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Summary: Note regarding materials of Tei III culture from Bucharest-

Militari-Câmpul Boja, Sector C. Excavations from 2008 and 2012. In this 
article, the authors present the latest results of the excavations in the Tei III 
settlement  from Sector C of the archaeological site Bucharest-Militari-Câmpul 
Boja. A special interest is given to the pottery.  

 
Investigaţiile arheologice din anul 2008 în Sectorul C al sitului de la  

Bucureşti-Militari-Câmpul Boja4, efectuate nu departe de Biserica Sfântul 
Apostol Andrei şi a acareturilor sale (pl. I:1/punct 1-2)5, au permis recuperarea 
câtorva fragmente ceramice din Bronzul Mijlociu şi Târziu, în speţă cultura Tei, 
fazele III şi IV6. Trebuie arătat, însă, că respectivele cercetări nu s-au finalizat 
cu identificarea vreunui complex, nici măcar a unui strat arheologic. Resturile 
de olărie au fost surprinse în stratul vegetal şi imediat sub acesta, în amestec cu 
fragmente din alte epoci (getice şi moderne). 

În anul 2012, investigaţii preventive, derulate chiar în perimetrul 
aşezământului Sfântul Apostol Andrei (str. Boja, nr. 73) (pl. I:1/punct 2), au avut 
drept rezultat descoperirea câtorva fragmente ceramice din secolele II-III, VI şi 

                                                            
1 Cristian Schuster, doctor în arheologie, arheolog expert, CŞ I la Institutul de 
Arheologie “Vasile Pârvan” – Centrul de Tracologie, Bucureşti. 
2 Mircea Negru, arheolog expert, conferenţiar universitar doctor, Universitatea “Spiru 
Haret”. 
3 Cătălin Şt. Hălmăgeanu, Universitatea “Spiru Haret”. 
4 Situl de mari dimensiuni de la Militari-Câmpul Boja, situat în vechime pe terasa înaltă 
a râului Dâmboviţa, astăzi malul drept al Lacului Morii/Ciurel, în vestul municipiului 
Bucureşti,  a fost împărţit în mai multe sectoare. Sectorul C se găseşte în partea de est a 
platoului, vezi Schuster, Negru 2000, p. 9 sq. 
5 În anul 2008, în Sectorul C a fost prelungită S1 (2006) cu 4 m. Această secţiune este 
orientată nord-sud, la limita vestică a lotului din Aleea Lacul Morii, nr. 93. În cursul 
săpăturilor au apărut materiale arheologice (fragmente de vase ceramice, chirpici, oase 
de animale) din epoca bronzului (culturile Glina şi Tei), sec. II-III p.Chr. şi sec. XIX. 
Stratigrafia a fost următoarea: 0-0,28 m – strat vegetal cenuşiu; 0,28-0,43 – strat 
cenuşiu-negricios, secolele II-IV si VI; 0,43-0,68 m – strat cenuşiu cu vestigii din epoca 
bronzului; 0,68-0,80 m – strat castaniu steril arheologic. 
6 Negru et alii 2009, p. 80. 
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IX-X. De asemenea, a fost descoperit un mormânt de înhumaţie din secolele 
XVIII-XIX. A fost surprins şi un strat arheologic din epoca bronzului (pl. I:2)7. 
Acestuia din urmă nu i-a aparţinut nici un complex, dar printre piesele 
recuperate există şi bulgări de chirpici pe care poate fi recunoscută amprenta 
peretelui din lemn al unei construcţii (pl. VI:5). Acest fapt ne face să bănuim că 
în arealul sitului Tei de aici au fost ridicate, fără să le cunoaştem până acum 
locaţia exactă, construcţii realizate dintr-un schelet de lemn şi împletitură de 
nuiele, care a fost pomistit ulterior cu lut. Cu privire la acest aspect vorbesc şi 
chirpicii descoperiţi în stratul arheologic şi în gropile menajere cercetate în 
campaniile mai vechi, anterioare anului 20088. Trebuie subliniat că şi în 
celălalte sectoare ale sitului de la Militari-Câmpul Boja urme clare ale unor 
construcţii sunt o raritate9. Pe de altă parte, despre construcţiile din mediul Tei 
se ştiu, în general, destul de puţine10.  

* 
În intervenţia de faţă ne îndreptăm atenţia asupra materialelor din Bronzul 

Mijlociu, cultura Tei III, recuperate în anii 2008 şi 2012 în Sectorul C. Lotul de 
fragmente ceramice s-a dovedit destul de semnificativ pentru suprafaţa limitată 
cercetată în campania 2012. Cu un alt prilej, am împărţit ceramica Tei de la 
Militari-Câmpul Boja, după compoziţia pastei, în trei mari categorii11: fină 
(Tipul 1), semifină (Tipul 2) şi grosieră (Tipul 3). Aceste tipuri au putut fi 
subîmpărţite, la rândul lor, în mai multe subcategorii.  

Ceramica Tei III, descoperită în 2008 şi 2012, trebuie atribuită Tipurilor 1.1 
(pastă de bună calitate, cu rare urme de mică) şi 1.2 (pastă cu nisip foarte fin, 
mici pietricele şi  mică), 2.2 (pastă nisip cu pietricele şi mică) şi 2.3 (pastă nisip 
cu rare pietricele şi mică) şi 3.1 (pastă cu nisip abundent cu multe pietricele şi 
mică). Tipurile 1.1 şi 1.2 au fost lustruite la suprafaţa exterioară, celălalte 
categorii prezentându-se rareori lustruite, având suprafaţa aspră la pipăit. 

Trebuie spus că din punct de vedere al cantităţii, numărul fragmentelor 
ceramice de la vase modelate din pastă de Tipul 3.1 a fost cel mai consistent, 
urmat la distanţă apreciabilă de cele de Tipul 2.3; cele din pastă fină s-au cifrat 
la un lot de numai nouă cioburi. 

                                                            
7 Stratigrafia a fost următoarea: 0-0,28 m – solul vegetal; 0,28-0,46 m – strat de pământ 
cenuşiu negricios cu materiale arheologice din secolele II-III, VI şi un fragment 
aparţinând secolelor IX-X; 0,36-0,72 m – strat de pământ de culoare cenuşie, cu 
materiale arheologice din epoca bronzului. 
8 Bulgări de chirpici au fost identificaţi, de exemplu, în Groapa nr. 78 (Schuster, Negru 
2006, p. 47; Negru et alii 2007, p. 25). Resturi de lut ars de la pereţii unor construcţii au 
fost depistate şi în Gropile nr. 7-9, 58 şi 82, dar acestea au aparţinut Bronzului Târziu, 
faza Tei IV (Schuster 2000, p. 25; Schuster 2005, p. 118). 
9 În Sectorul B a putut fi cercetat un complex adâncit Tei III (Bordeiul nr. 41), vezi 
Schuster, Negru 2006, p. 46. 
10 Schuster, Popa 2000, p. 23 sqq.; Leahu 2003, p. 64 sqq.; Schuster 2005, p. 114 sqq.; 
Schuster, Negru 2006, 46 sq. 
11 Schuster 2000, p. 26 sq.; Schuster, Negru 2006, 54 sqq.; Schuster, Negru 2007, p. 53.  
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Din cauza stării accentuat fragmentare a ceramicii, cu greu au putut fi  
reconstituite câteva forme. Astfel, din pastă de Tipul 3 au fost modelate:  

a. vase-sac, din categoria recipientelor medii şi mari, folosite, foarte 
probabil, la păstrarea proviziilor: 

a.1. cu un gât destul de înalt, uşor evazat, cu buza puţin îngroşată spre 
exterior, având aplicată sub ea două brâuri orinzontale alveolate (pl. II:5);  

a.2. cu un gât arcuit, buza trasă şi îngroşată spre exterior, având aplicată sub 
aceasta un brâu alveolat, care, la rândul său, are dedesubt un segment de brâu 
(pl. II:3). 

Acest tip de recipient are analogii în ceramica Tei III recuperată în urma 
investigaţiilor mai vechi în Sectorul C al sitului de la Militari-Câmpul Boja12, 
dar şi în cele din Sectorul D13, fiind identică olăriei acestei faze din alte situri14.  

b. vase borcan, din categoria recipientelor de dimensiuni medii: cu gâtul 
aproape cilindric, buza dreaptă sau oblică, îngroşată spre exterior (pl. II:2). 

Fragmente de la borcane au fost găsite atât în Sectorul C15 cât şi în Sectorul 
D16. Acest tip de vas a fost documentat şi în alte aşezări Tei III. 

c. străchini: cu pereţii oblici, cu buza uneori îngroşată spre exterior, având 
câteodată sub aceasta unul sau două brâie aplicate (pl. II:1, 4, III:2).  

Această categorie de veselă, modelată din pastă grosieră, este o raritate în 
situl de la Militari-Câmpul Boja. Analogii se pot stabili cu unele fragmentare 
găsite în Sectorul D17.  

d. castron: cu pereţii oblici, buza dreaptă, îngroşată la exterior, arcuită uşor 
spre interior. Fragmentul identificat în 2012 este singurul de la un recipient din 
pastă de Tipul 1 descoperit la Militari-Câmpul Boja până în prezent. 

Din pastă de Tipul 2 au fost lucrate următoarele forme: 
a.  vase-sac, din categoria recipientelor medii: cu un gât arcuit, buza 

dreaptă, subţiată, flancată la exterior cu una sau două linii orizontale adâncite 
(pl. III:3a); alte vase sac au fost prevăzute cu mici apucători-butoni orizontale;  
o bună parte din recipientele de acest tip au fost decorate cu măturica, uneori 
atât la exterior cât şi interior, în ultima parte a gâtului şi pe buză  (pl. III:3a-b). 

Recipiente din această categorie au mai fost găsite şi în campaniile 
anterioare în diferitele sectoare ale sitului18. 

b.  castron:  
b.1. cu pereţii oblici, buza dreaptă, arcuită uşor spre interior, decorat cu 

măturica (pl. III:1);  

                                                            
12 Schuster, Negru 2006, p. 56 sq. şi pl. 12:6, 22:2, 23:3, 26:2; Negru et alii 2007, p. 26 
şi pl. 47:1, 3-4.  
13 Schuster, Negru 2007, p. 54 şi pl. I:1-2. 
14 Leahu 2003, pl. XXXVII/1.  
15 Schuster, Negru 2006, p. 57 şi pl. 13:3. 
16 Schuster, Negru 2007, p. 54 şi pl. I:3. 
17 Schuster, Negru 2007, p. 54 şi pl. II:4, V:1. 
18  Schuster, Negru 2006, p. 57 şi pl. 22:2, 23:3; Schuster, Negru 2007,  p. 54 şi pl. III:2-
3; Negru et alii 2007, p. 26 şi pl. 45:1. 
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b.2. cu pereţii oblici, buza dreaptă, îngroşată la exterior (pl. IV:3). 
Castroanele sunt o apariţie constantă în olăria Tei III (şi nu numai), fiind 

documentate la Militari şi în cercetările mai vechi19.  
c. vase cu corpul globular: având la incidenţa dintre gât şi corp un şir de 

găuri rotunde, corpul fiind decorat cu măturica (pl. III:4); având la incidenţa 
dintre gât şi corp un şir de găuri rotunde, iar sub acesta o apucătoare-buton 
verticală, flancată sub ea de o proeminenţă conică, urmată de două şiruri 
paralele de adâncituri rectangulare (pl. V:4);  recipient care are pe umăr o 
preominenţă conică de mici dimensiuni şi o alta mai mare (pl. V:3). Această 
formă de recipient a mai fost întâlnită la Militari-Câmpul Boja20. 

Pentru olăria din pastă fină (Tipul 1), avându-se în vedere şi numărul mic de 
fragmente ceramice recuperate în 2008 şi 2012, au putut fi reconstituite numai 
câteva forme: 

a. vase globulare: cu gât înalt şi cilindric, buza dreaptă, îngroşată la exterior 
(pl. IV:6, V:1), uneori cu o proeminenţă conică pe umăr (pl. V:5); 

b. castroane: 
b.1. cu pereţii arcuiţi spre exterior, buza tăiată oblic, îndoită spre interior (pl. 

IV:5);  
b.2. cu corpul rotunjit, gâtul scurt, cilindric, prevăzut cu două toarte în 

bandă, verticale, dispuse simetric, amplasate pe gât şi umăr (pl. IV:2); uneori 
prevăzute cu butoni, decorate cu diferite forme geometrice, realizate în tehnica 
împunsăturilor succesive (pl. VII:6). 

c. strachină: lucrată într-un mod rudimentar, cu pereţii aplecaţi puternic spre 
exterior (pl. IV:1). 

d. ceşti: cu corpul globular, gât înalt, decorate cu diferite forme geometrice 
în tehnica împunsăturilor succesive (pl. V:2, VII:1-3, 5). Acest tip de recipient 
este deseori documentat în siturile Tei21. 

* 
După cum s-a putut observa, ceramica excavată în campaniile din anii 2008 

şi 2012 în Sectorul C de la Militari-Câmpul Boja se înscrie perfect în olăria 
produsă de comunităţile din faza a III-a a culturii Tei din Muntenia22. 

Unele dintre formele recipientelor au rădăcini în fazele anterioare; o parte 
dintre tipurile vase vor fi modelate şi în faza a IV-a. Această afirmaţie este 
sprijinită de ceea ce a fost descoperit atât la Militari-Câmpul Boja, dar şi în alte 
aşezări de pe teritoriul oraşului Bucureşti şi nu numai23.  

                                                            
19 Schuster, Negru 2006, p. 57 şi pl. 13:3; Negru et alii 2007, p. 27 şi pl. 41:2-3, 42:3, 
43:1, 4, 44:2, 46:5; Schuster, Negru 2007,  p. 54 şi pl. II:1, III:1. 
20 Schuster, Negru 2006, p. 57 şi pl. 18:2-3, 22:3, 25:5; Negru et alii 2007, p. 27 şi pl. 
40:6, 41:1; Schuster, Negru 2007,  p. 54 şi pl. VI:6. 
21 Inclusiv la Militari-Câmpul Boja: Schuster, Negru 2006, p. 58 şi pl. 18:6, 19:4, 20:4-
5, 22:1, 25:1-2, 27:2-4, 28:2, 29:4-5; Schuster, Negru 2007, p. 54 şi pl. VI:1-4; Negru et 
alii 2007, p. 27 şi pl. 40:1, 3. 
22 Leahu 1992, p. 70 sq.; Leahu 2003, p. 111 sqq.; Schuster 2007, p. 62 sqq. 
23 Leahu 2003, p. 114 sqq.; Schuster 2007, p. 64 sqq. 
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Tipurile de decor ale ceramicii Tei III din situl nostru sunt identice cu acelea 
din alte aşezări. Atragem însă atenţia asupra ornamentului realizat cu măturica 
(Besenstrichverzierung). El a fost identificat pe multe din fragmentele ceramice 
recuperate în campaniile din 2008 şi 2012 în Sectorul C de la Militari-Câmpul 
Boja. Acesta a fost practicat, aşa cum arătat mai sus,  atât pe ceramica grosieră 
(Tipul 1), cât şi pe cea semifină (Tipul 2): pl. II:1, 3, 5, III:1-4, V:3-4. 
Abundenţa acestui decor practicat pe lotul de ceramică recuperat în 2012 
(procentul cioburilor cu acest decor din totalul pieselor de olărie descoperite se 
ridică la cca. 45%), este pentru situl de pe malul Lacului Morii oarecum 
surprinzător. În campaniile anterioare, decorul de tip Besenstrich a fost de 
asemenea documentat, dar pe un număr restrâns de fragmente24. De altfel, acest 
mod de a ornamenta vasele lucrate din pastă grosieră şi semifină este o 
constantă a ceramicii Tei, numai că în majoritatea siturilor decorul de acest tip 
se pare că a avut o frecvenţă relativ redusă25. Vorbind cu alt prilej despre acest 
ornament, am fost de părere că el este „prezent pe ceramica grosieră a primelor 
faze ale culturii Tei”26. Se pare că recentele săpături de la Militari-Câmpul Boja 
contrazic această afirmaţie.  

* 
În campaniile 2008 şi 2012 au mai fost găsite un fragment de la o probabilă 

ladă şi o rotiţă cu o bucşă pe o parte (pl. VII:4) de la care în miniatură (pl. VI:1), 
un fragment de la un „capăt de băţ” (pl. VI:3) şi două fragmente din gresie 
(prezentând urme de ardere; pl. VI:2-3) de la râşniţe de mână (?) sau lustruitoare 
(?)27. În ceea ce priveşte carele în miniatură, ele au fost documentate la Militari-
Câmpul Boja şi în campaniile anterioare, dar nu prin lăzi, ci prin rotiţe cu şi fără 
bucşe laterale28.  

La fel, capete de băţ au fost descoperite şi în urma săpăturilor mai vechi29. 
Asupra posibilelor lor funcţionalităţi am zăbovit cu alt prilej30.  

 
 
 

                                                            
24 Schuster 2000, p.; 34; Schuster, Negru 2006, pl. 18:2, 22:3; Schuster, Negru 2007, pl. 
II:2; Negru et alii 2007, pl. 41:6, 42:4, 44:5, 43:3, 5, 46:1. 
25 Cel puţin aşa apare, dacă se consultă rezultatele publicate ale cercetărilor. Numai că 
această constatare poate fi falsă, căci, în cele mai multe dintre analizele dedicate 
ceramicii Tei, nu s-a insistat asupra olăriei grosiere şi nici asupra acestui mod de a 
decora vasele. Cele mai multe studii au avut ca principal subiect ceramica fină, în 
special cea ornamentată în tehnica împunsăturilor succesive. 
26 Schuster 2000, p. 34. 
27 Un fragment de gresie (Schuster, Negru 2006, p. 50), descoperit în campaniile mai 
vechi, nu este exclus să fi făcut şi el parte dintr-o râşniţă de mână. 
28 Schuster, Negru 1999, pl. 8/h; Schuster, Negru 2006, p. 52 sq.; Schuster 2000, p. 36 şi 
pl. 42:3. Schuster, Negru 2006, p. 52 sq. 
29 Schuster 2000, p. 36; Schuster, Negru 2006, p. 53 şi pl. 30:2. 
30 Schuster 2000, p. 36 cu lit.; Schuster, Popa 2000, p. 68 cu lit.; Schuster, Negru 2006, 
p. 53 sq. 
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 1 

 2 

Pl. I. 1 = Bucureşti-Militari-Câmpul Boja (1: localizare punct cu săpăturile din anul 
2008; 2: localizare punct cu săpăturile din anii 2008 şi 2012), 2 = Sectorul C, Secţiunea 

1/2012, profil perete vestic. Foto M. Negru. 
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Pl. II. Bucureşti-Militari-Câmpul Boja. Campania 2012. Ceramică Tei. 
Foto Gh. Chelmec. 
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Pl. III. Bucureşti-Militari-Câmpul Boja. Campania 2012. Ceramică Tei. 
Foto Gh. Chelmec. 
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Pl. IV. Bucureşti-Militari-Câmpul Boja. Campania 2012. Ceramică Tei. 
Foto Gh. Chelmec. 
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Pl. V. Bucureşti-Militari-Câmpul Boja. Campania 2012.Ceramică Tei. 

Foto Gh. Chelmec. 
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Pl. VI. Bucureşti-Militari-Câmpul Boja. Campania 2012. 

Ceramică Tei. Foto Gh. Chelmec. 
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Pl. VII. Bucureşti-Militari-Câmpul Boja. Campania 2008. Materiale Tei: 

ceramică (1-3, 5-6) şi o rotiţă în miniatură (4).  
Foto Gh. Chelmec. 

 


