UNELE REZULTATE ALE SĂPĂTURILOR ARHEOLOGICE
DE PE CÎMPUL BOJA DIN CARTIERUL MILITARI
Cercetările

arheologice începute în anul 1958 în cartierul Militari, pe
terenul numit "C1mpul Boja", au prilejuit descoperirea unor locuiri stră
vechi importante, printre care unele din secolul al III-lea e. n. Caracterul
deosebtt al complexelor din acest veac a impus continuarea săpăturilor în
această staţiune şi în anul 1960 1 ).
Suprafaţa în care s-a determinat locuirea de la Militari a fost sondată
în partea de vest, cu trei ani în urmă. În campania din 1960, lucrările au
fost extinse spre est, paralel cu marginea terasei înalte, drepte, a rîului
Dîmboviţa.
Secţiunile

deschise au fost legate de acelea din 1958, dar în timp ce
primele au mers în adîncimea terasei, cele noi au căutat să se extindă cît
mai mult spre nord şi răsărit pentru a cunoaşte, în măsura posibilităţilor,
complexele din această zonă a terasei (fig. 1).
In urma lucrărilor efectuate în campania din anul 1960 - 1 aug.-20
sept. - s-au constatat resturi de locuire din epoca bronzului - cultura
Tei (slabele depuneri neolitice de tip Giuleşti-Boian, surprinse în anul 1958,
nu s-au mai repetat) patru gropi hallstattiene tîrzii ; un sernibordei şi trei
gropi menajere specifice culturii Militari, sec. al III-lea e. n. şapte bordeie
care aparţin culturii Ciurel. In afară de aceasta a fost surprins un bordei
din sec. al X-lea e. n. de tip Dridu (fig. 2).
Depunerile stratigrafice din staţiunea de la Militari nu au adus elemente noi faţă de situaţia precizată în 1958 2), peste solul viu cu rare con·Creţiuni calcaroase, urmează o depunere roşcată de sol de pădure.
Acest strat conţine în partea superioară depuneri ale culturii Tei şi slabe
urme de locuire din prima epocă a fierului. Nivelul imediat superior constă
dintr-un strat gros de pămînt cenuşiu, grăunţos, care corespunde locuirii
din sec. al III-lea, iar în partea sa superioară, complexelor culturale Ciurel
şi Dridu 3). Urmează solul vegetal.
Depunerile culturii Tei sînt răspîndite sporadic pe toată suprafaţa cercetată. Nu s-a identificat încă nici un complex "in situ".
1) Săpăturile

de la Militari au fost efectuate în 1958 şi 1960 cu fondurile Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti. In anul 1960 colectivul a fost format din
Gh. Cazimir, M. Zgîbea (din partea muzeului) şi Vlad Zirra delegat al Institutului
de Arheologie.
2 ) Vl. Zirra, Raport asupra săpăturilor în Bucureşti, 1958, Sector Cîmpul BojaMilitari, Materiale IX (sub tipar).
3 ) Limita superioară a stratului cenuşiu a fost distrusă parţial la lucrările agri·
cale făcute cu tractorul pină la adîncimea de 30 cm.
4 -

c. 2953
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Fig. 2. Planul săpăturilor din 1960 de la Militari, Cîmpul Boja
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După fragmentele de vase adunate, se poate spune că acestea aparţin
aceleiaşi faze de tip Fundeni, cunoGCută încă din 1958 în staţiunea de la

Cîmpul Boja.
Resturile de locuire din prima epocă a fierului constau din patru gropi
(notate A şi F şi alte două surprinse la baza bordeiului 5/1960 de tip
Ciurel). Gropile hallstattiene sînt în formă de sac de dimensiuni destul de

L-4042---J

0

Fig. 3. 1. Fragment de vas hallstattian tirziu; 2. Buză de skyphos cu figuri roşii
sfîrşitul sec. IV î. e. n. ; 3. Fibulă de tip tracic din bronz reutilizată

reduse, iar conţinutul lor în general sărac, este reprezentat numai prin
Sînt specifice formele de borcane cu pereţii arcuiţi şi buza teşită,
care au sub umăr brîie şi ghirlande aplicate cu decor crestat sau impresiuni alveoJare şi mici apucători cunoocute în faza tîrzie a culturii BordeiHerăstrău (fig. 3/1). De relevat faptul că în groapa F, alături de cioburi
de tipul menţionat, s-a găsit şi o buză dintr-un skyphos attic cu figuri roşii,
databil către sfîrşitul sec. IV î.e.n. 1) (fig. 3/2).
Tn cuprinsul sectiunilor trasate s-a descoperit un singur semibordei
(nr. 7) din sec. al III-lea e. n. şi cîteva gropi din aceeaşi vreme. Locuinţa
ceramică.

~~--

-----------

Fragmentul de vas grecesc de la Militari, este al treilea cunoscut pînă acum
în descoperirile arheologice făcute în Bucureşti. Este interesant faptul că c:obul din staţiunea de la Tei şi acela de la Fundenii Doamnei, 1957 (VI. Zirra, Şantierul Bucureşti,
Sector Fundenii-Doamnci, Materiale VI, p. 758), nu au fost găstte în complexe închise,
corespunzătoare epocii cind acestea se pot data Oa Tei fragmentul ele cantharos de
tipul "Mantelfigur" a apărut într-un complex din sec. al III-lea e.n., iar la Funcleni,
de unele provine al doilea fragment ele cantharos tip "Mantelfigur", a ap~n·ut într-un
complex elin sec. al XVII-lea !) dar în ambele staţiuni sînt atestate locuiri hallstattienc
tîrz.i Borclei--Hcrăstrâu. Buza ele skyphos ele la M litari permite pentru prima clat[t
fixarea fazei tîrzii hallstattienc de tipul amintit, spre sfîrşitul secolului al IV -lea î.e.n.,
vreme in care se încadrează fragmentul amintit de la Militari, precum şi celelalte
1)

două.
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aflată

tocmai in extremitatea estică a secţiunii V, avea o formă pătrată (cu
latura de 3,30 m) cu colţurile rotunjite. Conturul său a fost surprins la
nivelul solului cenuşiu grunţuros, propriu locuirii din veacul al III-lea,
faţă de care se adîncea cu 0,85 m pînă în solul viu. Fundul bordeiului era
plat, lucrat din pămînt bătut, fără lipitură ; nu s-au găsit gropi de pari,
vatră deschisă sau cuptor. Către mijlocul laturilor de est şi vest a bordeiului s-au surprins două gropi destul de reduse în care se afla ceramică
fragmentară ca aceea din groapa locuinţei (fig. 4/1-2). Inventarul locuinţei
constă în deosebi din vase de lut.
Au fost găsite şi cîteva obiecte de metal : două fibule cu piciorul trapezoidal alungit, înfăşurat pe dedesubt, din argint şi bronz (fig. 7 /1-2), o
cataramă inelară romană fără limbă, din bronz, un inel simplu din acelaşi
metal (fig. 7/3), un vîrf de fier cu patru faţete (fig. 7 /4), o rondelă mică
de plumb, fuzaiole de lut (fig. 7/5) şi un fragment dintr-un balsamariu de
sticlă. S-a găsit de asen1enea şi o fibulă de bronz fragmentară Latene Il,
de tip tracic, reutilizată 1) (fig. 3/3).
Ceramica din bordeiul nr. 7 este relativ numeroasă. Se deosebesc douil
categorii : a) vase lucrate cu mîna şi la roată, executate de către localnici :
b) olărie romană de import.
Vasele făcute cu mîna reprezintă mai ales forme de borcan (fig. 8/1)
cu pereţii uşor arcui ţi, fundul plat, adeseori cu "talpă". Buzele răsfrînte
din umerii scunzi a vaselor, sînt îngroşate sau tăiate drept. Uneori, pe marginea teşită a buzelor, se găsesc creştături oblice (fig. 6/2).
In umplutura bordeiului au fost găsite şi două căţui fragmentare din
care una avînd toarta prinsă la bază (fig. 8/3). Alt exemplar era de tipul
fără toartă.

Pasta vaselor lucrate cu mîna conţine cioburi pisate, arderea este
făcută neuniform, castaniu negricioasă.
Ceramica locală lucrată la roată este reprezentată prin următoarele
forme: amfore cu toarta profilată şi fundul plat (fig. 9/8 ; 6/10-12), borcane cu pereţii arcuiţi avînd buza îngroşată sau răsfrîntă cu "jgheab" în
interior (fig. 8/6), căni bitronconice şi o cantitate apreciabilă de stră
chini (fig. 10/1-7). Vasele sînt lucrate dintr-o pastă bine pregătită, ardere
egală la cenuşiu deschis, cărămiziu sau negru castaniu. Pe căni şi străchini
apare uneori un decor realizat din caneluri orizontale (fig. 8/7), iar alteori
un decor format din dungi lustruite dispus orizontal neorganizat. Pe un
gît de amforă cenuşie şi pe un fragment de vas mare sînt striate linii în
val (fig. 8/4), iar un fragment de bol cenuşiu este decorat cu cîte două rînduri de alveole de mărimi diferite (fig. 9/9).
Cele mai multe forme din categoria de faţă repetă tipurile descoperite
în 1958 la Militari şi-şi găsesc analogii în inventarul ceramic din aşezarea
din acelaşi veac, descoperit pe malul lacului Tei 2).
------1) Fibula găsită face parte din categoria I b Nadezda - şi se datează în
sec. IV-II î. e. n. (D. Derciu, Ein Problem aus Fruhgeschichte Sud-europas, Balcania, VI, 1943, p. 283-306, fig. 6 I b). Datarea fibulei în sec. IV-II î.e.n. corespunde
nivelului hallstattian tîrziu în care a fost găsit şi fragmentul de skyphos grecesc.
Reutilizarea eventuală a fibulei de către locuitorii din sec. III e. n., se explică prin
faptul că aceştia şi-au adîncit locuinţele în pămîntul care altădată servise aşezării
din prima epocă a fierului şi în care s-a putut găsi obiectul în discuţie.
2) D. V. Rosetti : Aşezări şi locuinţe preistorice în preajma Bucureştiului, 1932,
p. 13-14.
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Fig. 4. 1 Resturi materiale din bordeiul 7 (sec. III e.n.)
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demontarea

profilelor intermediare

Fig. 4. 2 Bordeiul 7 după· demontarea complexelor: ·de locuire

53
https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 5. 1-2. Aspecte din timpul lucrului la bordeiele de tip Militari 1
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A doua categorie de vase este reprezentată de ceramka romană de import, venită probabil din Moesia Inferioară. Au fost găsite fragmente de
amforă de uz comun (fig. 11/2) şi altele avînd suprafaţa acoperită cu "glazură" roşie, buze de crater, străchini cu umerii puternic profilaţi (fig. 11/5)

Fig. 6. Groapa C din sect. VII (sec. III e.n.)
şi

fragmente de căni lucrate într-o pastă caolinoidă cu caneluri orizontale
(fig. 11/3-4).
Aceleaşi categorii ceramice au fost găsite In gropile din sec.
al III-lea e. n. notate cu siglele C, D, E, (gropile au formă de sac sau sînt
cilindrice, iar adîncimile lor variază între -1,45-2,10 m (fig. 6). Se
remarcă, din categoria de vase locale lucrate la roată, o gură de amforă
cenuşie (fig. 8/5), de tipul cu fundul plat, profile de străchini cu inelul
reliefat, la zona de trecere între umăr şi fund (fig. 10/6, 10/7) şi o strachină
romană deeorată la exterior cu liniuţe oblic incinate dispuse regulat pe
întreaga suprafaţă a vasului. Acelaşi decor se repetă în interiorul străchinii
pe fund (fig. 11/1).
În groapa E s-au găsit un mic cosor de fier (fig. 7,/6) şi 14 plăci de
bronz de la o cămaşă de zale, romană (Lorica Squamata) 1) (fig. 7 /7).
Cămăşi de z.ale, cu solzi de acest fel, din bronz şi fier, sînt cunoscute atît la
greci cît şi la romani. Formele şi sistemul de fixare al plăcuţelor nu variază simţitor,
încît datarea este greu de făcut. Dintre exemplele care le avem la îndemînă, amintim
un mormînt din sec. VI î. e. n. in care s-au găsit resturi!~ unei cămăşi de zale, cu
solzi asemănători acelora de la Militari (Marx Ebert : Ausgrabungen auf dem gute
Maritzin, curganul I b, P. Z., V. 1-2, 1913, p. 10, fig. 8, fig. 15-16). În alt mormînt
de inhumaţie datat în sec. I e. n. descoperit la Karagaci, lîngă Anhyalos, au fost
găsite plăci de bronz de la o căm<U?ă de zale, de asemenea apropiate de piesele găsite
de noi (I. V. Velkov, Novi Mogilni nDbotki, Izvestia, V, 1928-1929, p. 17 - fig. 9).
1)
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Datare-a bordeiului şi a gropilor în cursul sec. al III-lea este asigurată
nu numai de ceramica amintită ci şi de cele două fibule cu p1c1orul înfă
şurat pe dedesubt asemănătoare literei D de forma obişnuit întîlnită. în
aşezările şi cimitirile din acest veac pe teritoriul Munteniei şi Moldovei,
aparţinînd populaţiei autohtone 1 ).

* * *
Bordeiele care aparţin culturii Ciurel s-au găsit răspîn\lite pe suprafaţa cercetată, începînd de la extremitatea sa dinspre VSV (cuprinsă in
spaţiul sondat în 1958) şi se extind atît spre marginea terasei Dîmboviţei
cît şi spre ENE (fig. 2). Formele locuinţelor sînt în general rectangulare,
avînd colţurile rotunjite. Dimensiunile acestora diferă şi se pot deta.<;>a din
acest punct de vedere, două grupe. Prima, constă din bordeie de dimensiuni mici (2X2,25 m - 2,50X2,75) cum e cazul locuinţelor nr. 1, 2, 3. A
doua grupă e formată din bordeie de dimensiuni mai mari (3,40X 4 m 3,80X 4,40 m) respectiv locuinţele nr. 4, 5, 6 şi 9. Adîncimea bordeielor
indiferent de dimensiuni, variază între 0,50 m şi 1 m. In niciuna dintre
locuinţe nu s-au constatat găuri de pari, însă în B 6, către regiunea de
mijloc a acestuia, s-au găsit resturi de bîrne arse şi căzute din afară spre
interior, avînd pe partea de deasupra o lipitură groasă de lut (fig. 12/1-4).
In interiorul fiecărei locuinţe s-a găsit cîte un cuptor aşezat de obicei
într-un colţ, la 15-20 cm de conturul laturilor, spaţiul dintre colţul
locuinţei şi cuptor, fiind uşor adîncit. Plasarea cuptoarellorr în bordeie este
de obicei spre nord, cu oscilaţii în spre E NE şi N NE.
În borrdeiul 6 s-au găsit două cuptoare dintre care unul tăia o parte
din peretele celuilalt . .Această situaţie reprezintă refacerea cuptorului în
cadrul aceluiaşi bordei şi nu suprapunerea a doruă locuinţe diferite.
Cuptoarele bordeielor cercetate au fost lucrate toate în acelaşi fel.
In colţul în care urma să se construiască cuptorul, cu prilejul adîncirii
gropii bordeiului, s-a lăsat o platformă în solul viu (cu 15-20 cm deasupra
nivelului locuinţelor). În această platformă s-a adîncit mai întîi locul unde
urma să se facă vatra, iar deasupra s-au ridicat pereţii laterali şi bolta
cuptorului. Formele acestora sînt în potcoavă cu vetrele oval-alungite.
Înălţimea interioară a cuptoarelor nu depăşeşte 30 cm. În toate cuptoarele s-au găsit cantităţi mai mari sau mai mici de pietre albe arse pînă la
fărămiţare şi păpuşi de lut de forme diferite 2).
În jurul cuptoarelor şi parţial în interiorul acestora s-au găsit cantităţi mari de olărie (fig. 14/1).
Inventarul bordeielor de tip Ciurel din aşezarea de la Militari, este
în general sărac. Totuşi, în locuinţele nr. 1, 5 şi 6 care au fost părăsite
probabil în unna unor incendii se constată o aglomerare mai mare de materiale, fie ceramică (majoritară în toate complexele) fie obiecte de
metal şi os.
·
1) D. V. Rosetti, Siedlungen der Kaiserzeit und der Vălkerwanderungszeit bei
Bukarest, Germania, XVIII, 1934, p. 207-208. Radu Vulpe : Săpăturile de Za Poieneşti, Materiale I, p. 461, fig. 362/3.
:.>) Sebastian Morintz, Săpătu1·ile de pe dealul Ciurel, Şant. Bucureşti, Mater. VII,
pp. 661-662. Acelaşi sistem de lucru al cuptorului la Ciurel.
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1

de tip Militari 1 (sec. III e. n.)

Ceramica descoperită în locuinţe se poate împărţi în trei categorii :
a) Vase lucrate cu mîna reprezentînd aproape exclusiv tipul de borcan. Forma acestuia este de obicei sveltă, cu pereţii nu prea arcuiţi. Fundul
uneori îngroşat a căpătat în timpul lucrului o uşoară "talpă". Felul cum se
desfac buzele din umerii reduşi ai borcanelor dă impresia unor varietăţi

1
1

--~~

@

®
Fig. 9. 8-12.

~
1

Ceramică locală lucrată

cu mina

şi

la

roată

(sec. III e. n.)

apreciabile a acestei forme (profile drepte, arcuite uşor, puternic desfă
cute). Pasta vaselor conţine totdeauna pietricele şi rareori cioburi pisate.
Tehnica de lucru pare primitivă, dar frămîntarea pastei este bună, iar arderile sint făcute la negru castaniu şi cărămiziu. Modelările vaselor duc pe
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cit posibil la imitarea borcanelor lucrate la roată de piCior. Sînt cazuri
care corespund şi cu o tehnică de lucru mai inferioară şi atunci abaterea
de la această imitare este vizibilă. Majoritatea recipientelor nu sînt decorate. Uneori însă se constată pe buza vaselor im.presiuni alveolare sau
crestături oblice mai adînci sau mai superficiale (bordeiele 5, 6 şi 9). În
afară de borcane, în bordeiele de la Militari (mai ales Loc. 3) s-au mai găsit
fragmente de tigăi (tipsii) plate cu mărginile verticale sau uşor trase in
interior. Proporţia vaselor lucrate cu mîna faţă de celelalte categorii este
de circa 60-70% (fig. 15).
b) O a doua categorie o formează ceramica lucrată la roată repede.
Formele constau de asemenea aproape exclusiv din vase borcane. Variantele tipului respectiv sînt numeroase, în funcţie de arcuirea pîntecului ş\
de desfacerea buzei din umerii vaselor. Fundurile sînt totdeauna plate,
uneori în interior cu "umbo". Desprinderea vaselor de pe roată, s-a făcut
cu cuţitul sau cu sfoara, încît adesea se văd amprente elipsoidale sau
striuri paralele. Buzele borcanelor la roată sînt de obicei răsfrînte, avînd
în interior un uşor jghiab inelar. Unicul decor care apare de altfel foarte
rar sînt mănunchiuri de linii în val, cu unde egale, aşezate pe umerii
vaselor.
Inciziile paralele simple ori duble, sau canelurile dese şi adînci care
apar tot în regiunea superioară a acestor forme sînt efecte de cele mai
multe ori ale roţii, fără intenţii decorative propriu zis.
Pasta din care sînt lucrate vasele la roată conţine o mare cantitate de
pietricele şi nisip care dau o asprim.e exagerată pereţilor. Arderea este
aproape totdeauna la roşu, fără a fi secundară. Nu lipsesc unele borcane
care au fost coapte însă la cenuşiu.
Factura generală a acestei categorii atît ca formă cît şi ca tehnică este
foarte apropiată de produsele oJăriei de uz comun, romane tîrzii şi bizantine (fig. 16/1-12).
c) A treia categorie de ceramică constă din recipiente de import. La
1.\lilitari nu s-au găsit deocamdată decît cîteva mănuşi şi gîturi de amforă
din pastă roşie cu boabe de feldspatt negru ce provin elin ateliere bizantine.
Obiectele de metal aflate în bordeie sînt rare. Toate provin elin locuinţele de dim.ensiuni mari nr. 4, 5 şi 6. De menţionat printre acestea, două
amnare din fier de un tip puţin evoluat (fig. 17 /1-2) care după analogiile care le avem la îndemînă se pot încadra bine în secolul al VI -lea,
deşi unele de acest tip sînt datate şi în secolul al V -lea sau în secolul
al VII-lea (bordeiele 4 şi 5) 1).
----\

1) M. Roska, Das gepidische Grăberfeld von Veresmaart, Maros Veresmaart,
Germania XVIII, 1934, pag. 123-130, fig. 2;7 (sec. VI-VII) Gyula Torok, Das Germanische Grăberfeld von Kiszombor, Dolgozatok, Debrecen, XII, pag. 165 şi planşele
cu mormintele : 175, 404, 148, 334, 310, 220, 244, 308, 338, 367, 177, 17 (sec. IV-VI).
J. Banner, Ausgrabungen în den Grenzteil Batida und Gorsze van Hosmezăva
sarlzely, Dolgozatok, Szeged, 193.3-1934, pl. LXX/7 (sec. V).
J. Poulik, Staroslavanska Morava, pag. 91, fig. 11 (Velatice, a doua jumătate a
sec. V începutul sec. VI) ; K. Dinklage, Grundzi.lge der Entwieklung von Karolingischen Tonware und SchEifenringen Si.lddeutschland, im Rahmen einer Fri.lgeschichte
des Egerlandes, Si..i.dostdeutscheforschungen, 5/1940, pag. 167, Pl. III/2 (sec. VI, exemplar foarte apropiat de unul din amnarele de la Militari). Istoria Romîniei, vol. I,
pag. 736, fig. 183,11. (Cimitirul slav de la Sărata Monteoru, sec. VII).

60
https://biblioteca-digitala.ro

-~

-1
")

~~

<D

_j

'/

~~

~

~
~

~

~

~

~

®

_l®

®
----~---~-

-

-----------

_______ j

Fig. 10. 1-7. Cllramică locală lucrată la roată de tip Militari. I (sec. III e. n.)
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Din bordciul nr. 5 provine un fragment de pandantiv din bronz lucrat
semisfere, unile între ele printr-un peduncul de fier. Se mai
păstrează porţiunea prevăzută cu inel pentru atîrnare (fig. 17/ 4). Un exemplar dt._" o formă relativ apropiată care ar corespunde epocii în care se încadrează aspectul Ciurel de la Militari e cunoscut la Bacsi Monostar, de
din

două

Fig. 11. 1-5. Ceramică romană de import din aşezarea de sec. III r. n.
de la Militari-Cîmpul Boja
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unde provine şi un amnar de fier de un tip puţin evoluat 1). Pandantive
în semi-ove sînt cunoscute şi mai tîrziu, secolele IX-XI, dar de un tip
deosebit.
Din bordeiul 6 provine o fibulă de bronz cu piciorul înfăşurat pe
dedesubt, de formă timpurie bizantină (fig. 17 /3). Da tarea sa se fa,ce tot
în secolul VI-lea prin analogii cu descoperirile de la Suuk-Su 2) şi recent
de la Histria 3).
În bordeiul 4 s-a mai găsit un vîrf de suliţă din fier cu tub prelung de
înmănuşare dar cu frunza ruptă, o daltă (?). cu teaca de fixare, lucrată
prin batere şi alipire, un obioct de fier subţiat prin lovire şi îndoit, nedeterminabil. Nici una din piese, în starea găsită, nu pot da vreo indicaţie
cu privire la datare. Acelaşi lucru se poate spune şi de un cuţit de fier
aflat în bordeiul nr. 5 (fig. 17 ; 6-8).
Unica piesă de os descoperită (tot în bordeiul 5) este un fragment de
pieptene bilateral de dimensiuni mici. Se mai păstrează o extremitate care
are marginea dublu concavă, dinţii mari pe o parte, mici pe partea opusă.
Nu se constată urme de îngăurire pentru placa obişnuită de întărire, fapt
care ar însemna că pieptenul a fost rupt înainte de a fi terminat
(fig. 17 /5). Datarea acestor ustensile pentru uz personal se face în general
posterior sec. IV- între veacurile V şi VII. Nu lipsesc şi unele exemplare
în contexte mai vechi 4). Totuşi, contextul de la Militari, databil, cum s-a
văzut şi prin alte obiecte, limitează încadrarea cronologică a pieptenului
tot în sec. VI e.n. s).

"'

•

"'

În extremitatea de nord-vest a săpăturii, pe marginea unei rîpe care
pătrunde în locuirea de la Cîmpul Boja, s-a descoperit un bordei care aparţine culturii numite Dridu (bordeiul 8). Din conturul său nu s-au identificat precis decît trei laturi întregi, cea de-a patra, spre rîpă fiind distrusă.
A. E. - 1902, XXII, pag. 340 şi J. Werner, Studien zu Grabfunden des V.
Jahr., Slovenska Arheologia VII, 2, 1958, p. 430. (Datare sec. V).
1)

2) Nekotorie moghilniki oblasti Krimski gotovîi, Zapiski, XXVII, 1907, Odesa,
Mormintele 113, 11;), 155.
3 ) Şantierul Histria, Materiale IV, pag. 20, fig. 7, b. Sectorul bizantin din afara
cetb. ţii.
'•) ·Sebastian Morintz şi Constantin Preda, Săpăturile de la Spanţov, Mat. V.
Mormîntul 17, pag. 169, fig. 41 3 datat în sec. IV, în complex închis.
"> Forme de piepteni bilaterali din os lucraţi din trei piese, se întîlnesc la
Histria. (Şantierul arheologic Histria, Mat. IV, pag. 49, fig. 33 4 Mormîntul 11) la
Piatra Fr,:căţei, (Informaţie Petre Aurelian) toate aparţin mormmtelor şi se datează
în sec. V-VII e.n. (exemplarele de la Histria au fost datate probabil eronat în
sec. IV - prin analogie cu pieptenele bilateral de la Spanţov.
Singurul exemplar descoperit în vreo aşezare este pieptenul de la Militari.
în Transilvania, un fragment din varianta indicată se află la Veresmaart, dar nu in
mormintul cu amnar (1vl. Tiuska, opt. cit., pag. 126, Lg. 3. 3) ; La Kiszombor, din 7-1 de
piepteni dubli doar 4 sînt cu dinţii inegali (Gyula Torok, op. cit., pp. 157-160, planşele
cu mormintele 114, 51, 91 şi 387.
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Fig. 12. 1 Conturul bordeielor 5

şi

6 din sect. V de tip Militari II (sec. VI e.n.)

Fig. 12. 2 Aspect din timpul lucrului la aceleaşi bordeie
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Fig. 13. 1 Bordeiul 5

Fig. 13. 2
5 -

Porţiune

după

de profil din

c. 21153

golire

acelaşi

bordei
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Fig. 14. 1. Cuptorul bordeiului nr. 1 din sec. VI e.n. ; 2. Cuptorul bordeiului nr. 3
din sec. VI e. n.
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Ceramică lucrată

cu mina de tip Militari Il

(~ee.

VI e. n.)
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De asemenea, în locuinţă nu s-a mai găsit cuptorul obişnuit bordeielor de
tip Dridu, ceea ce ar însemna că acesta se afla pe latura de nord-vest,
mîncată de rîpă.
StraOgrafic, bordeiul 8 a întretăiat o altă locuinţă serniadîncită (nr. 9)
care aparţine culturii Ciurel (fig. 2). Condiţiile de urmărirea raportului
dintre cele două complexe au fost grele dar în cele din urmă s-a putut
surprinde situaţia relatată.
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Fig. 16. 1-12.

Ceramică lucrată la roată de tip Militari Il (sec. VI

e. n.)

Materialele din bordeiul 8 se rezumă numai la ceramică : fragmente
de borcane lucrate la roată înceată cu decor striat (fig. 18/1-3). Nu s-au
găsit oale lucrate prin tehnica lustruirii.
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Analogii cu ceramica aflată in bordei sînt numeroase, atît în aşeză
rile aparţinînd aceleiaşi culturi în Bucureşti şi nu mai puţin în Muntenia.
Datarea complexelor de la Militari se poate face deocamdată în secolul
al X-lea e.n.
Rezultatele săpăturilor efectuate la Militari în 1960 subliniază din nou
importanţa obiectivului de pe "Cîmpul Boja". Dacă descoperirile pentru
sec. al III-lea e.n. nu sînt decît restrînse (un semibordei şi cîteva gropi),
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Fig. 17. 1-8. Obiecte de inventar din fier, bronz şi os, găsite în bordeiele nr. 4, 5, 6
de tip Militari II (sec. VI e. n.)
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apOI materialele aflate in aceste complexe sînt în măsură să contribuie
faţă de 1958 la îmbogăţirea cunoştinţelor noastre, referitoare la cultura dacilor liberi din veacul al III-lea, din regiunea sud-esLdi a Munteniei. Se remarcă din nou caracterul băştinaş al aşezării, contactul strîns
cu lumea sarmatică apropiată şi penetraţia puternică a produselor romane
din Moesia Inferioară.
Faptul că săpăturile noastre din 1960 s-au limitat la prospectarea
zonei de coastă a terasei, ar explica, eventual, raritatea complexelor din
sec. al III-lea, acestea probabil fiind mai dese mai cu seamă spre interiorul platoului.

®

Fig. 18. 1-3. Ceramică de tip Dridu din bordeiul nr. 8 de la Militari-Cîmpul Boja
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Fig. 19. Parţi:une de terasă dreaptă a Dimboviţei cu staţiunile de la Militari-Cîmpul Boja Ciurel.
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Constatarea unei locuiri intense a culturii Ciurel, pe malul de nord-est
al terasei la "Cîmpul Boja", a fost o surpriză. Distanţa mare dintre aşe
zarea de la Ciurel şi aceea recentă de la Militari (circa 1000 m în linie
dreaptă) nu lasă îndoială asupra unei eventuale extinderi a acelei aşezări
în regiunea săpăturilor noastre (fig. 19).
De altfel, nici aspectul cultural şi cronologic al aşezării de la Militari,
nu corespunde cu acela din aşezarea eponi.mă. Lo-~uirea de tip Ciurel de pe
"Cîmpul Boja" (care pentru a nu fi confundată cu aceea d.ln secolul al
treilea o numim 1\!Ii.litari II, reţinînd pentru complexele veacului III-lea e.n.
indicativul de Militari I), s-a dovedit pentru studiul cunoştinţelor noastre
privitor la Cultura Ciurel, de o reală importanţă, nu numai asupra caracterului bine conturat al locuirii sau eventual al populaţiei, dar şi în ceea ce
priveşte datarea aspectului Militari II în cadrul culturii respective. Prezenţa celor două amnare, a fibulei tîrz.;i cu piciorul întors pe dedesupt şi
fragmentul de pieptene bilateral - permite pentru prima dată o fixare
certă în timp a fazei Militari II, (deci în parte şi a culturii Ciurel) în
sec. VI e.n., eventual prima jumătate a acestui veac. Această predzare ar
însemna după încadrarea cronologică făcută de Sebastian Morintz 1)
-sec. VI-VIII, care în 1958 dispunea de mult mai puţine elemente databile, că faza Militari II se inserează într-o etapă mai timpurie a culturii
Ciurel, urmînd ca alte descoperiri a aceleiaşi culturi să aparţină unor
~~aciesuri mai timpurii sau mai tîrzii. Este de subliniat, pe de altă parte,
caracterul băştinaş romank al locuirii Militari II, ca de altfel în parte a
culturii Ciurel. Prezenţa elementelor slave în cadrul acestei culturi, este
o problemă de urmărit şi dintre cele mai importante.
Descoperirea unui bordei din epoca feudală timpurie, sec. al X-lea e.n.
- m.ăreşte interesul pentru descoperirile arheologice de la Cîmpul Boja,
dar faptul că locuinţa de tip Dridu întreta;e un semibordei Militari II, nu
mai este de natură să ne 'surprindă. Acest fapt ar fi avut importanţa cuvenită în anii trecuţi, cînd asupra culturii Ciurel, mai dăinuia încă dubiul
unei atribuiri cronologice ulterioare secolului al X-lea. Datările însă avute
la dispoziţie pentru secolul al VI-lea chiar în complexele de tip Ciurel
de la Militari 1960, fac ca situaţia stratigrafică surprinsă să confirme doar
un lucru cîştigat şi atita tot.
VL. ZIRRA

şi

GH. CAZIMIR

Sebastian Morintz, Săpăturile de pe dealul Ciurel, Şantierul arheologic Bucu·
Materiale VJI, pag. 662.

1)
reşti,
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QUELQUES RESULTATS DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DE
CIMPUL BOJ A -MILITARI

Les fouilles pratiquees en 1960 sur le plateau dit "Cimpul Boja" (commune de
Militari) representent la continuation des recherches entrepnses par le Musee d'histoire de Bucarest dans cette station en l'annee 1958. Ces travaux, etendus surtout vers
le nord et l'est, ont eu pour but de dccouvrir, dans la limite du possible, les ensembles
d'habitation situes sur cette terrasse de la Dimbovita.
Outre certains complexes appartenant a la civilisation de Tei - phase Fundeni
et CjUelques fosses de la premiere epoque du fer (civilisation de Bordei- Herăstrău),
la fouille a mis au jour plus·eurs ensembles d'habitation datant du Ilie siecle de n.e.
et, pour la premiere fois en ce point, une serie de fonds de cabanes appartenant a la
civll:sation de Ciurcl.
Les ensembles d'habitation ont ete dates au Ilie siecle de n.e. par deux fibules
a pied trapezoidal allonge et recourbe par en dessous (un exemplaire en argent et
l'autre en bronz2), ainsi que par la ceramique. Les auteurs insistent sur le caractere
autochtone (Daces libres) de l'etablissement, le contact serre de celui-ci avec le
monde sarrnate et la puissante penetration des produits romains de la Mesie
Inferieure.
Les habitations appartenant a la civilisation de Ciurel decouvertes par les
fouilles de 1960 ont pu etre datees au VIe siecle de n.e. par la decouverte de briquets
en fer et d'une f bule a pied recourbe par en dessous de forme byzantine ancienne.
En outre, l'existence d'une habitation du xe siecle de type Dridu superposee a une
hutte du VIe siecle precise aussi le rapport chronologique entre ces deux types de
constructions.
Les auteurs soulignent, enfin, le caractere autochtone, romanique de l'horizon
du VIe siecle identifie a Militari.

Lf~gendes

des figures

Fig. 1 -

Plan de la station archeologique de Cîmpul Boja- Militari, avec indication des fouilles faites en 1958-1960.
Fig. 2 - Plan des fouilles faites en 1960 sur le plateau Cîmpul-Boja Militari.
Fig. 3 1 - Fragment de vase hallstattien tardif.
2 - Fragment de skyphos attique d figures rouges, fin du IVe siecle
av. n.e.
3 - F'ibule en bronze de type thrace, reutilisee.
Fig. 4 - Difterents aspects des travaux effectues a la cabane no 7 sect. V

(Ilie siecle de n.e.).
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Fig. 5 - Aspects des travaus effectues a la cabane no 7 sect. V (Ilie siecle
de n.e.).
Fig. 6 - Fosse C de la section VII (Ilie siecle de n.e):
Fig. 7 - Objets trouves dans les complexes du Ilie siecle de n.e.
Fig. 8 - Ceramique locale faite
la main ou au tour, du type Militari l
(Ilie siecle de n.e.).
Fig. 9 - Ceramique locale faite tour du type Militari I (Ilie siecle de n.e.).
Fig. 10 1-7 Ceramique locale faite au tour type Militari I (Ilie siecle de n.e.).
Fig. 11 1-5 Ceramique roumaine trouvee dans l'etablisement du Ilie siecle
de n.e. de Militari Cîmpul-Boja.
Fig. 12 1 Contour des fonds de cabanes no 5 et 6 du type Militari II (VIe
siecle de n.e.).
2 Aspects des travaux effectues aux memes cabanes.
Fig. 13 Le fond de cabane no 5 apree l'evacuation du materiel et coupe partielle
de la meme cabane.
Fig. 14 1 Four l'habitation no 1 (VIe siecle de n.e.).
2 Four de l'habitation no 3 (VIe siecle de n.e.).
Fig. 15 1-13 Ceramique faite
la main du type Militari II (VIe siecle de n.e.).
Fig. 16 1-12 Ceramique faconnee au tour du type Militari II (VIe siecle de n.e.).
Fig. 17 1-8 Objets d'inventaire en fer, bronze et os, decouverts dans les fonds
de cabanes nos 4, 5, 6 du type Militari II (VIe siecle de n.e.).
Fig. 18 1-3 Ceramique de type Dridu de l'habitation no 8.
Fig. 19 Porton de la terrasse de la rive droite de la Dîmboviţa, avec l'emplacement des stations de Cîmpul-Boja, Militari et Ciurel.
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