şi 1958, la 
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Fig. 6 - Fragmente ceramice de la Otopeni. Faza Tei V. 

f'undenii Doamnei - prezenţa acelor repere cronologice atît de carac
teristice : omoplaţii de vită cu capetele crestate, care după cum se vede, 
nu mai trebuie considerate, de acum înainte - pe teritoriul Republicii 
Socialiste România - un element de cultură specific numai ariei Noua. 

Subliniind toate acestea, este însă obligatoriu să se constate că, în 
ansamblu privită descoperirea de la Otopeni, ea se situează sigur mai 
devreme decît aşezarea de la Fundenii Doamnei. Concluzia rezultă din 
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analiza materialelor ceramice, care, în aşezarea prezentată aici, se arată 
fqarte stlrins legate de ceramica fazei Tei IV. Avem în vedere alura 
vaselor globulare cu torţi supraînălţate, tehnica împunsăturilor succesive 
(în majoritate covîrşitoare, cu împunsături subţiri şi neinterpătrunzîn
du-sc), forma şi dimensiunile (în genere conice şi mici) ale proeminenţe
lor de pe unele torţi supraînălţate) ; la care trebuie să se adauge con
statarea că la Otopeni, spre deosebire de Fundenii Doamnei, au apărut 
evident mai rare vasele cu corpul puternic arcuit avind torţi verticale 
pe zona diametrului maxim, torţile de tipul ansa cornuta şi decorul ca
nelat. Nu poate fi deci îndoială că, cronologic, aşezarea Tei V de la 
Otopeni trebuie situată între locuirile Tei IV şi cea aparţinînd fazei finale 
a culturii Tei, descoperită şi cercetată la Fundenii. Doamnei. 

Caracterele locuirii feudale de la Otopeni nu pot fi definite mai în 
amănunt, întrucît, după cum s-a precizat, este aproape sigur că săpătura 
de sondaj a surprins o zonă periferică a aşezării. 

Fig. 7 - Vas de lut. Faza Tei V. 

Este neîndoielnic că acolo s-a aflat un sat. Multimea resturilor ma
teriale (ceramice), abundenţa cenuşii şi cărbunilor în ·depunerea geologică 
şi arheologică, prezenţa bordeiului şi faptul că ceramica feudală tîrzie se 
găsea la suprafaţă în zona învecinată, pe o arie întinsă - toate acestea 
înlătură ipoteza că s-ar fi putut acolo afla o locuire strict efemeră ori 
izolată. 

Care era însă stadiul de dezvoltare economică si de structură so
cială a acestei comunităţi, aflată în umbra oraşului-capitală a Ţării 
Homâneşti - este greu de spus, ţinînd seamă de caracterul sărac în re
zultate al cercetării arheologice. 

Populaţia trăia în bordeie - modeste după cum o arată locuinţa 
identificată în 1966 ~i a cărei suprafaţă locuibilă nu va fi depăşit 9 m.p. 
In mod sigur, cei din aşezare se ocupau cu creşterea vitelor - probahil şi 
cu agricultura. Dacă în sat exista o viaţă meşteşugărească mai dezvol
tată, mai bine structurată - nici la această întrebare nu se poate răs-

3g 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



__ l 

___ _l Fig. 8 -- Fragmente ceramice 
Tei V. 

punde (cel puţin acum) folosind argumente de ordin arheologic. De pildă, 
nu se poate şti dacă cele cîteva obiecte de fier (cuţite, un amnar, un 
vîrf de săgeată) erau produse în sat ori erau aduse din altă parte ; şi 

nici dacă ceramica era şi ea realizată tot în cadrul comunităţii sau dacă 
era procurată de la vreun tirg ori centru de olărit mai apropiat. In mate
rialul ceramic, relativ abundent, dar numai în stare fragmentară, for
mele caracteristice sînt strachina, oala, cana cu toartă şi ulciorul, în repe
tate cazuri smălţuite, predcminînd smalţul verde deschis (mai rar 
smalţul gălbui ori cafeniu). Formele, conformaţia buzelor unor oale, orna
mentele smălţuite - toate constituie argumente pentru a data aşezarea 
de la Otopeni în cursul secolului al XVIII-lea. 
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In zona largă din nordul Bucureştilor în care a fost surprins arheo
logic satul semnalat în raportul de faţă, documentele menţionează exis~ 
tenţa satu)ui Hodopeni (Odobeni). 1) Rămîne însă pentru viitor să se 
vadă dacă aşezarea descoperită şi prezentată aici poate fi identificată cu: 
satul menţionat în documente. 

RESUME 

En 1966 on a explore sur le territoire de la co:nmu11e Otopeni une station 
archeologique avec des restes d'habitats datant de l'âge du bronze et de la 
periode du feudalisme tardif. 

L'habitat de l'âge du bronze appartenant ă la culture Tei a eu deux 
niveaux d'habitations : de la III-eme phase et de la V-eme phase. Dans les deme 
niveaux on a decouvert des outils et de la ceramique representative. L'habitation 
de la III-eme phase appartenait ă l'etape Tei lila et l'habitation de la phase 
finaLe de la culture Tei appartenait aussi ă un aspect premature, incipient de 
cette phase. L'habitation de la periode du feudalisme t~rdif date de XVIII-eme
siecle. Elle peut etre identifiee avec l'emplacement du village d'Otopeni. 

~) Satul apare (cu numele Hodopeni) pe'ltru prima oară într-U'n document: 
din 14 februarie 1587. (Documente privind istoria României, B. Ţara Românească, 
V. p.298). 
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