O locuinţă de tip Militari-Chilia
descoperită la Bucureşti-Militari Câmpul Boja
Mircea Negru
În anul 2003 a continuat delimitarea sitului arheologic de la
Bucureşti-Militari Câmpul Boja (Fig. 1/1, 2) 1• Acţiunea începută în
anul 200 I poate fi considerată încheiată în anul 2003. În urma unor
sondaje întreprinse în părţile de vest, sud-est şi est a fost delimitată
suprafaţa acestui sit2.
În anul 2003, în partea de est a platoului au fost practicate
două secţiuni S. 42 şi S. 43. Secţiunea S. 42 avea lungimea de 40,00
m, lăţimea de 2,00 m şi adâncimea maximă de -0,91 m. Secţiunea S.
43 avea lungimea de 26,00 m, lăţimea de 2,00 m şi adâncimea
maximă de -0,95 m. Suprafeţele totale cercetate reprezintă 147,25 mp.
Stratigrafia pe profilul nordic al secţiunii S. 42 este
următoarea: 0-0,25/0,30 m - strat de culoare cenuşiu-castanie (sol
vegetal); 0,25/0,30-0,42 m - strat de culoare cenuşiu-negricioasă
(conţine vestigii din secolele II-III p.Chr. şi VI); 0,43-0,60 m - strat de
culoare castaniu-negricioasă ( conţine vestigii din epoca bronzului);
0,61-0,80 m - strat de culoare castanie (conţine vestigii din neolitic);
0,81-0,91 m - strat de culoare castanie (steril arheologic).
Cele mai importante informaţii ştiinţifice obţinute în cursul
cercetărilor din anul 2003, sunt cele cu privire la cronologia aşezării
de tip Militari-Chilia din acest sit arheologic3 . Aceste date au fost
fumizate în cursul cercetării bordeiului B. 26, surprins în secţiunile S.
42 şi S. 43 (Fig. 1/3).
Bordeiul mai sus ainintit a fost surprins de la adâncimea de 0,38 m, la baza stratului de cultură cu vestigii din secolele II-III şi VI
p.Chr. Un colţ al său intră în profilul nordic al secţiunii S. 42, celălalt
în profilul sudic al secţiunii S. 43. El avea forma unui paralelogram cu
lungimea de 5,40 m şi lăţimea de 4,25 m. La adâncimea de -0,74 m se
afla podeaua, care nu prezenta urme speciale de amenajare.
În umplutura bordeiului au fost descoperite fragmente de
chirpic (cu lungimi de 1-4 cm), fragmente de vase ceramice modelate
1

Ca urmare a avizului favorabil nr. l 27/M/2004 primit de Memoriul ştiinţific
înaintat Ministerului Culturii şi Cultelor, situl arheologic de la Bucureşti-Militari
Câmpul Boja a fost menţinut pe Lista Monumentelor Istorice din anul 2004 cu
codul B-I-s-A-17886.
2
Pentru istoricul cercetărilor şi rezultatele din campaniile arheologice precedente a
se vedea Negru, Schuster, Moise 2000; Negru 2002, p. 47.
3
Negru 2004, p. 62-65.
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cu 1nâna (chiupuri, oale, capace, o ceaşcă dacică) sau la roată (oale,
căni, ainfore, străchini), două mărgele de sticlă şi una de chihlimbar, o
cheie ro1nană din fier, fusaiole, fragmente de lemn ars, oase de
animale etc.
În cadrul cera1nicii descoperite predomină frag1nentele de vase
1nodelate cu mâna, în proporţie de peste 60%. Pe lângă, ceramica de
producţie locală, au fost descoperite şi fragmente de vase romane de
in1port.
O analiză atentă a con1poziţiei pastei cerainicii modelate cu
mâna a dus la distingerea a două categorii.
Din prima pri1na categorie fac parte fragmente de chiupuri
(Fig. 2/1), o ceaşcă dacică (Fig. 2/6) şi vase (Fig. 2/3, 4) din ceramică
grosieră de culoare cărărniziu-gălbuie. Pasta conţine fragmente
cera1nice pisate, rare fragrnente de calcar pisat şi inică. Arderea
pri1nară este, în general, inco1npletă. Unele vase prezintă urme de
ardere secundară la exterior (Fig. 2/5), iar ceaşca dacică atât la
interior cât şi la exterior (Fig. 2/6). Vasul de provizii nu prezintă urme
de ardere secundară.
Din a doua categorie fac parte fragmente dintr-un chiup (Fig.
2/2) şi un vas de di1nensiuni 1nijlocii (Fig. 2/5) din ceramică aspră,
grosieră, co1npactă, de culoare cără1niziu-gălbuie. Pasta conţine
fragn1ente cera1nice pisate, rare frag1nente de calcar pisat şi mică.
Arderea prin1ară este co1npletă, observându-se şi urn1e de ardere
secundară la exterior (Fig. 2/5). Din aceeaşi pastă au fost modelate
două fusaiole tronconice de culoare cenuşie şi două bitronconice de
culoare gălbuie (Fig. 2/7-1O). Decorul lipseşte cu o singură excepţie a
unui vas de di1nensiuni n1ijlocii decorat cu crestături aşezate oblic pe
1nuchia buzei (Fig. 2/5).
Ceramica de producţie locală aparţine celor două categorii
specifice perioadei: vase de bucătărie şi vase pentru servitul 1nesei.
Vasele de bucătărie au fost modelate din pastă zgrunţuroasă de
culoare cenuşie ce conţine nisip şi pietricele. Arderea pri1nară este
con1pletă, la exterior prezentând şi urn1e de ardere secundară. Formele
de vase prezente sunt castronul (Fig. 2/ l l ) şi oala (Fig. 2/12).
Vasele pentru servitul 1nesei au fost modelate din pastă fină de
culoare cenuşie, cenuşiu-gălbuie sau cără1nizie ce conţine nisip fin
cernut şi inică. Ca forn1e 1nenţionă1n strachina (Fig. 2/13, 14) şi un
vas cu două toarte (Fig. 2/ l 5).
Cera1nica ro1nană de i1nport este prezentă prin fragmente din
partea n1ijlocie a unor a1nfore din pastă fină cără1nizie, respectiv un
fragtnent dintr-un vas decorat cu motivul solzilor de peşte realizat în
tehnica barbotinei (Fig. 2/16). Fragn1cntul de vas decorat în tehnica
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ainintită are analogii la Sucidava şi Orlea4 , iar în Muzeul din Corabia
există un vas întreg identic ) . Se consideră că vase de acest tip ar fi
fost produse la Ro1nula în a doua jumătate a secolului al II-iea p. Chr.,
ele lipsind în prin1a jumătate a secolului al III-iea p.Chr. în castrul
ro1nan de la Slăveni6 . La Troesmis un vas decorat în aceeaşi 1nanieră
a fost datat la sfârşitul secolului al II-iea şi începutul secolului al 111lea p.Chr. 7
Singurele obiecte din 1netal descoperite în cadrul bordeiului
sunt o verigă din bronz (Fig. 2/17) şi o cheie romană din fier8.
Una dintre mărgelele descoperite este din pastă de sticlă
acoperită cu vopsea maron cu inserţii albe ale 1notivului ochiurilor de
lanţ (Fig. 2/18). Mărgele similare cu inserţii de substanţă albă au fost
descoperite la Szentes-Sargapart9, datate cu monede de la Antoninus
Pius până la Marcus Aurelius 10, respectiv la Bacskeresztlir, unde au
fost datate cu monede de la Marcus Aurelius11• Mărgele similare au
mai fost descoperite la Tibiscum, unde au fost datate între secolele II
şi IV p.Chr.12• În Muntenia a fost descoperită o mărgea la Mătăsaru,
unde a fost atribuită nivelului timpuriu al culturii Militari-Chilia,
respectiv în secolul al II-iea şi la începutul secolului al III-iea p.Chr.13
A doua mărgea este din sticlă de culoare albastru-cobalt. Ea
are forma hexagonală şi este perforată longitudinal (Fig. 2/19).
Mărgelele hexagonale din sticlă de culoare albastră sunt frecvente în
regiunea Dunării de Mijloc şi de Jos. Menţionă1n descoperirile
asemănătoare de la Porolissum, datate în secolele II-III p.Chr. 14
Mărgele similare au mai fost descoperite la Kistoke, unde au fost
datate în secolele I-II p.Chr. 15, Hajdusa1nson-Majorsagi, unde au fost
datate în secolul al IIJ-lea p.Chr.16, respectiv Felsopusztaser, unde au
fost datate în a doua ju1nătate a secolului I şi în prima ju1nătate a
secolului al II-iea p.Chr. 17
4

Popilian 1972, p. 159.
Ibidem, p. 159, fig. 8:1.
6
Ibidem, p. 160.
7
Opaiţ 1980, p. 333, pi. VI:3.
8
În curs de restaurare în laboratorul Muzeului Municipiului Bucureşti.
9
Parducz 1950, p. 132-133, pi. III:13, VIIl:6, XIII:6.
10
Ibidem, p. 135.
11
Ibidem, p. 165, pi. CXII: l , 3.
12
Benca 1983, tip XII, p. 119, pi. I.
13
Bichir 1984, p. 52, pi. L/1 I .
11
Gudca, Bajusz 1982, p. 26, 33-34, fig. 3:113.
15
Parducz 1944, 51, pi. XVII:4.
ic, Ibidem, p. 84, fig. XXXVIII:6.
17
Parducz 1941, p. 53-54, fig. XII:5, XVa.
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A treia mărgea are forma unui disc şi este din chihlimbar de
culoare castaniu-roşcată (Fig. 2/20). Mărgele plate similare cu cea de
chihlimbar de la Militari-Cân1pul Boja au fost descoperite în mediul
sarmaţilor iazigi în necropola de la Kiszombor, datată între anii 160270 p.Chr 18 •
Concluzii
Bordeiul B. 26 poate fi datat în a doua jumătate a secolului al
Ii-lea p.Chr. şi în prima jumătate a secolului al III-iea p.Chr.
Argu1nente în acest sens sunt încadrările cronologice generale ale
mărgelelor cu inserţii şi din chihlimbar, precum şi prezenţa
fragmentului de vas ro1nan decorat în tehnica barbotinei.
Textul lui Dio Cassius "Cu1n iazigii se dovediră a-i fi foarte de
folos (împăratului Marcus Aurelius - n.a.), le iertă multe din
îndatoririle lor. .. Le-a îngăduit însă să facă comerţ cu roxolanii, prin
teritoriul Daciei - ori de câte ori guvernatorul acelei provincii le va da
voie" a fost considerat ca referindu-se exclusiv la un presupus drum
care trecea prin Porolissum şi pe care s-ar fi permis acest comerţ 19 .
Descoperirea la Mătăsaru şi Militari-Câmpul Boja a unor mărgele
similare celor din Pannonia ar putea indica existenţa unei rute
co1nerciale între sarmaţii iazigi din Câmpia Pannoniei şi cei roxolani
de la nordul Dunării de Jos, inclusiv din partea de sud-est a
Munteniei.

18
19

Parducz 1950, p. 129, 139.
Dio Cassius, 1964, p. 703, nota 193.
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A dwelling of Militari-Chilia type discovered
at Bucureşti-Militari Câmpul Boja
Abstract
The objective of the campaign fro1n 2003 was the final
deli1nitation of the site territory. In this order, two trenches were
practiced in the eastern part of the plateau. The 1nost interesting
dwelling was B. 26. The archaeological material consists in hand
made and wheel-made pottery, glass and amber beads, ani1nal bones,
and burned clay. The discovered artifacts and specially the beds and
Ro1nan pottery dated it in the later half of the 2 nd century AD and
ear 1 y of 3 rd century AD.

Caption of plates
Fig. 1.
Fig. 2.

The archaeological site location ( 1-2); dwelling B. 26 plane
(3).
Archaeological materials discovered inside of dwelling B.
26 ( 1-20).

178

'

I
I
I

�hlita i-Cflmpul fJoJa

5Km

' t

2

I

'.
'

S.43

.

' t
I

I

...

I

ft

,,.ti,

/4J'v..J: � ·, •

•

"'

t.

', b• / \',

• "'
�l?
V ..

""
.-i-.'. •• �
Y .. ,
�'ii-·· :

-��-i:,.�·,..,-:-

•

-

-

•

�

..

,

I>· Î>, ·. '

/vi.

t

t I

t

• •

t:,.

.

"'

•
•.,
,

. .. · . ..... b. ,

. ' ' '
,_,

•
•

..

•'•

'

•

• ·: 'ţ,.. • : :
• •'·' '
"

'

o

b� \ ,. ' . . t,. . .
!J
• r
� • ••
"'
-• • Li ' .
_.. t,
�#

1 m
I

(

B. 26

S.42
3

Fig. 1. Amplasarea sitului arheologic (1-2);
planul bordeiului nr. 26 (3).
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Fig. 2. Materiale arheologice descoperite in interiorul
bordeiului nr. 26 (1-20).

