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SAPAfURILE ARHEOLOGICE DE LA OTOPENI (II) 

de VALERIU LEAHU 

Intr-un raport de săpături anterior 1 s-a consemnat identificarea 
la Otopeni a două staţiuni arheologice, care au făcut obiectul unor in
vestigaţii în vara şi toamna anului 1966. Amîndouă staţiunile au fost 
aflate pe partea dreaptă a şoselei Bucureşti-Ploieşti, în dreptul kilome
trului 16.250, ambele fiind situate pe malul stîng al unui pîrîu -
afluent stîng al Colentinei. In prima dintre staţiuni - numită conven
ţional A - au fost cercetate resturi de locuiri din epoca bronzului şi 
din perioada feudalismului tîrziu - despre care am referit în raportul 
de săpături menţionat. Asupra investigaţiilor efectuate în cealaltă sta
ţiune relatează acum paginile de faţă. 

A doua staţiune arheologică de la Otopeni - notată şi ea, con
venţional, B - a fost idl'ntificată la o depărtare de aproximativ 300 m 
mai spre sud de prima staţiune, ea păstrînd resturi de locuire din prima 
epocă a fierului şi din perioada feudalismului timpuriu - din etapa fi
nală a epocii formării poporului român. 

Spre deosebire de prima staţiune, unde cercetările arheologice s-au 
putut desfăşura nestînjenit - într-un teren larg şi în întregime acce
sibil, în staţiunea de a doua situaţia a diferit, ca fiind, în fapt, aproape 
de loc favorabilă unor investigaţii sistematice şi ample. 

Terenul în care a putut fi identificată staţiunea B a fost, pe o 
foarte mare arie, afectat lucrărilor de construcţie ale aeroportului in
ternaţional Otopeni, fiind utilizat ca „zonă de împrumut" pentru scoa
terea de pămînt prin excavare. De aceea, după cît s-a putut deduce, mai 
bine de două treimi din staţiune au fost complet distruse, îndepărtîn
du-se stratul vegetal şi stratul de cultură arheologică. De altă parte 
nici zona de teren rămasă neatinsă n-a putut fi temeinic cercetată, de
oarece ea era fie travl'rsată de drumuri de acces către noul şantier, fie 
ocupată de clădiri şi alte obiective cu caracter special şi permanent. 
Atare situaţii au făcut ca săpătura arheologică să fie efectuată doar în 
zone imediat adiacente marii gropi de excavaţie, urmărind să salveze 

1 Cf. Bucureşti, Materiale de istorie Şi muzeografie, vol. VI, 1968, p. 27 şi urm. 
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doar obiective deja în parte distruse. De aceea şi rezultatele obţinute 
apar restrînse. 

Amenajarea de profile în unele zone ale malurilor gropii şi pereţii 
celor două secţiuni deschise au permis să se stabilească următoarea 
stratigrafie: sub stratul vegetal, cu o grosime între 0,15 şi 0,25 m, 
se afla un strat de humus cenuşiu-închis, masiv ca depunere, avînd 
grosimea medie de 0,60 m şi în ale cărui limite s-au putut deosebi co
loristic două zone, două „orizonturi" : unul superior, gros de circa 0,25 m, 
avînd nuanţa cenuşie-închisă, şi altul inferior, cu grosimea medie de 
0,35 m, avînd nuanţa cenuşie-castanie. Zona superioară păstra resturi 
de locuire (cu deosebire materiale ceramice) din secolul X e.n., de ca
racter Dridu, în timp ce depunerea de culoare cenuşie-castanie conţinea 
fragmente ceramice din prima epocă a fierului. Sub stratul de humus 
cenuşiu urma - întîi - o depunere de pămînt castaniu, iar apoi solul 
galben lutos, ambele fiind, din punct de vedere arheologic, sterile. 

In depunerea geologică cu fragmente ceramice din prima epoci a 
fierului nu s-au observat nicăieri urme care să ateste in situ complexe 
propriu-zise de locuire - gropi, resturi de locuinţe etc. Materialele ar
heologice (extrem de puţine oase de animale provenind de la cornute 
mari sacrificate ; o fusaiolă fragmentară şi fragmente de vase de lut) 
au fost găsite - toate - răspîndite, împrăştiate în cuprinsul stratului 
de pămînt. 

Ceramica - singurul element de inventar mai bine reprezentat şi, 
totodată, caracteristic - alcătuieşte din punctul de vedere al tehnicii de 
lucru a pastei, o singură categorie. Toate recipientele au fost lucrate 
din lut amestecat cu cioburi pisate în deosebi, nu arareori însă şi cu 
pietriş foarte mărunt sfărîmat, iar în cazuri rare şi cu foarte puţin ni
sip, care a antrenat şi paiete minuscule de mica. Arderea vaselor s-a 
făcut întotdeauna în mediu oxidant, fragmentele ceramice avînd supra
feţele exterioare de culoare cărămizie ori cărămizie-roşiatică. ln genere, 
arderea a fost bună - căldura pătrunzînd complet şi uniform pereţii. 
Există însă şi fragmente la care s-a observat o ardere incompletă, aces
tea prezentînd miezul pereţilor colorat cenuşiu, cenu~iu-negru sau chiar 
negru cărbunos. 

Alcătuind, în privinţa tehnicii de lucru a pastei şi în privinţa ar
derii, o unitate, ceramica hallstattiană de la Otopeni poate fi însă îm
părţită în două specii aparte - după modul diferit de a doza şi de a 
asigura calitatea degresanţilor şi după felul în care au fost tratate su
prafeţele exterioare ale recipientelor. Astfel, dacă cele mai multe frag
mente ceramice, provenind de la recipiente cu pereţi groşi ori relativ 
groşi, conţin degresanţi suficienţi şi de o calitate mediocră, iar supra
feţele exterioare ale acestor fragmente nu au fost în nici un fel tratate 
- există în schimb şi o grupă de fragmente de vase (de regulă acestea 
au pereţii mai subţiri) la care calitatea aceloraşi degresanţi a fost îm
bunătăţită (cioburile au bobul foarte mic, pietrişul aproape că lipseşte, 
nisipul este foarte fin) în plus şi cantitatea lor fiind diminuată. Atare 
fragmente ceramice au, foarte adesea, suprafaţa exterioară bine netezită 
- niciodată însă lustruită. 

6 www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



Materialele ceramice de la Otopeni au fost recoltate numai în stare 
fragmentară. Reconstituirea formelor urmează deci să se facă cu apro
ximaţie, adesea recurgîndu-se doar la precizarea unora dintre elementele 
de profiluri. . 

Foarte multe fragmente indică prezenţa repetată a unor forme 
tronconice. Dintre acestea distingem : a) fragmente din partea supe
rioară a unor recipiente de dimensiuni mijlocii, avînd gura largă -
buza făcînd corp comun cu corpul vasului şi fiind teşită orizontal sau 
uşor oblic în interior, alteori însă 
fiind rotunjită. Printre aceste 
fragmente predomină cele cu 
buză teşită orizontal; b) frag
mente de vase care aparţin tot 
tipului tronconic dar care au pe
reţii foarte uşor arcuiţi convex. 
Şi în aceste cazuri buzele sînt 
teşite orizontal, dar se pare că 
predominau buzele teşite oblic. 
Cîteva fragmente ceramice in
dică sigur prezenţa unor re
cipiente cu corpul emisferic, 
fiind vorba de forme întinse. 
poate castroane, pe al căror umăr 
erau cîteodată prinse în ex
terior şi torţi verticale. Ală

turi cu formele tronconice fi
gurează cîteva cu corp bitronco
nic. Dintre fragmentele care au 

Fig. 1. Fragment de podea de locuinţă cu 
urme de ţesătură imprimată (sec. X-XI). 

aparţinut acestora din urmă trebuie menţionate două, provenind de la 
recipiente cu corp relativ mare, amîndouă avînd marginea bine profilată 
şi evazată în exterior, cu buza teşită oblic în afară şi cu umerii relativ 
dezvoltaţi. In fine, repertoriul formelor - după cum se vede, sărac -
a inclus şi străchini, fragmentele provenind din asemenea vase repţo
ducînd toate unul şi acelaşi tip: strachina cu corp tronconic şi cu 
margine scundă, foarte uşor arcuită spre interior. 

Ornamentarea ceramicii hallstattiene de la Otopeni este de ase
menea săracă şi întotdeauna obţinută numai prin aplicaţiuni plastice 
pe pereţii exteriori ai recipientelor. S-au realizat astfel numai brîuri 
alveolate şi proieminenţe-apucători. Brîurile alveolate apar dispuse cel 
mai adesea orizontal, fie cu vreun centimetru sub buză, dar de cele 
mai multe ori - mai jos cu circa 3-4 centimetri. In două cazuri brîu
rile apar dispuse vertical - singular o dată, in ghirlandă triplă în al 
doilea caz, pornind de sub o proieminenţă-apucătoare. Brîurile nu sînt 
prea late iar alveolele sînt mai degrabă superficiale ori puţin albiate 
decît bine adîncite, şi au conturul destul de neregulat. Proieminenţele
apucători sînt în genere reduse ca mărime, forma lor fiind cel mai des 
il\ectangulară, mai rar semiovală, conică ori tronconică. In marea ma-
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joritate a cazurilor sînt dispuse orizontal - izolat sau întretăind brîu-
rile alveolate. Există şi două cazuri de dispunere verticală a proiemi
nenţelor-apucători. 

Printre resturile ceramice hallstattienc de la Otopeni se poate sem
nala şi un număr de fragmente de 'funduri de vase. ln genere nu sînt 
prea groase, au talpa întotdeauna dreaptă şi uneori profilată - mai 
mult ori mai puţin - în exterior. 

Incadrarea ceramicii hallstattien~ de la Otopeni se poate face nu
mai aproximativ, ţinînrl. seama că resturile de cultură materială sînt 
puţine şi sporadice ; că ele au fost găsite într-o depunere împrăştiată 
iar nu în complexe arheologice închise ; şi că alături cu ceramica nu 
s-au constatat şi alte obiecte care să poat{1 susţine, într-un fel ori al
tul, vreo argumentare. Faţă cu atare posibilităţi limitate de studiu, 
ceramica hallstattiană de la Otopeni poate fi atribuită perioadei tîrzii 
a primei epoci a fierului, luînd în considerare faptul că atît profilelc 
formelor tronconice şi bitronconice, cit şi cele_ ale străchinilor cu mar
ginea scundă şi arcuită spre interior se întîlncsc în complexe tîrzii hall
stattiene de pe teritoriul ţării. De asemPnea, se poate ca materialele de 
la Otopeni să aparţină unei etape incipiente a perioadei hallstattiene 
tîrzii, ţinînd seama de două considerente : formele latenoide lipsesc în 
descoperirea prezentată, iar profilele tronconice şi bitronconice se în
tîlnesc şi în nivelurile mai tîrzii ale culturii Basarabi :!. 

* 

Locuirea din secolul X-Xl e.n. a constituit neîndoielnic o aşe
zare grupînd colib0 de suprafaţă. Resturi.le unei asemcrn'a locuinţe -
distrusă, răvăşită - au putut fi surprinse într-unul din pereţii gropii 
mari din care s-a scos pămînt pentru şantierul Otopeni. Pe o suprafaţă 
cu contur rectangular, măsurînd o lungime de 2,15 m şi o lăţime de 
1,97 m, se mai păstra o parte din podeaua lutuită a locuinţei. Stratul 
de· lut, gros de aproximativ un centiml'tru, fusese depus direct pe pă.
mînt (în prealabil nivelat) iar apoi feţuit. Locuinţa fiind distrusă prin 
incendiu - podeaua lutuită a ars şi ea, inegal însă. Printre resturile 
podelei - crăpată, descompusă în nurneroas(' fragmente, a atras atenţia 
unul pe care se păstrau urmele unei ţesături de pînză, imprimate pro
babil prin apăsare cu degetul (fig. 1). Pe suprafaţa porţiunii pă<;tratc 
a podelei s-au găsit - împrăştiate - fragmente ceramice, iar alături 
cu acestea, un omoplat fragmentar de bovin purtînd pe el - obţinut 

prin incizii adînci - însemnul creştin al crucii (fig. 2) 3. 

2 AlPxandru Vulpe, Sălaşul hallstattian de la Novaci, în Materiale şi cer
cetări arheoloqice, VIII. 19G2, p. 363. 

:: ObicPiul ele a zgîria sau inciza oase de animale (cu d0osebirl' astragale dl' 
vilă) a mai fost constatat în aşezările din pPrioacla fpuclalismului timpuriu (cf, 
Eugenia Zaharia, Săpăturile de la Dridu, contribuţie la arheologia şi istoria perioadei 
de formare a poporului rorniin, 1967, p. 95-rJG). ln caz.'1 dl' la Otor:;eni. Sl'mnifica\ia 
pare insă a fi di ferită de cea a. „incripţiilor„ de pc arşiu•. 
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.Materialul ceramic se grupeaza m cele două categorii incleobştc · 
constatate în aşezările culturii Dridu : fragmente de vase lucrate la:. 
roată, din lut amestecat cu mult nisip şi cu pietriş sfărîmat, ornamen
tate cu pieptenele (la Otopeni această categorie apărînd frapant pre-· 
cumpănitoare) şi fragmente de recipiente lucrate tot la roată, din pastă 
fină, cu pereţii coloraţi prin ardere 
cvnuşiu şi ornamentate cu linii lus
truill'. Alături cu acestea au fost des
coperite şi două fragmente dintr-o 
amforă - poate de import - mai ca
rac:tcristic fiind fragmentul care păs
trează gura recipientului şi gitul, de la 
a cărui bază porneau şi cele două mă
nuşi (fig. 3/2). 

Forma unică constatată în cate
goria vaselor cu decor striat este oala 
borcan fără torţi, care, şi la Otopeni, 
a fost transpusă în două variante prin
cipale : oala cu corpul mai puţin bom
bat, umerii fiind plasaţi mai jos <lecit 
gîtul şi apărînd mai puţin proieminenţi 
(fig. 3/1, 4-5,8) şi oala borcan avind 
umerii dezvoltaţi îndată după arcuirea 
gîtului (fig. 4/1). Marginile oalelor bor
cane sînt cel mai adesea arcuite, bu
zele fiind teşite, rotunjite ori îngroşate 
în exterior. 

Ornamentarea recipientelor lu
crate din pastă cu mult nisip şi pie
triş s-a făcut cu pieptenele, obţinîn

du-se astfel striuri orizontale şi ver
ticale, oblice, benzi de linii paralele 
drepte ori în val şi şiruri de împunsă
turi. Striurile orizontale apar adesea 
singular pe vase, dispuse de pe umeri 
pînă aproape de fund. Dintre toate 
fragmentele recoltate numai unul sin
gur păstrează striurile orizontale or
ganizate „în portative", în rest striu- Fig. 2. Os de animal cu însemnul 
rile acoperind în întregime şi neîn- crucii incizat (sec. X-XI) 

trerupt aproximativ patru cincimi 
din corpul recipientelor. Benzile în val ori cele verticale sau 
oblice, precum şi şirurile de puncte apar numai în asocine cu decorul 
de striuri orizontale, îmbogăţindu-l pe acesta cu elemente noi (fiind de 
altfel dispuse pe vase după trasarea striurilor orizontale). Benzile de li
nii verticale sau oblice au fost constatate rar (vezi fig. 3/fi : 4/2). Si
rurile de puncte sau adîncituri au apărut dispuse întotdeauna pe umerii 
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Fig. 3. Ceramică aparţinînd culturii Dridu. 

10 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



I 

I 
!!::> 

~ 
~ 
I 

I 
_______ j_ 

I 
J 

2. 

„~.·-,(/~.'. 
r-..~ //, 
~ ; -
I -
! '/ 

J -- ;;_:; 

li 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



vaselor (fig. 3/5, 7). Benzile de linii în val se observă fie aşezate pe 
umeri, fie <şi pe corpul recipientelor. peste decorul de linii orizontale 
sau combinat prin alternare cu acesta (fig. :VI, 8; 4/3, 6). 

Aparţinînd categoriei vaselor cu decor striat, au fost descoperite 
şi două fundmi fragmentare de oale borcan, purtînd stampile în relief ~ 
într-un caz un dreptunghi cu cimpul împărţit în sectoare pătrate 
(fig. 3/3); în al doilea - un cerc, pare-se cu suprafaţa brăzdată de· 
o cruce (fig. 4/7). 

Vasele cu decor lustruit au apărut în aşezarea de la Otopeni puţin 
reprezentate sub raport numeric. După fragmentele recoltate, formele 
constatate ar fi oala borcan cu umerii dezvoltaţi şi cu marginea arcuită 
avînd buza îngustată în exterior ; şi vase de tipul amforelor, cu torţi 
pornind de pe gîtul recipientelor (fig. 4/4). Decorul constă nu
mai din linii lustruite organizatl' în reţea, acestora adăogîndu-li-se, pe 
gîtul unui fragment de amforă, un ornament incizat, păstrat doar în 
parte, sugerînd, se pare, un motiv vegetal (fig. 4/5). 

Puţinele resturi materiale recoltate, precum şi cadrul limitat al 
acestui raport preliminar, nu îngăduie nici o analiză mai detaliată a 
descoperirii, nici formularea unor concluzii mai ample asupra ei. Prin 
caracterele ei generale şi esenţiale, ceramica descrisă aparţine culturii 
Dridu - materialele de la Otopeni găsindu-şi asocieri dintre cele mai 
bune în însăşi aşezarea eponimă a culturii menţionate şi cu deosebire 
în ceramica aparţinînd fazei mai recente de acolo. " In felul acesta lo
cuirea de la Otopeni poate fi situată în intervalul de timp al celei de-a 
doua jumătăţi a secolului X - prima jumătate a secolului XI e.n. 

FOUILLES ARCHEOLOGIQl."ES D'OTOPENI (II) 

L'auteur presente les resultats des inYestigations archL•ologiques effectuees 
pendant l'ete et l'automne de l'annce HlliG a Otopeni, station B : des traces d'ha
bitat du premier âge du fer L'l ele la periode cles X-XICme siecles. 

Les traces de logement datant de Fepoque hallstattienne ont ete surprises en 
un dep6t eparpille et non pas en complexes archeologiques fermes, fait qui rend 
difficile leur etude. 

L'habitat des X-Xlmt' sieclc rcprcsente une aglomeration indubitablement 
bien liee. goupant des chaumieres a la surface. Par ses caracteristiques genfrales. 
et essentielles. celte agg!omeration appartient a une populat10n portant la culture 
Dridu. 

" Ibidem, p. 7D-!J:3 ; 135-14H. 
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