
CERCETĂRI ARHEOLOGICE LA MILITARI-CîMPUL BOJA 

MIOARA TURCL: 

În anii 1978 1-1979 2 s-au desfăşurat cercetări arheologice 3 în partea 
vestică a Capitalei, pe terenul denumit Cîmpul Boja, din cartierul Militari. 

Spre deosebire de precedentele sapă turi realizate pe versantul nordic şi 
estic al terasei, cele actuale au fost extinse, în mod deosebit, spre marginea 
sudică înaltă, singura porţiune unde terenul, necultivat, oferă un spaţiu 
liber, avînd în faţa cursul Dîmboviţei. De la început ţinem să facem preci
zarea că descoperirile arheologice din 1958 şi 1961 au dat posibilitatea cu
noaşterii a două locuiri aparţinînd secolelor II-III şi VI-VII e.n. 4 . 

Prezentele secţiuni (SI-SV), care au tăiat terenul pînă la baza terasei, 
au surprins la suprafaţă pămîntul răscolit de lucrările moderne, aşa încît 
solul vegetal actual şi cel cenuşiu (cu materiale ce aparţin secolelor II
III e.n.) erau, aproape, În Întregime distruse. 

De la adîncimea de 0,25-0,35 m. faţa de stratul actual, pămîntul 
negru măzăros, compact, nepătruns de lucrări moderne, conţine fragmente 
ceramice din epoca bronzului - cultura Glina III, cărbune şi oase. Această 
depunere cu o grosime de 0,40-0,50 m suprapune la rîndul ei, un strat 
castaniu, steril, pămîntul viu neumblat. 

Spre capătul sudic şi spre centrul primei secţiuni, a fost surprins con
turul unei gropi cercetată prin casete şi şanţuri. 

Deasemenea în cadrul secţiunii IV partea superioară a stratului de pă
mînt negru-măzăros a fost suprapus, fără a fi deranjat, de temeliile unor 
ziduri, parţial păstrate, ce indicau o construcţie din secolul XIX. 

Groapa amintită, notată G 1, de formă aproape rotundă cu diametrele 
de aproximativ 2,10 m/1,80 m avea latura nordică tăiată atît de un stîlp 
rutier, cît şi de drumul amenajat ce duce spre satul Roşu. 

1 1n cadrul campaniei din vara anului 1978 cercetările arheologice din această zonă 
au fost efectuate de Mioara Turcu şi Vasilica Sandu (cf. Cercetări de salvare la Militari
Cîmpul Boja, campania 1978, în Materiale şi cercetări arheologice. A XIII-a sesiune anuală 
de rapoarte, Oradea, 1979, p. 75-77). 

2 Cercetările au fost conduse de Mioara Turcu (vezi : Mioara Turcu, Informare privind 
sondajul de la Militari-Cimpul Boja, Raport preliminar, pr:--..:.~tat lG ~ X! V -a ;;.::;~i.me de 
rapoarte arheologice de la Tulcea, 14-16 martie 1980. 

3 Cercetările din perioada 23 iunie-10 iulie 1978 şi 16 iunie-6 iulie 1979, au fost 
Întreprinse cu sprijinul unei grupe de srudenţi de la Facultatea de istorie-filozofie Bucur~ti. 

4 Vlad Zirra şi Gh. Cazimtr, Unele rezultate ale săpăturilor arheologice de pe termul 
,.Cîmpul Boja" Militari, în CAB, I, 1963, p. 15-49. 
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Umplerea gropii s-a realizat astfel : la fund a existat o depunere de 
pămînt înegrit, cu mult cărbune şi cenuşă, urmată de un strat de pămînt 
î~roşit ce cuprindea fragmentele unor vase de lut, bucăţi de chirpic, cenuşă 
Şl oase. 

Conţinutul variat al gropii alcătuit din : ceramică, fusaiole şi obiecte 
din silex, indică inventarul obişnuit al unei locuinţe - bordei, distrusă 
printr-un incendiu. De reţinut că În cadrul culturii Glina III au fost des
coperite bordeie la : Fundeni 6, Căţelu Nou 7, Roşu 8, Mihai Vodă 9, Dudeşti 10, 

spre deosebire de aşezările din aceeaşi epocă de la Glina 11, Ciurel 12, Cuciu
lata 13, unde au existat locuinţe de suprafaţă. 

·În restul stratului ce datează din epoca bronzului, surprins pe aria 
Întinsă a locuirii Glina III, de la Militari, pe lîngă ceramică au mai existat 
deasemenea fusaiole, piese lucrate din silex şi din piatră. 

Cantitatea considerabilă de ceramică a dov-edit existenţa unei game de 
forme variate. 14 

În conformitate cu aspectul pastei şi a formelor existente Întregul ma
terial ceramic descoperit la Militari se împarte în următoarele categorii : 15 

I. Vase modelare dintr-o pastă insuficient frămîntată, în al cărui con
ţinut există mult nisip, mica, pietricele, calcar şi cioburi sfărîmate ; arderea 
executată incomplet, la roşu-cărămiziu sau cărămiziu spre galben, dă vaselor, 
în exterior, pete, iar În spărtură o culoare cenuşie ori neagră. 

Fragmentele acestei categorii, cu un aspect grosolan, aparţin formelor 
bine cunoscute ce caracterizează această cultură : 

vasul borcan cu profilul ce reda litera S prelung. 16 

- recipiente cu gîtul în formă de pîlnie (pl. I/1). 

5 O situaţie similară a fost întîlnită şi la Glina unde la fel ca la Nlilitari, inventarul 
aflat în complexul locuit zăcea în amestec cu cenuşă ~i pămînt (cf. I. Nestor, Fouilles de Glina, 
în Dacia, III-IV, 1927-1932, p. 228). 

6 Dinu V. Rosetti, Cîteva aşezări şi locui;zţe preistorice din preajma Bucureştilor, 
Bucureşti, p. 10, fig. 13. 

7 V. Leahu, Raport asupra săpături/ar arheologice din 1966 la Căţelu-Nou, în CAB, I, 
1963, p. 212. 

8 M. Constantiniu, Panait I. Panait, O aşezare din epoca bronzului la Roşu, în CAB, 
I, 1963, p. 304. 

9 Sebastian Morintz şi D. V. Rosetti, în Bucureştii de odinioară, 1959, p .. 22. 
10 Mioara Turcu, Cercetări arheologice la Dudeşti, în Carpica, VIII, 1976, p. 43 

Şl urm. 
11 Locuinţele de suprafaţă de la Glina erau prevăzute cu vetre sau cuptoare (vezi. 

I. Nestor, op. cit., p. 230). 
12 Sebastian Morintz şi G. Cantacuzino, Şantierul arheologic Bucureşti, în Materiale, V, 

1959, p. 633. 
13 Gh. Bichir, Săpăturile de salvare de la Cuciulata, în Materiale VII, 1962, p. 356. 
14 Un studiu asupra culturii Glina III şi în mod deosebit asupra evoluţiei şi ripolologiei 

ceramicii a fost realizat de Petre Roman, Die Glina III Kultur, în PZ, 51, Band, Heft 1, 
1976, p. 26-42. 

15 Cele trei categorii ceramice deosebite la Militari-Cîmpul Boja au fost sesizate şi 
analizate pentru prima dată la Glina (cf. I. Nestor, op. cit., p. 237 şi urm.). 

16 Vase cu profilul în forma literei S au existat la: Roşu-Bucureşti (vezi, Margareta 
Constantiniu, Panait I. Panait, op. cit., p. 306), Cătălui (vezi G. Trohani, Săpăturile 
arheologice de la Câtălui-Câscioarele, jud. Ilfov, în Cercetări arheologice, III, 1979, p. 264 ), 
Văcăreşti (Dîmboviţa) (vezi Ersilia Tudor, Să;'Jături de sah·are din comuna Vâcăreşti, judeţul 
Dîmuo1.:iţa, în Scripta Valachica, Tîrgovişte, 1971, p. 103 ). 
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Fundurile acestor vase sînt plate sau au o talpă lăţită (pl. 1/2-3 ). 
De la aceste categorii tipice fac excepţie trei recipiente : 

Vas de culoare cărămizie, păstrat parţial, are baza plată uşor lăţită ; 
pîntecele ce se rotunjeşte În special în partea superioară, este prevăzut cu 
două torţi laterale (în prezent se p~strează numai una). Partea superioară 
a vasului lipseşte. 17 (pl. Il/1). Al doilea recipient, cărămiziu-gălbui, cu o 
formă pe care deocamdată o considerăm unică, are conservată buza, uşor 
evazată, iar gîtul Înalt, cilindric este terminat printr-un gen de fund ce pare 
a fi continuat cu o a doua parte a recipientului. Pe gît vasul păstrează 
urme uşoare de barbotină, neglijent realizate, iar la baza gîtului a fost mo
delat un prag Îngust (pl. II/2). 

Tot În aceiaşi categorie ceramică se încadrează un vas în miniatură 
modelat grosolan, de formă tronconică, folosit, poate, ca vas de cult 18 

(pl. I/4 ). 
II. A doua grupă încadrează vasele de culoare gălbuie, lucrate dintr-o 

pastă bine frămîntată, comparativ cu cele din prima categorie descrisă. Pe 
lîngă tipurile de vase aflate În prima grupă, în aceasta, apar şi castroanele.19 

În cadrul ceramicii descrise se remarcă o mare frecvenţa a toartelor, 
a caror gamă variată începe de la simple apucători-proeminenţe, evoluînd 
În tortite curbe, tortiţe mosor ori cilindrice, aplicate orizontal În partea su
perioară a vasului respectiv (pl. III/1-3 ; II/.3). 

l'viajoritatea recipientelor sînt decorare cu şiruri de găuri butoni, execu
tate în pasta crudă din interior spre exterior (pl. II/4 ; III/4-5); rar 
există găuri mici succesive făcute pe exteriontl vasului (pl. IV/1). Butonii 
sînt plasaţi pe gîtul vasului sau imediat sub buză (pl. III/4-5 ; IV/2). 
Uneori găurile-butoni executate în şir din interior spre exterior şi invers se 
combină (pl. IV/3, 5). Cîte o dată şirul de găuri-butoni este Însoţit pe buza 
sau pîntecul vasului de crestături repetate (pl. IV/4). Decorul alveolar simplu 
sau în brîu orizontal 20 împodobeşte pîntecul ori umărul recipientului (pl. II/5-
6 ; IV /6) pe cînd tehnica barbotinei organizată în linii oblice, paralele este 
folosită În regiunea cuprinsă Între gîtul şi pîntecele recipientului (pl. I/6). 
Multe fragmente au buza alveolată (pl. II/7). Un alt element decorativ îl 
alcătuiesc crestăturile În şir vertical, plasate pe buză şi pîntece (pl. IV/7-8 ; 
V/1), adesea acestea sînt combinate cu găurile butoni (pl. V/2). 

În a treia categorie ceramică sînt cuprinse puţine fragmente de vase 
executate dintr-o pastă mai curată în amestec cu o cantitate redusă de nisip, 
mica, pietricele, rare cioburi pisate şi pietricele calcaroase. Lutul fin, bine 
frămîntat, a fost ars la negru-cenuşiu, obţinîndn-se uneori nuanţe castann 

V V • •• on caramtzn. 

17 A. U1anici, Săpăturile de la Bră11eţ, jud. Olt, în. Cercetări arheologice, II, 1975, 
pl. Il/4 

18 Un văsuţ asemănător s-a găsit şi în aşezarea de la Roşu (cf. Margareta Constantiniu, 
Panait I. Panait, op. cit., p. 309, pl. 1/1). 

19 Formele celor două categorii ceramice, aflate la Militari-Cîmpul Boja, se întîlnesc 
şi În cadrul aşezării de la Dudeşti-Bucureşti (cf. Mioara Turcu, op. cit., în Carpica, 1976, 
p. 43 şi urm.), Cătălui-Căscioarele (cf. G. Trohani, op. cit., p. 263-264),. Roşu-Bucureşti 
(vezi Margareta Con5tantiniu, Panait 1. Panait, op. cit., p. 306-316). 

20 La Militari, ca de altfel şi la R~u, brîul alveolar nu formează înto.tdeauna un 
element unic de decor (cf. Margareta Constantiniu, Panait 1. Panait, op. cit., p. 316). 
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Formele reconstituite parţial au dat posibilitatea stabilirii profilului 
unei cantţe cu gîtul înalt 21 precum şi a unor bol uri (pl. V/3-5 ). 

Obiectele din lut sînt reprezentate prin cîteva fusaiole plate 22 ; 

(pl. l/5 ; V/6) ce serveau probabil la războiul de ţesut, precum şi printr-o 
fusaiola mai neglijent modelată de formă aproape sferică (pl. V/7). Trebuie 
menţionată şi existenţa unei greutăţi piramidale din lut. 

Dintre obiectele de silex fac parte : un răzuitor dublu, o aşchie atipică 
şi alta de decorticare (pl. V/8). 

În groapa bordeiului descris s-au găsit şi cîteva resturi de oase 23 ce 
au aparţinut unui bos taurus (un molar superior), equus caballus (o falangă), 
lepus european (1 tibie stîngă). 

Din punct de vedere stratigrafic nu se pot distinge mat multe etape 
de locuire 2·1, în schimb o atentă analiză a ceramicii şi mai precis obser
Yarea decorului cu butoni succesivi, realizaţi din interiorul spre exteriorul 
vasului, dau posibilitatea Încadrării stratului Glina III, aflat în acest loc, 
la ceea ce A. Prox denumea faza B În cultura Schnekenberg, foarte carac
teristică şi pe dealul Lempeş 25, corespunzînd nivelului II de la Cuciulata 26 . 

Acest nivel este contemporan complexului A din cadrul secţiunii Roşu-Bucu
reşti 27, nivelulului II al aşezării Glina III de la Ciurel-Bucureşti 28 · şi Du
deşti 29 precum şi locuirii de la Văcăreşti 30 (Dîmboviţa). 

Pe teritoriul oraşului Bucureşti cea mai veche etapă a culturii Glina III 
este reprezentată, pînă În prezent, prin fragmentele ceramice găsite într-o 
locuinţă şi Într-o groapă la Că~elu-Nou 31, fiind dealtfel o etapă mai veche 
în comparaţie cu aceea de la Mihai Vodă 32, urmată la rîndul său de cele 
două aspecte de la Roşu cuprinse Într-o etapă de mijloc a culturii Glina III ~3 ; 

Trebuie subliniat faptul că descoperirea de la Roşu şi în mod deosebit 
"Groapa A" se încadrează În timp cu aşezările de la Dudeşti 34 şi Militari-
Cîmpul Boja. · 

În partea superioară a depunerii Glina III, după cum am arătat în· 
paginile anterioare, se Întinde, păstrată pe o mică înălţime de 0,30-0,45 m. 
un complex modest de ziduri ce fac parte dintr-o construCţie redusă. 

21 Formă asemănătoare vezi şi la Cuciulata (cf. Gh. Bichir, op. cit., p. 356, fig. 6). 
22 Fusaiolele plate alcătuiesc în cadrul culturii Glina III un inventar obişnuit ;astfel 

sînt identific:ne În aşezarea de la: Glina (I. Nestor, op. cit., p. 251, fig. 15), Roşu-Bucureşti 
(Margareta Constantiniu, Panait I. Panait, op. cit., p. 309, pl. I/2-3), Văcăreşti-Qîmboviţa 
(Ersilia Tudor, op. cit., fig. 8/2), Dudeşti-Bucureşti (Mioara Turcu, op. cit., p. 44, fig. 2/6). 

23 Identificarea osteologică a fost făcută de Mircea Udrescu. 
21 La Cuciulata, Gheorghe Bichir, a stabilit două nivele de locuire (vezi Gh. Bichir, · 

Beitra~ zur Kenntnis und jriechen Bronzeuit in siidăstischen Transilvaniei und in der Moldau, 
în Dacia, NS, 1962, IV, p. 87 şi urm.). 

25 A. D. Alexandrescu, I. Pop şi M. Marcu, în Materiale, X, 1973, p. 2.H. 
26 Gh. Bichir, Săpăturile de salvare de la Cuciulata, În Materiale, VII, p. 357. 
27 Margareta Constantiniu, Panait I. Panait, op. cit., p. 329. 
28 S. Morintz, G. Cantacuzino, op. cit., p. 631-633. 
29 Mioara Turcu, în Carpica, VIII, p. 45. 
30 Ersilia Tudor, op. cit., p. 104. 
31 V. Leahu, op. cit., p. 22-23. 
32 Margareta Constantiniu, Panait I. Panait, op. cit., p. 3.B. 
33 Ibidem, p. 334. 
34 Mioara Turcu, op. cit., p. 43. 
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Astfel la distanta de 4,75 m faţa de latura estică a seCţiunii IV a fost 
surprins un zid' ce tăia şanţul pe lăţime şi străpungea laturile de nord şi de 
sud ale acestuia. Zidul notat Z 1 era paralel cu al doilea (Z 2) aflat la 
distanţa de 3,80 m faţa de primul. Deasemenea paralel cu acesta se aflau 
încă două marcate Z 3 şi Z 4. Cele patru ziduri Închideau două încăperi de 
mici proporţii, prima lată de 3,80 m, iar a doua cu o lăţime de 3 m. S-a 
lucrat cu cărămizi de 28 X 15 X 4 cm aşezate prin alternanţă, un rînd pe 
lung şi altul pe lat, prinse cu mortar slab ; temelia zidurilor era aşezată pe 
o talpă de mortar, după care se înălţa zidul propriu-zis. Analizînd tehnica de 
execuţie a construCţiei, compoziţia mortarului, dimensiunile cărămizilor, re
zultă că era o locuinţă restrînsă ca întindere ce poate fi încadrată la începutul 
secolului al XIX-lea. 

Cercetarile de scurtă durată de la Militari-Cîmpul Boja, au adus date 
noi privitoare la existenţa aşezării Glina III din acest loc, înscriind pe planul 
oraşului Bucureşti o nouă locuire aparţinînd acestei culturi. 

RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES A MILITARI-LE CHAMP BOJA 

Resume 

Pendant les annees 1978-1979 on a efectue des fouilles archeologiques dans la partie 
Ouest de la capitale, sur le terrai.n denomme le Champ Boja du quanier Militari. 

Vers la Cote Sud du terrai.n s'ctend un habitat Glina III dont on a etudie la fosse 
d'une hutte. Tant dans la couche que daM la hutte respective, l'inventaire, varie, est forme 
de cerarnique, fusaioles et outils de silex (couteaux et grattoirs). 

L'habitat appartient a la pha.se B de la culture Schnekenberg, contemporaine c.ie !a 
culture Gli.na III et du niveau III de la meme culrure trouvee a Cuciulata. 

Dans l'aire etudiee on a decouvert aussi les vestiges d'une modeste construction 
du XIX-e siecle. 

LISTE DES ILLUSTRA TIONS 

Pl. 1 Fragmente de ceramique realisee d'une pâte insufisament petrie. 
Pl. II ceramique travaillee en pâte insufisament petrie et pâte bien petrie. 
Pl. III Omaments et anses. 
Pl. IV Ornarnents. 
Pl. V Cerarnique et silex. 
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Pl. I Fragmente ceramice realizate dintr-o pastă insufJcient frămîntată. 
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Pl. II Ceramică lucrată din pastă insuficient frămîntată ş1 pastă bine frămîntată. 
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Pl. III Ornamente şi toqi. 
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Pl. IV Ornamente. 
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Pl. V Ceramică "l ·1 '1 Sl exuri. 
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