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CONSIDERA ŢII PRIVIND CULTURA MILIT ARI-ClilLIA
ÎN VESTUL MUNTENIEI"
MIRCEA NEGRU„
Vestul Munteniei este cuprins între Munţii Făgăraşului la nord, Dun!rea la
sud, r!ul Olt la vest şi linia fonnată din râurile Călm!ţui-Urlui-Vedea-Râul Târgului la
est. Pe această suprafaţă de peste I O.OOO Km 2 se întâlnesc principalele tipuri de relief,
climă, soluri, vegetaţie şi faună prezente pe teritoriul actual al României.
Politica spaţiului de siguranţă, aplicată la alte frontiere ale Imperiului Roman,
a fost pusA în practică şi la nordul Dunlrii de Jos în cursul secolului I p.Chr. Astfel,
Aelius Catus, în anii 10-12 p.Chr., şi Tiberiu Plautius Silvanus, la mijlocul secolului I
p.Chr., au strămutat la sudul Dunării peste 50.000 de geţi', respectiv peste 100.000 de
transdanubieni2.. Consolidarea graniţei Imperiului Roman la Dunărea de Jos, de-a
lungul întregului secol I p.Chr., deschidea posibilitatea cuceririi teritoriilor getice de la
nordul fluviului. În cursul celor două războaie dintre daci şi romani din anii 101-102 şi
105- l 06, o parte a teritoriului fostului regat geto-dac condus de Decebal a fost cucerită
şi transformat! în provincie roman!.

I. Aşezlri şi necropole
În vestul Munteniei au fost identificate peste 40 de situri arheologice de tip
Militari-Chilia. Cercetări arheologice de micA amploare sau simple sondaje au fost
întreprinse la Chilia3, Scomiceşti-Rusciori Nord (aşezarea nr. 1)4, Scomiceşti-Rusciori
Sud (aşezarea nr. 2)5, Coloneşti-Gueşti 6, Coloneşti-Mllrunţei 7, lpoteşti 8 , Vultureşti 9 ,
Socetu 10 şi Stoicineşti 11 •
• Comunicare susţinuta la simpozionul „Spada şi gloria. Dacia Inferior - o provincie romanii. la limita nordicii.
a Imperiului", Muzeul Judelean Argeş, 23 mai 2002.
•• Mu7.CUI Municipiului Bucureşti
1
Strabon, Geogrqfla, VII, 3, IO.
2
CIL, XIV, 3608.
1
S. Morintz, în „Materiale şi Cercetari Arheologice", VIII, 1962, p. 517 şi urm.
4
Oh. Bichir, în „Thraco-Dacica", VII, 1986, p. 112-127.
'Ibidem, p. 126.
6
Idem, în „Materiale şi Cercetll.ri Arheologice", 1980, p. 261-265.
1
Idem, Geto-dacii din Muntenia ln epoca romanll, Bucureşti, 1984, p. 4.
8
E. Comşa, Tn „Materiale şi Cercetll.ri Arheologice", VIII, 1962, p. 214-215; idem, în ,,Materiale şi Cercetll.ri
Arheologice", 10, 1973, p. 33-34.
9
Gh. Bichir, Geto-dacii, p. 7.
10
Ibidem, p. 42.
.
11
în anul 1995 un sondaj a fost efectuat în aceastll. aşei.are de Paul Damian şi M. Negru.
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Suprafaţa ocupatA de aşezlrile de tip Militari-Chilia variaz.I între 2-3 ha
(Scorniceşti, aşezarea nr. l) şi 7 ha (aşezarea de la Coloneşti·MArunţei). Locuirea a fost
compactă la Coloneşti-Mllrunţei şi de-a lungul unui curs de apă la Chilia şi Stoiclneşti.

1.1.
Locuinţele
În aşezările de tip Militari-Chilia din vestul Munteniei au fost descoperite atât
locuinţe de suprafaţă, cât şi bordeie.
Bordeiele aveau forme rectangulare sau rotund-ovale. Bordeie dreptunghiulare
sau pătrate au fost descoperite la Scorniceşti (aşezarea nr. l), Coloneşti-Mllrunţei,
Coloneşti-Gueşti şi Vultureşti. Dimensiunile lor variaz.A de la 2,30 x 3,90 m la
Coloneşti-Gueşti şi 4,80 x 5,00 m la Scorniceşti. Adâncimea lor este cuprinsă între 0,65
m şi I, 1Om la Scorniceşti. Scheletul bordeielor era din lemn, iar podeaua nu era lutuitA.
Bordeie de forma rotund-ovală au fost descoperite numai în aşezarea de la
Coloneşti-Mllrunţei. Tehnica de coostrUcţie era aceeaşi ca şi la bordeiele rectangulare.
Ele nu aveau instalaţii de foc, cu excepţia unui bordei de la Chilia, care avea un cuptor
menajer.
Locuinţe de suprafaţa au fost descoperite la Scorniceşti_ (aşez.arca nr. 1) şi
Coloneşti-Mlrunţei, unde reprezintA o minoritate în raport cu bordeiele din cadrul
aşezarilor respective. Locuinţele de la Coloneşti-Mlnmţei sunt de fonnll rectangulară,
în timp ce locuinţa de la Scorniceşti este de fonnă pătrată. Dimensiunile lor variaza
între 3,15 m x 3,00 m şi 3,90 x 4,00 m, iar adâncimea lor între 0,35 m şi 0,45 m.
Podeaua era din lut bătut, doar locuinţa nr. 3 de la Coloneşti-MArunţei ea a fost
acoperitA cu lut galben 12 •
Cuptoare menajere şi vetre de foc
in colţul de nord-est al bordeiului cercetat la Chilia a fost descoperit un cuptor
menajer de forma unei potcoave. Săpat într-un bloc de lut cruţat, vatra era puternic arsă
şi avea dimensiuni de 0,75 x 0,68 m. Carcasa a fost construit! din pietre de râu şi lut.
Cuptorul are analogii la Mătlsaru 13 şi Dulceanca 14 în cadrul culturii Militari-Chilia, la
15
Noşlac în provincia Dacia, la Poiana-Dulceşti 16 în mediul carpic, respectiv la Popeşti
Mihăileşti17 şi Poiana-Tecuci 18 în La Ti:ne-ul geto-dacic.
Vetre de foc rectangulare sau ovale au fost descoperite în locuinţe de suprafaţl
şi printre bordeie. Ele erau construite din lut pe un pat de pietre de râu. Vetre construite
în aceeaşi tehnică au fost descoperite în aşez.Irite din secolele 11-111 p.Chr. de la
23
Mătăsaru 19 , Bucureşti-Militari 20, Dulceanca21 , Hangu-Cetlţuie22 şi Poiana-Dulceşti în
12

Oh. Bichir, op. cit, p. 8.
Ibidem, p. 11.
S. Dolinescu-Ferche, Aşezdrl din ucolele Jll şi VI e.n. tn sud-vestul Mllllleniel. Cer~t4rtle rk la
Dulceanca, Bucureşti, 1981, p. 32.
"I. Mitrofan. în ,,ActaMN", 9, 1972, p. ISS.
16
Gh. Bichir, Cultura carpiclJ, Bucureşti, 1973, p. 24; idem, tn ,,SCIV", 16, 1965, p. 681.
17
R. Vulpe, în „Mllterialc şi Ccrcetlri Arheologice", VI, 1959, p. 310.
11
Idem, ln „sc1v·. 2, 1951, t, p. 194, fig. 4.
19
Gh. Bichir şi E. Popescu, în ,,Studii şi Comuniclri. Muzeul Piteşti", I, 1969, p. 85.
:111 Gh. Bichir, Geto-dacii, 1984, p. 11; M. Negru, în M. Negru, C. F. Schustcr şi D. Moise, Mllltart..Cdmpul
Boja. Un sit arheologic pe terllortu/ Bucure1ti/or, Bucureşti, 2000, p. 81.
11
S. Dolincscu-Fcrchc, op.cit., p. 39-40.
22
S. Teodor şi S. Teodor, ln „Materiale şi CcrcctAri Arheologice", VII, 1961, p. 43.
23
Gh. Bichir, în ,,SCIV", 16, 4, 1965, p. 681.
13

14
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mediul carpic, iar în La Tene-ul geto-dacic la Spr4ncenata24, Ostrovu Şimian", Bâtca
Doamnei 26, Poiana-Tecuci27 etc.
Gropi de provizii
în toate aşezlrile cercetate în preajma locuinţelor au fost descoperite gropi de
provizii de forml cilindrică, tronconici sau ovală.
Gropile cilindrice sunt mai frecvente. Adâncimea lor variază între 0,85 m în
aşezarea nr. 1. de la Scorniceşti şi -2,30 m în aşezarea de la Coloneşti-Mărunţei, iar
diametrele între 1,10 m şi 1,58 m.
În mod obişnuit pereţii gropilor nu se lutuiau sau ardeau. Singura excepţie este
groapa nr. 9 de la Coloneşti-Mărunţei 28 , care a avut pereţii lutuiţi şi arşi.
Argumente cu privire la utilitatea acestor gropi sunt boabele de grâu
carbonizat descoperite în groapa nr. 9 din aşezarea de la Coloneşti-Mărunţei şi tulpinile
de cânepă din aşezarea de la Scorniceşti 29 • Dupl deteriorare, în aceste gropi se
depuneau resturile menajere.
Necropole
În vestul Munteniei au fost descoperite şi cercetate doul necropole de tip
Militari-Chilia, la Chilia şi Scorniceşti, iar a treia a fost descoperit! la Stoiclneşti. Pe
teritoriul localitAţii DA.neasa a fost descoperit întâmplltor un mormânt de tip MilitariChilia.10
În cadrul necropolei de la Chilia au fost cercetate un număr de 95 de
morminte, altele fiind distruse de o viroagă31 • La Scorniceşti au putut fi salvate numai
11 morminte în via fostului învăţător Constantin Rldulescu 32 • Cele doul morminte de
incineraţie identificate la Stoiclneşti, tlceau şi ele parte dintr-o necopolll distrusă
parţial de amenajarea unui canal de irigaţii. 33
Necropolele de tip Militari-Chilia din vestul Munteniei sunt plane şi conţin
numai morminte de incineraţie. O situaţie similară caracterizează întreaga arie a culturii
amintite:M, precum şi cultura Sântana-Arad. 35
în cadrul incineraţiei pot fi identificate doua variante: a) morminte cu urne;
b) morminte fllră urne.
A. Mormintele cu urne reprezintă majoritatea covârşitoare în cadrul necropolei
de la Chilia şi aproximativ 60% în cea de Ia Scorniceşti. Din aceastA variantă fac parte
şi cele descoperite întâmplător la DAneasa şi Stoiclneşti.
A/I. Morminte în urne cu capac. Urnele au fost modelate, în general, la roată
şi rareori cu mâna. Drept capace au fost folosite străchini aşezate gura în sus şi o
C. PRda 1986, GetrHlacii dtn bazirad Oltu/11i ifrferior. Dava d4 la Sprâncerwta, Bucureşti, 1986, p. 39-41.
D. Berciu, Arheo/ogiaprelstoriciJ a Olteniei, Craiova, 1939, p. IBB.
2
• C. Mitul şi colab., tn .,Materiale şi Cercetlri Arheologice", 1961, p. 340.
17
R. Vulpe, op.cit„ p. 198; idem, 1n ,,SClV", 3, 1952, 1, p. 194.
21
Gh. Bichir, Geto-dDcli, p. 12.
29
Ibidem, p. 13.
'.IO Mulţumim pentru infbnnatie Domnului Profesor Traian Zorzoliu (Drlglneşti-Olt).
11
S. Morintz, ln "Materiale şi Cercetlri Arheologice", VIl, 1960, p. 441-447; idem, ln "Materiale şi Cercetari
Arheologice", vm, 1962, p. 513-518.
12
Gh. Bichir, in "Thraco-Dacica", Vll, 1986, p. 120.
n M. Negru fi Gh. Vieru, in voi. Cercetarl fn aria nord-traciJ, m, Bucureşti, 2000, 342-345.
1
• Gh. Bichir, GetCH/acii, p. 15.
.
u Oh. Diaconu, ln ,,SCIVA", 37, 1984, 4, p. 299.
24

u
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singură dată cu gura în jos la Chilia, cioburi de vase modelate la roată la Scorniceşti şi
cu mâna la Chilia, baza unui vas la Scorniceşti şi, într-un singur caz, un capac special la
Chilia.
Merită reţinute cazurile în care la Chilia şi Scorniceşti oasele incinerate au fost
depuse pe un ciob şi acoperite cu altul. Situaţii similare au mai fost întâlnite în cadrul
37
necropolelor de la Mătăsaru36 şi Butnăreşti. Cercetătorul Gh. Bichir considera cil
vasele sparte accidental în timpul ceremoniei nu puteau fi înlocuite. 38
Mormintele or. 12 şi 17 de la Chilia reprezintă cazuri speciale. în cazul
mormântului nr. 12, vasul urnii a fost acoperit cu un vas mai mare, iar în mormântul nr.
17 oasele care nu au mai avut loc în urnă au fost depuse lângă aceasta şi totul a fost
acoperit cu un vas mare. 39
A/2. Monninte în urne fhră capac. Lipsa capacului fie el şi improvizat, ou
poate fi pusă pe starea economică a familiei decedatului, nici pe seama arăturilor
40
adânci , ci ascunde anumite semnificaţii ce ne scapă.
Urnele erau aşezate în poziţie verticală într-o groapă cilindricii sau ovalii. de
mici dimensiuni. Diametrul era în jur de 0,35-0,55 m, iar baz.a se afla la --0,50/0,80 m
de la nivelul actual al solului.
Vasele secundare sunt prezenţe rare. Ele constă în cAniţe (Chilia) şi ceşti
dacice la (Scorniceşti).
Urnele erau pline cu oase calcinate în proporţie de \12 pinii la 2/3 din
capacitatea lor. Uneori fragmentele de oase erau alese c~ grijll de la rug (Chilia), alteori
erau amestecate cu lemn ars (Chilia), sau lemn ars şi cenuşă (Scorniceşti, StoicAneşti).
Aceste situaţii au analogii în necro&)olele de tip Militari-Chilia de la Târgşor, Mătăsaru,
Bucureşti-Tei etc., cât şi în cele din Dacia şi în mediul dacilor liberi.
La Scorniceşti, uneori, au fost depuse mai întâi oasele de craniu, situaţie
42
semnalată, de asemenea, în necropolele de la Mătll.saru41 şi în mediul carpic.
B. Morminte cu resturile incinerate depuse direct în groapă au fost descoperite
la Chilia şi Scorniceşti.
B/1. Morminte cu resturile incinerate depuse direct în groapă şi acoperite cu
un capac. Oasele de la rug au fo_st depuse într-o grlimlijoarll în mijlocul gropii şi
acoperite cu un capac improvimt (un ciob de chiup la Scorniceşti, respectiv baza unui
vas la Chilia).
B/2. Morminte cu resturile incinerate neacoperite depuse direct în groapă.
Acestea au fost descoperite la Chilia (număr nepreciz.at) şi Scorniceşti (4).
.
Gropile sunt cilindrice şi au diametre cuprinse intre 0,35-0,55 m la Chilia,
respectiv 0,45-0,55 m la Scorniceşti. AdAncimea lor era în jur de 0,50 m.
Mormintele cu resturile incinerate depuse direct în groapă conţin mai puţine
oase decât cele cu urne.

16
11

11

Gh. Bichir şi E. Popescu, op. cit.
Gh. Bichir, Culturacarpîcll, p. 31-32.
Ibidem.

39

S. Morintz, în „Dacia", N. S., VI, 1961, p. 396.
Gh. Popilian, Necropola daco-rommilJ de la Locustenl, Craiova, I 980, p. SS.
•• Gh. Bichir, Geto-dacii, p. 16.
0
Idem, Cultura carpicli, p. 31.
40
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Incinerarea a fost făcut! în afara necropolelor, fapt ce reiese din fonnele şi
dimensiunile- gropilor, precum şi din cercetlrile întreprinse pânll acum.
lu cadrul necropolei de la Chilia a fost observată o grupare a monnintelor în
4
cuiburi, fenomen sesizat şi în necropola de la Mătlsaru 3, precum şi în cele de la
Butnăreşti, Pădureni şi Moldoveni-Gabara din mediul carpic. 4
Inventarul necropolelor
Inventarul monnintelor de tip Militari-Chilia din vestul Munteniei este sărac în
comparaţie cu cel al mormintelor carpice, dar asemănător celor ale populaţiei autohtone
din provinciile Dacia şi Moesia (Locusteni, Soporu de Câmpie, Obreja, Enisala etc.) ori
permanent supravegheat de armata romană (Târgşor, MAtlsaru, Medieşu Aurit etc.). De
fapt, se poate vorbi mai degrabă, de un inventar bogat al mormintelor carpice în raport
cu ale celorlalţi daci liberi.
Vasele ceramice modelate la roată sau cu mâna liberă reprezintă inventarul de
bazll al mormintelor. La Chilia 75% din totalul vaselor au fost modelate la roată, faţă de
45
85% în necropolele de tip Militari-Chilia în general.
Vasele modelate cu mâna au fost folosite ca urne sau capace improvizate.
Vasele modelate la roatll sunt în general din pastA fină şi doar în câteva cazuri din pastă
zgrunţuroasă de tip provincial roman. Oalele au fost folosite ca urne, cănile ca urne sau
vase de ofranda, iar străchinile drept capace. Ceramica romană este prezentă printr-o
amforă folositA ca umil în cadrul mormântului nr. 11 de la Scorniceşti.
în afară de ceramică, în unele morminte au mai fost descoperite: fusaiole de
lut ars (Chilia, Scorniceşti M4), fibule din bronz şi fier (Chilia şi Scorniceşti), lame de
cuţit (Chilia - 4, Scorniceşti - 1), o cataramă şi o verigi din bronz la Chilia, un
fragment de pahar de sticlă la Scorniceşti (M7), mărgele din sticlă la Chilia şi un
fragment dintr-un cercel din bronz la Scorniceşti. Toate acestea au fost trecute prin
focul de la rug.
- În concluzie, se poate spune că populaţia din vestul Munteniei a practicat în
linii mari aceleaşi variante de ritual funerar cunoscute la geto-daci şi daco-romani în
secolele II-IV p.Chr.

li. Ocupaţiile
Agricultura şi creşterea animalelor
în vestul Munteniei au fost descoperite o serie de unelte ce constituie
argumente pentru practicarea agriculturii. Astfel, în aşezarea de la Coloneşti-Mărunţei
a fost descoperit! o silpilligA Ce are analogii Îll La Tene-ul geto-dacic la Grădiştea
Muncelului şi Poiana-Tecuci 46 . În aceeaşi aşezare au fost descoperite două seceri din
fier de tipul cu tijă la mâner, ce au analogii în alte aşezllri de tip Militari-Chilia din
Muntenia47 , în La Une-ul geto-dacic48 şi în mediul celtic. 49 Cutele de gresie frecvente
în orice aşezare au fost folosite la ascuţirea coaselor, cosoarelor, secerilor şi cuţitelor50 •
41

Idem, Geto-dacii, p. 17.
" Idem, Cultrua carplc4, p. 33.
45
Idem, Geto-dacii, p. 17.
46
H. Daicoviciu, Dacia dt la Burebista la cucerirea roman6, Bucureşti, 1972, fig. 38; R. Vulpe, ln ,,Dacia",
N. S., 1, 1957, p. 148, fig. 3:5.
41
Gh. Bichir, Geto-dacii, p. 20; M. Negru, op. cit., 80.
41
Gh. Bichir, Cultwa ca~pi~. p. 45-46; idem, tn "SCIV", 16, 1965, 4, 688-689.
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În stadiul actual al cercetlrilor, cultivarea grâului este 'documentat! arheologic
prin boabele descoperite în groapa nr. 9 din aşeZaJ'ea de la Coloneşti-Maruntei. Pentru
măcinarea lui se foloseau râşniţe de tipul celor din aşeZarea. nr. I de la Scorniceşti.
Tulpini de cânepa cum sunt cele descol'Crite în aşemrea nr. 2 de la Scorniceşti erau
folosite la confecţionarea îmbr!cftmintei.' 1
Pe lângă cultivarea plantelor, creşterea animalelor constituia o ocupaţie de
bază. În aşez!rile de la Sconiiceşti, Coloneşti-Mărunţei şi Vultureşti, unde au fost
flcute statistici, erau preferate în ordine: vitele comute (bos taurus), porcinele (sus
sero/a domestica), ovicaprinele (ovicaprinae) şi mai rar calul (equus caballus}. 52
Deşi nu avem dovezi în acest sens, putem presupune ctl locuitorii din aceastl
regiune se ocupau cu vânătoarea, pescuitul şi culesul, surse ancestrale de existenţă.
Meşteşugurile

Unele obiecte de uz casnic erau produse tn cadrul tiecArei gospodarii, dar
uneltele agricole, vasele din ceramica, prelucrarea osului ~i lemnului presupuneau o
muncă calificată.

Prezenţa

unor cantitlţi însemnate de zgura de fier în aşez!rile de la Coloneşti
kg) indici existenţa unor ateliere de obţinere şi
prelucrare a fierului. 3
în aşezarea de la Scorniceşti au fost descoperite mai multe coarne de cllprior,
dintre care două au servit ca mânere de cuţite.
Producţia ceramicii
Larga utilizare a vaselor de lut ars, de la pregltirea şi plstrarea hranei pânll la
funcţiile de urne şi vase de ofrandll, a impus dezvoltarea producţiei ceramice.
În vestul Munteniei, în secolele II-IV p.Chr., au fost descoperite doull cuptoare
de ars ceramică la Coloneşti-Mllrunţei„ şi Drllgllneşti-Olt. 5'
La Coloneşti-Mărunţei s-a pllstrat in situ doar baza cuptorului de tipul cu
perete median. Sub vatrll pllmântul era ars pe o grosime de O, 12 m. Pe vatrl şi în jurul
ei au fost descoperite buclţi de chirpici perforat de la gi'ltar. Cuptoare 'de acest tip au
mai fost descoperite în aşezarea de tip Militari-Chilia de la Mlltllsaru56, în mediul
58
dacilor liberi la Medieşu Aurit57 , Lazuri , Satu Mare59, în mediul carpic la Poiana63
62
61
Dulceşti60, ButnAreşti şi Ţifeşti , iar în La Tene-ul geto-dacic la Cllţelu Nou şi
64
Poiana Tecuci •

Mărunţei (cca. 20 kgi şi Scorniceşti (0,9

"Tcz.a sustinuta de V. Pârvan (Getica, 1926, p. 495-496), potrivit clreia seecrile i:u lmna latl CraU dacice iar
cele cu lama îngusta celtice nu mai poate fi suslinuta Cercellrile au demonstrat ca ambele tipuri sunt
e,l"C2JCnte la celţi şi daci.
M. Negru, op, cil., p, 120.
" Gh, Bichir, Geto-dacii, p. 29,
12
Ibidem, p. 22-23.
n Ibidem. p, 24.
"'Gh, Bichir, Geto-docil p, 26,
" lnfonnaţii primite de la prof Traian Zorzoliu (Drlgllneşti-Olt). Îi mulţumim,
16
Gh. Bichir, op, cit,, p, 26,
11
S, Dumitraşcu şi T. Bader, Aşezarea daci/or liberi de la MedlefU Aurii, Oradea, 1967, p, 20-31.
" E. Domer, în voi. Omagiu C. Daicoviciu, p. 24.
"Gh, Lazin, în .,Studii şi Comuniclri. Muzeul Satu Mare", 1980, p, 133-136,
60
Gh, Bichir, în „Materiale şi Cercetlri Arheologice", X, 1973, p, 103,
61
Idem, Cultura carp/cd, p. 53.
62
S, Morintz şi R. Hartuchi, în „Materiale şi Cercetlri Arheologice", VIIJ, 1964, p, 522-523, fig. 2.
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anul 1979, pe teritoriul oraşului DrAglneşti-Olt, la 2 Km nord de

Stoiclneşti, a fost descoperit _fomiit un cuptor de ars vase din lut. Grltarul cuptorului

avea pe margini 16 perforaţii, ceea ce ne detennină să credem că era un cuptor cu gilon.
central. Cuptoare similare au fost descoperite în cadrul Imperiului Roman 5, în
aşezările de tip Militari-Chilia, pe teritoriul provinciei Dacia, în teritoriile dacilor liberi
din secolele 11-IV p.Chr. şi în La Tene-ul clasic geto-dacic66 •
Torsul, ţesutul şi împletitul sunt atestate de fusaiolele tronconice, bitronconice
sau cilindrice, greutăţile de lut piramidale, foanece, ace din bronz şi fier 67 •

Ceramica
În general, fn Complexele cercetate predominll ceramica din pastă modelată la
roată. Ea reprezintă aprox: 60% în sşezarea nr. l de la Scorniceşti şi 75% în cadrul
necropolei de la Chilia. Ponderea ceramicii din pastă modelată la roată descoperită în
aşe7.8J'ea nr. 1 de la Scorniceşti este asemănător celui de 66,6% din aşezarea de la
Bucureşti-Militari 61 , din centrul Munteniet
·
Ponderea ceramicii modelate la roată a crescut în a doua faz.A a culturii
Militari-Chilia în cadrul aşez.ărilor de la Scorniceşti (aşezarea nr. 2) şi ColoneştiMărunţei.69
.
Vasele modelate cu mâna liber! au în compoziţie nisip, pietricele şi rar
fragmente ceramice pisate. De obieei, ele au culoarea cărlmizie-g!lbuie şi rareori
cenuşie-gălbuie. Principalele forme întâlnite sunt vasele ovoidale, cilindrice, capacele,
ceştile dacice şî platourile cilindrice.
. Ceramica de tradiţie geticA modelat! la roată din pastă cenuşie fină este
prezenta prin vase de proviifi, vase globuhire, bitronconice, clni, ulcioare, ·un vas cu
trei toarte, străchini, capace şi strecurători.
Ceramica de aspect zgrunţuros reprezintă în unele complexe de la Coloneşti
Mărunţei aproximativ 35% din întregul material modelat la roatl. 70 În aşezarea de la
Bucureşti-Militari, aceasta categorie ceramic! reprezirlta numai 10,66% din total. 71 Ea
este din pastă nisipoasl ce conţine pietrleele şi preiîntă culorile cenuşie, cenuşiu
gălbuie sau dlrămizie. Principalele fotme··ceriunice sunt: oalele şi platourile.
.
Ceramica roriJ.anll fini de culaare roşie, clrăn1izie, cărămiziu-galbuie sau
cenuşie este p~eze.ntll în cantitlţi mici de aproximativ 1·0% la Scornlceşti. 72 Formele
întâlnite sunt amforele, străchinile, cupele, ten-a sigil/ati:i fi opaiţele.
Alte obiecte descoperite ·în aşe:zlltile şi necropolele de tip Militari-Chilia din
vestul Munteniei sunt: un fragment de pahar de stiCla (Scorniceşti, M7), cuţite din fier
(Chilia şi Scorniceşti), ace _de cusut (Sco~iceşti; Coloneşti-MArunţei), foarfecă din fier
V. Leahu, în "Cercedri Arheologice în Bucureşti", I, 1963, p. 30, fig. 19-20.
R. Vulpe şi colllb., ln ,,SCIVM, 1, 1950, 1, p. so.
65
Oh. Popilian, Ceramica romaniJ din Oltenia, Craiova, 1976, p. 139 şi unn; V. Swan, Pottery in Roman
Brltaln, Shirc Archacology, Fourth edition, 1988, p. 41; P. Tyers, Roman Pottery tn Br/tain, London, 1996, p.
28.
66
Gh. Bichir, op. cit., p. 26; M. Negru, op. c/J., p. 81.
67
Oh. Bichir, op. cit„ p. 28-29.
61
M. Negru, op. cit., p. 196-197.
09
Ibidem. p. 30.
lbukm, p. 37.
71
lbukm, p. 196.
n Gh. Bichir, tn „Thraco-Dacica", Vil, 1986, p. 119.
63

64
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(Coloneşti-Mlrunţei),

cheie de..~ roman

(Coloneşti-Mărunţei),

catarame (Chilia,

Coloneşti-Mărunţei), fibule din 'fier sau bronz, piaptăn de os (Coloneşti-MArunţei),

brăţări din bronz (Coloneşti-Mlrunfei şi Scorniceşti), un ,vârf de lance, vârfuri de
sllgeţi, piroane, scoabe, fusaiole, monede etc. 73

III. Cronologia

Pentru datarea descoperirilor de tip Militari-Chilia din 'vestul Munteniei sunt
utile monedele, fibulele, cataramele şi ceramica romani.
Din prima fază a culturii Militari-Chilia, respectiv între mijlocul secolului al
Ii-lea şi începutul secolului al III-iea p.Chr., datează aşez:area de la Coloneşti-Gueşti,
aşezarea nr. l şi necropola sa de la Scorniceşti. Aşez.arca şi necropola de la Chilia pot fi
datate în secolul al III-iea p.Chr. De la mijlocul secolului al III-iea până la începutul
secolului al IV-iea p.Chr. au fost datate aşezările de la Scomic;eşti (aşezarea nr. 2),
Coloneşti-Mărunţei, Ipoteşti, Vultureşti, Socetu .şi Stoicăneşti, precum şi monnintele
descoperite la. Stoicăneşti şi Dăneasa.
În aşezarea de la Coloneşti-Gueşti a fost descoperită o moneda de la Iulia
74
Domna şi ceramici romană tîmpurie , iar în aşezarea nr. I de la Scorniceşti au fost
descoperit~ monede de la Antoninuş Pius şi G~. 7s
.
Fibulele de tipul cu piciorul întors pe dedesubt şi fragmentele de vase de
provizii (dollia) datează aşezarea de lş Coloneşti-MArunţei în a doua jumiltate a
secolului al III-iea p.Chr. şi la începutul secolului al IV-iea. În inventarul celor două
monninte de incineraţie de la Stpiclq~şti ~ fost descoperite fibule cu resoitUI bilateral
scurt, cât şi cu resortul bilateral lung. lile dateazA necropola la,.stlrşitul secolului al IIIiea p.Chr. şi începutul secolului al IV-iea p.Chr. 76
·
IV. Consldera,ii finale
,
Datarea io.iţiall a necropolei de la Chilia în a doua jumătate a şei;:olului al IIIlea p.Chr., corelată cu lipsa altor descoperiri, a fllcut sil se creadă de o serie de
cercetători, ci în perioada funcţionarii Limesului T~salutan populaţia iutoht<?nă din
71
vestul Munteniei ar fi fost evacuată. Pesco;>erirea aşel.ărilor de la Seomiceşti
(aşezarea nr. 1) şi Coloneşti-Gueşti, datat~ în secolul al Ii-lea şi la începutul secolului
al lll-lea p.Chr., existenţa ~ezilrii şi necropolei de la Chilia la începutul secolului al
Iii-lea p.Chr., infinnă ipoteza mai sus amintită. De asemenea, Gh. Bichir a coborât
78
datarea necropolei de la Chilia şi în primajwnl\tate a sec~lului al III-iea p.Chr.
Aşezările din faza târzie a culturii M.ilitari-Chilia de la ColoneŞti-MArunţei,
Scorniceşti (aşezarea nr. 2), lpoteşti, Vultureşti etc., precum şi a necropolei de la
Stoicăneşti, demonstrează. continuitatea populaţiei locale dupil abandonarea Limesului

73
Idem, Geto-dacii, p. 4~1.
"Idem, ln „Materiale şi Cercetlri Arheologice", 1980, p. 263 şi urm.
,, Idem, în „Thraco-Dacica", VII, 1986, p. 120-126.
76
M. Negru şi Gh. Vieru, op. cit., p. 435.
77
I. Bogdan-Cltaniciu, Muntenia in slstem11/ defoMiv al lumii rof1UJl1e, Rezumatul tezei de doctorat,
Bucureşti, 1981, p. 19; D. Tudor, Oltenia roman4, Ediţia a doua, Bucureşti, 1956, p. 236.
111
Gh. Bichir. Geto-dacii, p. 92.
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Transalutan. La mijlocul secolului al Iii-lea p.Chr„ în urma părăsirii limesulw amintit,
79
sarmaţii au pătruns în număr nesemnificativ în această regiune .

ti

,,

Legenda
• Aşczlri fi nccopole ~n:ctatc
• Afczlri ceroetal:e

.,

o Situri identificate

•

Fonificatii romane

Fig. 1. Vestul Munteniei în epoca romană

79

Ibidem, p. 97.
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Extrem de dificil de surprins arheologic rAmâne problema romanizArii .în
general, iar cea a romanizArii populaţiei din vestul Munteniei nu face excepţie. Un
argument în acest sens este situaţia similar! a prezenţei materialelor arheologice de
factură romană în Vestul Munteniei aflat în interiorul graniţelor Imperiului Roman şi
restul Munteniei aflat în afara graniţelor Imperiului. Se poate afirma chiar, că există
aşezllri ale geţilor liberi din Muntenia (Mătăsaru, Bucureşti-Militari)80 în care produsele
romane chiar sunt la fel de numeroase şi chiar mai diverse comparativ cu cele din
vestul Munteniei sau alte regiuni din provincia Dacia.
Considerăm cil, ~rezenţa deopotriv! a produselor romane ct şi a celor de
tradiţie local! preroman! au o puternici condiţionare economici regional!. În mod
concret, fiecare microregiune, chiar localitate au beneficiat de condiţii specific (climll,
cursuri de apă, potenţial agrar, etc.) care au influenţat direct potenţialul de viaţll
economică care se reflectă din plin în cadrul descoperirilor arheologice.
Cercetllrile arheologice efectuate până în preunt în mediul civil din vestul
Munteniei sunt în măsură să sugereze o imagine asupra realităţilor istorice din epoca
romană, dar această imagine va fi în mod cert completată şi corijata de descoperirile
viitoare.
Lista siturilor arheologice
M. Negru):

(după

completări

I. Goranu-SticllJrle
2. Budeşti-linia
3. Sdmbureşti
4. Chilia
5. Vultureşti
6. Dumitreştl
7. Cungrea
8. Cucue11
9.

21. Brebent-S4rbt
23.

25. lpoteştl
26.

Comani-M6runţat

Scorniceştl-Tl1tl1r/JI

Teslui

34.

Curtişoara

35. Socetu .

Com4niţa

Scorniceşti-Ruse/ori

/3.
14.
15.
16.
17.

Dobrotlne/
linia din Vale
Cire41ov-Lea.sl1

18.

Cireaşov-SIJ/işte

Nord
Vest

19. Slallna-Ctlrl1mid4rte

20.

Brebent-Ordoreşti'

2'. Brebenl-Puturoasa
27. VlJleni-Cl11m4ţulul Mic
28. Dr/JglJnqtl-Olt
29. Drl1g/Jnqti-Bolon
30. Stotcdnqtt-Coanda
31. D/Jaeasa
32. Stolcd,,.,ii-Puerni/IJ
33. Radom/refii

10.Scorniceştl-Ru.rciori

I 1.
12.

Gheorghe Bichir, Geto-dacii, p. 124, pi. 112;

··

Slatina-Crişan

Sprtlncenala-Viespeşti

36. Cr4mpola
· '37. Coloţieşti-Baterenl
38. Coloneştl-8/Jr/Jşll
39. Coloneştt-MIJrunţei
40. Coloneştl-Gw1ti
41. Co/oneşti-Drumul Vechi

21. Brebeni-Romdni

'° Ibidem, p. I06; M. Negru, op. cit„ p. 200.
11

Idem, ln voi. The Thracian World at the Crossroads ofCivtlizations, ll, Bucharest, 1998. p. 633; idem, în
„Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta", 36, 2000, Abingdon, p. 238.
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CONSIDERATIONS ABOUT MILITARI-CHILIA CULTURE IN THE WESTERN

PART OF MUNTENIA
Abstract

The western part of Muntenia was included inside the Roman Empire borders
from the middle or the end of the 2nd century AD until the middle of the 3n1 century
AD.
In this study we present a general view ofthe archaeological discoveries in the civilian
settlements and cemeteries from this region.
There were found rural settlements at Scorniceşti, Coloneşti-Mărunţei, Coloneşti
Gueşti, Chilia, Socetu and many others. Inside of these were discovered dwellings,
pottery kilns and a lot of pits containing archaeological materials as pottery, brooches,
coins, animal bones ant others.
At Chilia, Scorniceşti, Stoicăneşti and Dăneasa were signaled cemeteries or isolated
graves. Ali the graves were of incineration. The human bones were found inside of
some vessels, fragments of vessels or only into burial pits.
These settlements and cemeteries may be attributed to Geto-Dacians that lived in the
most part of Muntenia (except eastem, north-eastem and south-eastem) part and
created Militari-Chilia culture.
Explanation of Figure:

Fig. l. Western part of Muntenia in Roman Period; Legend: a. researched
settlements and cemeteries; b. researched settlements; c. isolated discoveries în
cemeteries; d. archaeological sites found by surface researches; e. Roman forts.
List of archaeological sites (after Gheorghe Bichir, Geto-dacii, 124, pi. 1/2;
completed by M. Negru)
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