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În urma săpării unor şanţuri pentru telefonie şi pentru reţeaua de canalizare a
Ţiţeşti, jud. Argeş) - săpături efectuate în perioada 200211 , şi care nu au beneficiat de asistenţă arheologică - a fost scoasă la suprafaţă o
h 1 11I mtă cantitate de fragmente ceramice preistorice. Sosit la faţa locului la sflrşitul
noiembrie 2005, în urma semnalării făcute de profesorul de istorie Marius Miroiu,
111statat că este vorba de o aşezare cu suprafaţa de aproximativ 15000 m 2, situată
111 ·tul „Vărzărie'', imediat la vest de şoseaua Ţiţeşti - Valea Stânii - Mioveni (fig.
11 , m i bine evidenţiată în zona gospodăriilor faniiliilor Dunărinţiu şi Cucu.
mica fragmentară, recoltată în cantitate mare din pământul scos din respectivele
1 \11 I ce trec chiar prin faţa locuinţelor actuale, între acestea şi şosea (D. N. 73 B),
un ş i de pe loturile agricole învecinate gospodăriilor, este caracteristică culturii
, IZ IV (Fundeni).
Aşezarea (fig. 1/2) nu are urme de fortificaţii, fiind amplasată pe un teren uşor
111 at decât zona înconjurătoare, pe terasa dreaptă a pârâului Valea Stânii, afluent
f, I dr apta al Argeşelului. Locul pe care au fost descoperite fragmentele ceramice
Jo r cu puţin mai înalt decât ter~nul din jur.
Nivelul depunerii arheologice se pare că a avut o grosime destul de redusă,
majoritatea fragmentelor ceramice, scoase şi răvăşite în timpul arăturilor
1 1 1u fost adunate de la suprafaţa solului, iar în parcelele alăturate, în care se
hi 1 de curând arătura de iarnă, fragmentele ceramice lipseau cu desăvârşire.
extrem de mare de fragmente ceramice recoltate de la suprafaţa solului, ca şi
1111 cestora în zonele adiacente în care deja se arase, sunt indicii ce ne îndeamnă
1 I m că nivelul aşezării Tei de la Valea Stânii s-a aflat la o adâncime extrem de
1I 1 ,
tafiunea fiind, practic, distrusă de intervenţiile modeme. Cu siguranţă, cel
1 1 1111rginea estică a aşezării a fost afectată încă de la trasarea şi construirea D. N. 73
11 I r ient o mare parte din suprafaţa sa fiind suprapusă de locuinţele actuale şi
I dlacente acestora.

• 111111 Valea Stânii (corn.

1• 111Jud 1can Argeş, Piteşti .
' , 111 neralA Davidcşti, jud. Argeş .
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Fig. I. I localizarea aşezării aparţindnd culturii Tei de la Valea Stânii (hărţile
preluate de pe www.clmec.ro - serveru/ cartografic); 2 Vedere dinspre sud-vest asupra
.-;itu/ui (foto D. M).
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ragmentele ceramice, adunate atât din pământul scos din şanţurile de
I 111111 , cât şi de la' suprafaţa · terenului actual, provin de la o ceramică modelată cu
1 1111, n cea mai mare parte grosieră, cu cioburi pisate, nisip şi pietriş s~âmat în
I
Arderea este oxidantă în majoritatea cazurilor, fttră a lipsi nici arderea
1!1 Io re, ilustrată de câteva fragmente negre provenind din recipiente de dimensiuni
tu , din categoria ceramicii fine. În cazul câtorva fragmente ceramice, se constată
,, '"'' dl'terite ale~ saprăifeţei extei;ioară (cărămiziu) şi interioară (brun-cenuşiu),
·1111111 fn urma unei arderi diferenţ~e, oxidanta în ex:t~ţior şi recf.(lcătoare lae~rfor,
1III uhlle prin aşezarea recipientului ~ramie cu gura îfl jos pe pafdursuJ arderii. '
alegoriile ceramice atestate: sunt cele comiine: borcane. castroane, pahare,
1111rtele masive tn bandă (fig. 3/1-2) provin de la vase de provizii, iar cele mai
•I , '11 uprafaţa mai îngrijit tratată şi cu secţiune triunghiulară (fig. 3-1~4); pot
ul ele la ceşt_ţ sau ·rp.~~-probabil de la kantharoi, la fel ca şi unele fragmente de fund
I lpn pr filat'ă asemeni Standring-ului (fig. 3/10, 12).
Motivele decorative sunt relativ variate: strwri vertical_g,, fttcute. .s(P măturica
' 10-12), brâuri alv,eolate (fig. 2/2, 4, 7), simple {ţig. 2/1) sau rareori şerpuţţe (fig.
1 I 1tc sub buză, proeminenţe organice (fig. 2/8);:Şiruri de împunsături (fig. 2/3, 6)
1. Impresiuni (fig. 2/5) de asemenea sJiuate sub buza vasuluf;'uneori rudimente de
(J g. 3/9), caneluri grosier realizate. În câteva cazuri, pe rarele fragmente de
1111
llnă, cu grosjmea pereţilor redusă, se remarcă ornamente geometrice realizate
t h11 c inciziei şi a 1rilpunsăturilor succesive (fig. 3/7-8) . . ,
er~mica fragmentară descoperită la Valea Stâni_i corespunde t ţtăsăturilor
1111 t v fo ceramicii·,tazej JV a ~ylturii Tei, etapă caracteri~tă de sch<k'i-ea sensibilă
•p111 li I vaselor fine ·rri.an$amblti°1 ceramicii, de apariţia ·{aselor ~u~ciobtlri pisate în
1
1 vnselor cu fund inelar, precum şi de degradarea tehnicii împunsăturilor
I

.

.

I' !Angă materialul ceramic', a mai fost descoperită o dăltiţă din bronz (9 cm
0,4 cm grosime maximă) cu secţiune pătrată (fig. 3/5), cu un capătul activ
1 1 t I uplatizat, celălalt capăt, destinat fixari.Î într-un mâner de lemn sau de os,
11h1 1t treptat însă păstrându-şi secţiunea pătrată pe toată lungimea sa. Astfel de
I 1 I 111dardizate tipologic, au fost descoperite în multe aşezări Tei din Muntenia
t (Bucureştii ~oi, .Bucmeşti-Str. Ziduri ~tte vii, Bucureşti-Băn~,·ioiuleşti
h1p ni, Frăteşfij, dar .Şi de la sud de DuQÂie (Emen-Bulgaria)2. · .?·„
ultura Tei este una dintre puţinele culturi ale epocii bronzului de pe teritoriul
nre beneficiază de o tratare monografică3 ; cu toate acestea, unele dintre
le ridică încă probleme de actualitate.
purîtia culturii Tei, pe fond Glina şi parţial Cenavoda, cu contacte Folteşti4, a
n zona Munteniei centrale, acest spaţiu de origine rămânând, totodată, şi

1 1111 ,

hu I ale şi c~nside;aţl/ noi ,cu privire la perf(Jţ/lzarea
~oluţiei cultur/j
.
, I• Tei, in „Cercetilri
h . CJ, 1992, p. 71.
.
I '''di metal şJ.mdrturil ale practicdril metalurgiei fn aria culturii Tel, în „Studii şi cercetari de
1 li tl 1t1hcologie", 39, 1988, 3, p. 228 şi fig. 1112-13.
1 11/t1ire1 Tel, Bucureşti, 1966; Idem, Cultura Tei, Probleme ale epocii bronzului tn Muntenia,
I I 00 .
·
11//Ur,1 Tel, p. 138 şi unn,; D. Bcrciu, Zorile Istoriei fn Carpaţi şi la Dundre, Bucureşti , 1966, p.
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Fig. 2. Fragmente ceramice descoperite in aşezarea de la Valea Stânii-„ Vărz<Jrie"
(desene de Nicoleta Tudose).
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ceramice (1-4, 6-12) şi dăltiţă de bronz (5) descoperite in ~ezarea
de la Valea Stdnii-„ Vărzărie" (desene de Nicoleta Tudose).
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spaţiul predilect pe parcursul întregii evoluţii a culturii'. Ulterior, spaţiul ocupat de

purtltorii culturii Tei se va extinde atât spre nord, trecând dincolo de culmile
în Ţara Bârsei, cit şi spre sud, trecând dincolo de DunAre, în Bulgaria
nordicl6•
Periodizarea culturii Tei r!mAne o problem! supusll discuţiei, faţA de sistemul
unitar al celor cinci fue succesive (Tei I-V) propus de Valeriu Leahu, exprim4iidu-se,
pe bunA dreptate, numeroase rezerve argumentate, pe de o parte, prin dificultatea unei
periodizlri clare a primelor faze ale culturii (observaţii stratigrafice în acest sens aveau
sa fie tlcute ulterior în cadrul aşezării de la Bungetu7), iar pe de alta parte, prin
imposibilitatea demonstrlrii flrl echivoc a succesiunii fazelor şi a evoluţiei culturale de
la Tei I la Tei V1• Ca urmare, în schimbul rigidei şi nu întrutotul demonstratei
periodizări Tei I-V, Alexandru Vulpe propunea o periodizare a culturii Tei în sistemul
eponimiei, fiind de utilizat numele localitlţilor unde fazele respective au fost pentru
prima oară atestate 9•
Aria de rlspAndire a culturii Tei a cuprins în întregime bazinul Argeşului 10 ,
însa aşezările situate în jumlltatea nordică a acestui bazin hidrografic ilustreau
îndeosebi etapa târzie a culturii (Tei III- Tei V). Aşez.Irite respective, între care se
plaseazl şi cea de la Valea Stânii-„Vlrzărie", sunt relativ numeroase, însll de
dimensiuni modeste, cu un nivel de depuneri arheologice subţire ce trldeazll o
intensitate redus! a locuirii. Sporirea numArului aşezărilor Tei tn mna de dealuri a
Muscelului şi Dâmboviţei în fazele târzii ale culturii 11 reprezintl, într-adevar, o
evidenţă arheologic._ S-a încercat sa se dea un rlspuns acestei situaţii prin explicarea
sa ca unnare a roirii comunitlţilor Tei spre nord, în unna presiunii exercitate de
plltrunderea populaţiilor estice vecine (triburile culturii Coslogeni, de exemplu) 12•
Domeniul problematicii etapei finale ale culturii Tei, etapl din care dateazl şi
aşezarea prezentatl aici, a înregistrat relativ recent unele încercAri de explicare şi
clarificare a situaţiei arheologice, prin desprinderea ultimelor faz.e de cultura Tei
13
propriu-zisl şi constituirea lor într-o entitate separatl- gnlpul Govora-Fundeni •
În privinţa datlrii în termeni de cronologie absolutl a aşezArii de la tnceputul
14
bronzului' tarziu descoperitll la Valea Stânii, pot fi invocate rezultatele datelor C
oferite de probele recoltate din nivelul „Bronz II" de la Popeşti, şi anume 1520-1410
14
a.Chr. •
Carpaţilor,
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Deşi distrusa în cea mai marc parte înainte ca o eventuală intervenţie
'" hoologica să se fi produs, aşei.area Tei de la Valea Stân.ii-„Vlr7Arie" îşi plstreazA
Importanţa în ilustrarea debutului bronzului târziu într-o microzonă relativ bogat! în
•.-11c.1 de descoperiri - o altă aşezare Tei IV, foarte apropiată de cea semnalata aici
111lln111 la numai 3 km nord de Valea Stânii), a fost sondatl la Bucşeneşti-Lotaşi, cu
1111111ntlC patru decenii în urmi, de elitre Eugenia Popescu şi Alexandru Vulpe".

TI IE SETILEMENT BELONGING TO THE TEI CULTURE FROM
VALEA STÂNII (ŢIŢEŞTI COMMUNE, ARGEŞ COUNTY)
Abstract
The article presents a settlcment from the beginning of the late Bronze Age, in
''"' hlll 1.one of Muscel. The settlement was discovered by chance in Valea StAnii and
1111fo1oological diggings were not effectuated.
A road and the actual households of the native superpose the most part of the
"" nu~e of the settlemenl Many fragments of pottery and a little bronze chisel were
11111 uvored on the surface of the ground. The setlement belongs to Tei culture - phase
h1111lcml or, according to other opinions to Fundeni-Govora Group.

The explanation ofthe illustration:
Fig. I. 1 The locali7.8tion of the settlement belonging to Tei culture from
\ "'"' Stlnii (the maps are taking from www.cimec.ro - the map-drawning server);
' Vl11w t~om the South-West lapon tbe site.
Fig. 2. Potsherds discovered in the settlement from Valea Stânii-„Vllr7.lrieK.
Fig. 3. Potsherds (1-4, 6-12) and littlc bronze chisel (5) discovered în the
"''"•mont of Valea Stânii-„Vlr7.lrie".

"1t•11111 lnGdltc efectuate tn anii 1968
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Im. Mlllcrialul arheologic se plstn:azl la Muzeul Judcfcan

