
Descoperiri arheologice la Militari-Cîmpul 
Boja (Bucureşti). Secolele 11-111 şi VI een. 

dr. lvliOARA TURCU 

Pc o tcra<t înaltrt a rînlni Dimboviţa, pc terenul denumit "Cîmpul Boja" 
din cartierul T\lilitari, au Jo~t întreprinse ample cerccEtri arheologice (Fig. J). 

Lucrările s-au dc..:"făşurat în urmrttoarelc etape: 1958; 1960-1961; 1978-
-1979; 1981-19851 . In prima pcrioaclrl de cercetare (1958; 1960-1961), supra
faţa pc care s-a precizat locuirea ele la Militari a fost sonuaUt în partea estică. 
parah) cu rnarginea terasci înalte şi drepte a rîului2 • 

In cea ele-a dona ctaprt a campaniilor arheologice, secţiunile deschise perpen
dicular pc cursul apei au str{qmns promontoriu! în adîncime - spre sud -, dar 
în acelaşi timp au fost extinse cît mai mult posibil şi spre Ycrsantul \'estic, în 
scopul cunoaşterii com plcxclor din această zonă 3 • 

ln ans~unblul lor, cercetările an dovedit dt sectorul sud-estic al terenului 
- din adîncimea tcrasei - a fost intens locuit în secolele II -III si VI e .n. si 

~ ' ' 
sporadic în epoca bronzului, spre deosebire de la tura nord-vestic{t, abruptrt, unde 
în trecut existase masaEt o aşezare l)ogatrt, cu inventar caracteri~tic fazei bmpurii 
a epocii bronzului, aparţinînd culturii Glina III - Schnckcnbcrg. De asemenea. 
tot în raza ele întindere a locuirii epocii bronzului s-au surprins zidurile unei 

·; . 

/ 
.::.; . -~-

Fig. I. Yedcrc gcueral:'t a tcrasci de la Militari-Cîmpul Bc,ja. 
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locuinţe Inodeste feudale tîrzii care, după Inaterialul de construcţie folosit (mor
tar ~i căr{nnizi), datează din veacul al XVIII-lea. ln cadrul hahitatului feudal, 
în afară de ceramică - destul de fragmcntarrt. - a mai fost descoperit un ind 
din argint cu chaton lucrat, precum şi un nasture din lH·onz, am1ele contem
porane construcţiei an1intite (Fig. 11, 1 şi 2). 

Întrucît aşezarea aparţinînd epocii 1ronzului a fost analizatrl. în alte împrc
jurări4, de astă dată vmn descrie rezultatele ohţ inute prin studierea celor două 
locuiri din perioada fcudalismului ti1npuriu, semnala te aici prin campaniile 19S 1 
-1985. 

Observarea profilelor amenajate în secţiunile şi casetele deschise în timpul 
săprtturilor a permis stabilirea, la l\lilitari, a următoarei strat.igrafii: 

Peste solul viu, cu rare concretiuni calcaroase, urmează o de})tmcre roscată 
' ' de sol de pădure. Acest strat conţine în partea superioară depuneri ale culturii 

Glina III cu puţine urme de locuire ale primei epoci a fierului. 

.. 

2 

/( 
; 

Fig. Il. 1-2. Inel :;-t n.tsture din ~ccolul XVIII. 
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~in~Iul imediat ~nperior con:-;L't dintr-un :-;trat gro:-; d~.· pămînt c<·nu~iu-
7:~:·unţuros, care corespunde aştv.r.;'u·ii din V<·acurilC' II--III <·.n. ~i comph-:xdor din 
:--t ·colnl ~~ Vl-h·a t'.n. l:rmeaz;'t apoi stratul vq . .;dal n·nu~iu (Fi~. 111 ). 

În i:·doria n~chc a staţiunii Jlilitari ·-Cîmpul Boja, JWri()ada d(· m~tximrt 
locuin· a reprL·zentat-o a~czart'a din vcacurik ll---lll, ctractr·rizat:t prin locuinţe 
~i gropi de provizii. 

Locuinţele de ~uprafaţ{t, în num{tr de trei (B::::, B4 ~i Iti). ~n···au fonna rcc
tangular:t ori p:ttratrt ~i erau construite din chirpici pc un :-;chdd de nuiele. 
Adincinwa lor varia între 0,30 m -- 0,45 m, ceea ce IW ddnmintt să crl'dt·m crt 
d·· puteau întruni un nmn;'tr mai ridicat, dar datoritt1 lucrttrilor agricol<· <·\:ccutate 
p:· tt·n·mtl din Cimpul Boja, po~ihil c:t, in parte·, au fost distrus~_· . .. 

Intr-un colţ al fiecărei îneqwri a existat \·;ttra lk foc, rotund-o\·alrt ori 
r .. cLangtdar:t, con~truitrt direct pc prunînt. 

Două dintre case- B~ şi Bs -- (Fz·g .. Il') au conţinut in interior chirpici 
1:: ma<t compact:t". ars la ro~u, budtţi mari din f{tţuiala }HTcţilor cu urme de pari. 
A . .-(·ast{t umplutur{t a permi:-; staLilin·a formei ca~ci respcctin· (rectangularrt cw. 
culţurilc· rotunjite, ori p{ttratrt), pn·cum ~i dimen~iunile de: 3 / 3,20 m ~i ~,20 
r·· .· 4,20 m. De reţinut este faptul el in colţul vestic al locuinţei B2 a fo~t 
~:.:rprins conturul rotund al unei gropi care ~-a adincit pîn:t b 2,20 m. Conţi
tn tul <trac al acesteia, alc:t tu it numai din ci tc\·a fragmi.'il te enam ict• (s<·colde 
H- lfi l'.n.) tw la<t s(t întren·dem folo:-;in·a, probahil:t, pvntru p:tstrarca cnca
lz.·lor". 

Cele nou:t IH)nlcie cercetate demolhtreaztt pn·ft·rin(t•k dacilor lilwri pentru 
~u:::;..:~t tip dt· habitat; ele înscriu un dn·plunghi sau unJp:ttral cu colţurile rotun
j i.k, ch· dimcn:-;iuni variabile intre: 4,20 :< 3,60 m, san 5,70 >~ 5,70 m prcv(tzutc 
fi!nd- in parte- cu n~trc deschist·, :'itnatc în colţul nord-\·cstic. Podcaua 
i:·,·,-i.pcrilor era platrt, lncratrt din pămînt l>rttut f:trtt lipitur:t .. 

~lt s-au găsit gropi de pari. Trebuie reţinut Japtul C:t in mijlocul bordciu
h~L 6 de la nin·lul lni dt~ călcare (0,70 m) s-a profilat conturul rotund al unei 

~ sr~Ar Ji,• 

Fi
0
". lfi.•.:\Iilitari 198.1. Profilul-·rcstic al S('ct-iunii~X[[llscua 1 :50) 

Â - ~ ' a \ 
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Fir;. n·. T.ocuinţa S ~ccolnl TII e.n. ( ~cara 1: 50) 

gropi de mic~i. adîncime (O ,40 111) în interiorul dtrcia a fost surprins un ':lS l)i-
1 ronconic hallstatt ian de mari proporţii , fragmentat. 

În preajma lui Br, ~-a ::tflat o groapr1. cilindrică cu un d i:nnctrn de 2 ,:'t) n1; 
spre fund, îngustîndu-sc, atingea adîncimea totală. de 2,40 111. faţ;1. de ni\·elnl 
actual de c~dcarc. Prun întnl dcgaj~' t din groapă. a conţinut fragnwn te c~ · }·Z1.m icc 
(~ccolclc II-111), resturi de chirpici, d'trbunc şi oase de animale (pcrcilll", l!o
vinc, caprinc, o\'ine). Rcmardtm, de a~l'mcnca, existenţa unor cuc11ilii tk mdci, 
precum ~i a unor rămrtşiţc dt• mei *i grîu, dar ceea ce a ;\tr;b atl'nţ ia :n 111ocl 
<lcoscbit au fost picsrlc din metal descoperit e : un buton de la o catar;ml ;L din 
bronz, nn cnţitaş din f icr cn lama el rea pE1. şi o f ibnl{t din 1Jr<li1Z

5
. Prin con

ţinutul srm groapa indicr1. o funcţie mcnajcr{t. l\· lîngrt ace;bEt catq;:orÎ(' lh' ,r0pi 
an mai fost mncnajatc alte două avînd însă scop ritual. 

A:~tfcl, în toamna anului 1984 s-a descoperit o groap~t uY;d~l (C ·t-. 1 .~ ) cu 
diamctrul de 1,30- 1,20 lll ce tăia ~tratul cenusiu. În um1)lntnra ('l ~-~\U .:..:1:-: it ! L 

cîteva fragmente de vase lucra te la roatrt şi cn mîna - veacuril e 11-- li I ·. ·. n. 
Pc Jnndul complexului cercetat era o Yatrrt drcptungbiubră. cn lnn~ imea dt• ~) ,SO 
111 şi lăţimea de 0,55 111. Yatra situată pc solul vin, ncumbbt conţiih ' <l l' '·' ~u
prafaţrt scheletul unui cîine culcat pe partea stîngr1. cu orientarea c~t-\·t·;-;t. P :--:ioa-
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re c in faţa '? c au 1n oite pre interior, iar cele din spate erau întinse . Capul 
lip ca . . (Fig . V) . Era vorba despre un ~xemplar adult . După demontarea sche
letului (care nu av a nici o urmă d ardere), deci p vatra propriu-zi ă , au apărut 
un ft~!ld de vas ş i o buză de can.ă , ambele lucrate la roată . La distanţă de 
4, 80 ~1 faţă d. groapa descri ~' î~ aceeaşi s cţiune (S XVIII), spre extremitatea· 
nordică, s-a cercetat o a doua groapă ( Gr. 13) cilindrică, cu diame.trul de 1,10 m, 
care tăia stratul cenuşiu caract ri t ic secolelor II şi III e.n . În umplutura ace -
teia s-au aflat fragn1ente sporadice din cultura Glina III, două fragmente de vas 
hall. tattienc şi cîteva fragmente d recipiente aparţinînd veacurilor II- III e .n 
Pc fundul gropii, la adînci1nea de 1,20 m faţă de solul actual , fu e e depus un 
al doilea chelet de cîine, aşezat direct pe păn1înt . Or'cntarea an imalului culcat 
t ot pe partea stingă era unnătoarea : capul îndreptat spre nord, iar picioarele· 
inspre sud . Labele din faţă ., i din spate erau îndoit spre interior. Talia ani
malului adult a fo t de 52,1 cm, ceea ce demonstrează că făcea part din grupa 
cîinilor de dimensiuni medii 8 cu utilitate mult iplă : a igura paza locuinţ e i , ia 
turn1clor . 

Înhumări de cîini aşezat i pc aceeaşi parte sînt semnalate cu an i in urmă. 
tot la Militari 9 , pr cun1 ş i in cadrul altor aşezăr i din ecol le II- III din 
1untcnia, de la l\1ătăsaru10 ş i den i11 . De as menea , prezenţa acestora este de-· 

mon_ tra tă şi în 111 diul carpic12 , fără a lipsi nici din cultura get -dacilor13 . 

Constatăm d ci că atît la g to-daci, cît ş i la daci i liberi, cîin l se bucură 
d o at nbe dco cb ită, fiind sacrificat în c instea unei div inităti si considerat 

' J 

animalul cel ma i devotat omulu i. 
Inventarul locuirii din veacurile II- III ne dă po ib ilitatea d a cunoaşte

îndelctniciril populaţiei ce a trrtit pe ace t rnel aguri . 
Practicar a agriculturii, mo, tcn ită din pocile precedent , ra avantajată. 

de condiţ iile geograf ice favorab ile pe care le oferea Cim-pia Vlăsie i . La ace tea. 

h ;. V . Groapa nr. 12 - 1 itua l ă 
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. · , daugă ., i c OY zil arh ol >icc mat rial izatc prin: ele: op ·nn:a unui br;tzdar 
d plug 14 , ele tip r man15 (Fia. VII, 1) a unui cu it de fil'r cu un ~ingur Utiş 
.,i p·dnnculul de înn1ănu.arc a.'Cuţit (F1·g. V f , 1). J) a5->cnwnca,d·~coperir ~a 
în gropile menajere a boab 'lor de grîu şi mei face dovada pr·tctidtrii agri<'ulturii . 

. Crc.,terca anitnalelor şi pă toritul c în.criu, alături de a~ricullur~. ca ocu
pa ţ Il' de ba;a[t 'l dacilor. 
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Fig. VI. Obi etc elin ecole1c II - III .n. 1. Cuţit; 2. Cata.ramă; 3. 13uton d ; c, taramft; -4. Fibulă 
fragmentară; 5. Fil.mlă a) re ortul fibnlei, detaliu faţă; b) resortul f'!mlei, dctahu do ; ) fibulă 

întreagt't, profil; 6 . fragment fibulă 
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in acest sens, descoperirea unor oase de covinc, 
dovc>deştc creşterea certă a acestor an imalc, la care se 
rilor de curte, a testată prin oasele depistate. 

. . . . 
porcmc, caprmc ~~ ovme 
adaugă şi ingrij irca păsă-

Activitatea de prelucrare a tnetalelor, pc prim plan fiind fierul, este cvi
de:nti în aceastrt aşe1.are datorită bucăţilor de zgură de fier existente în stratul 
de cultură şi în con1plexc, precum şi prin creuzetul de topit rnetalc 16 aflat într-o 
locuinţă (F1:g. VII, 2). 

Pe lîngă aceste descoperiri se cuvin a fi amintite şi tiparul întreg de turnat 
ogli;~~i (Fig. VII, J), precum ~i fragme-ntele aparţinînd altor trei cxemplare17 • 

Ve ~s_ici rezuli:'t C:t Îil accast:t a~czan· a cxi~tat un atelier sp{'cializat în acest 
seu ... ~"S. Ext·mpbrul lntr~·r.; l'Sh' lucrat din ~jq ar~ilu..; d'.' culoan· hrun:t, cu pde 
dr_.. iU_~c:î. in compoziţiL·. 

Fig. VII. OIJit·dc- din Sl'C(Jlelc Tf--IIf c.n. l. BrCwlar d,~ pluc;;' Creuzet din lut;·'· Tipar 
de tmnat u~liuzi; 4. Fu~aiok. 
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Lrc~t-~r~'~1 YiteL)r ~i 1·:~~:[(;riitd au stimubt ~~i dt·z\'clt:trca tor~nlni, împlcti
tulni şi ţL·~.utulni, i;1d•,·ktl:i,-iri practicate mai alc;s de c~ttrc femei, Frt::aiolelc din 
lut de fcrm:t bitrcuccnic:l, tronconicrt şi cilindridt sînt frccvenh' în lccnirc (F·z:g. 
VII, 4). · · 

Hrana oamenilor era ccmpldatrt prin vînat, destul de lJogat în pădurile 
Vlăsiei, prccun1 ~i din pcscnitul asigurat de apele Dîmbovi~ei, din apropiere. 
Aceste elemente favorabile de ordin geografic se concret izeazrt şi prin existenţa~ 
într-o groapă, a uncr cochilii de melci şi a unor oase de peşte. ;. 

Olăritul, meşteşug de l)ază al socieirtţii dacice, se înscrie printr-o g~mă 
largă şi variată de rccipicntc. 

Principa.lelc forme lucr~1tc cu mîna sînt: "ceaşca llucidt" (opaiţul) (Fig. 
VIII, 1) şi vasul "bcrcan" (Fig. VIII, 2). 

Oalele cu pereţii arcuiti au fundul plat, adeseori cn "talp;Y',fiincl lucrate 
dintr-o pasEt grosicrrt, în compoziţia lutului cxi~tînd bucăţele de calcar, nisip 
şi cîteodaE1 fragmente de ciclmri pisate. ·l'ncnri, pc marginea tcşit~t a buzelor 
sînt executate canelnri oLlicc sau crestături (Fig. V III, 3), iar pe pîntece se 
află un brîu de ah colc în rdicf (Fig. V 1 II, 4) de tra.diţie Latene gcto-da·că1 ~ 
sau alveole simple. 

Ceramica lucrată la ro~;, trt este executată din pastă f in~1 de culoare cennşic 
în majoritatea cazt1rilor lu~;truită. Arderea se făcea egal la cenuşiu deschis, crtrrt
miziu sau negru. Fonnclc sînt reprezentate prin strr1chini de di,·crse proporţii 
(Fig. TX, 1-2), căni lJitronconicc (F1·g. IX, 3), unele cu toartrt ·în torsa.dă 
(Fig. I~Y, 4), tot de dnic geto-clacă,funduri indarc provenind de la căni sau 
străchini, borcane cu perrţii arcuiţi. 

Pe căni si str;tchini se oh.;crvrt un desen realizat din Gtncluri orizontale,. 
ori alcătuit di'n dungi lustruite, dispuse orizontal. 

:Menţionăm existenţa unui fragment de vas lucrat cu linii striate, trase cu 
o rotiţă (F1:g. IX, 5) . . 

Ceramica roşie de import de facturrt provincial romană cuprinde cîteva pro
file: un fragment ele canrt cu firnis lucios şi decor de linii lu~;truitc (Fig. I.X, 6). 
funduri de amfore (Fz·g. f~Y. Î, Fz·g. I~Y, S), buza unui Ya~; lucrat dintr-o pastrt 
caolinoidrt. 

Dintre ;lc<x~orii pcnL~t \c~rnilltc subliniem prezenţa mwi cataramc inclare, 
fără limbă, hlcraUt din fi('r (Fz:g. VI, 2), precum şi a tnmi Lnton provenind 
tot de b o e<~ tar;nn{l - C( nfc c1 iu:a irt din brcnz - de factl~r~t provincial ro
manrt (F/g. 1'1, 3). 

Cele dcurt fibulc din ln-c~nz, d('~copcritc în groapa r;r. 7 ~i în ~ecţinnca 
XIV, în str~ltul de cultm:~ c;::radcristic sccoldor II-lll f~1.c parte elin cate
goria eder cu piciorul îr:tcrs pc dedesubt. Pri:ma dintw de p;}.stn~\z{t arcul, pi
ciorul ~.;i rcrt~;F;-afa, care elin Ycchime sînt~ turtitc într-o rartc. Pc ~~re se observă 
trei spitale. Cqn1l este lJinc ccn:-:crvat. In ~·.chimb arcul c~,tc rnpt. O bucăţic{t 
de ac a r{m:.as în t-:aura h:llYi.Palci, care este {urmaEt prin îndoirea ]amclci dinspre 
spate ~prc Ll'Jt. lkccr de triunghinri cxcizatc ce fcrnw;lzrt trei :;uprafeţe plate 
în partea ~:up ric:tt{t si ji1~grt resort si de o parte si de alta a fintini infăsurat 
care lca:dt 1;01 Lurafa de cci,l1lll fibulei. Datîndu-~c î~1 a elena il~m{ttatc a \Ta~ului 

(.__) l ' J 

al III-lea :-c îr:c~drcaz{i in tipul de fibule ch'..cice, cel m;1,i 1~tspinclit în această 
pcricad;\ (k timp la d~<cii JiLeri din ::\Iuntenia:.:o (F1·!!· 1·1 .. /). 

A doua filn!L\ masi' :1 c:-;tc de acelaşi tip cn cea dc:-cri<t rnai :-;1is. Corpul 
acesteia se pczint:L ;ncuit, tctminîndu-s<' în partea de jos, de nndc se detaşează 
portagrafa, cu nn dcccr uc patru linii incizatc, grupate cîte <lm1i\, ~·paţiul.dintrc 
ele fiind marc~d de dourt adincituri c;,:cizalc. Acest cJn~m;tnt st· rq:d{t ~~ la rrt-
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\ ' 

\ < 

Fig. VIII . Ce ramică din seco le le II - III lucrată cu mina l. Cea:;ci -opa iţ ; 2. Va s - borcan l 

· fragmentar ; 3 . Fragment ccra mic cu decor de crestături; 4. Vas fragmentar decorat cu :"brîu 
alveolar 

dăcina portagrJ.fe î . In IJU"'1Ctu1 de detaşa.re al portagrafcî de corpul arcuit a l pie
sei, acesta e:tr subh;:tt, J.ci înfăşurîndu-se probabil ~înna . Corplll fibulei prezintă 
t rei faţete ca.,..r' a ld.l1tli "'''C o sectiune trapezoidală : e pos ib il ca ş i în partea supe
r ioară , · la e"'<:h~"'m ·tatPa dîn:~nre resort , usor l ăti t , ~ă fi cx ic-, t at un decor d in car 

' ' . e b:,ervă 1n~-~'i ·nl ai o mică porţ iune , restul .fi in d )[ ins sub placa de bronz, 
car . servit la repararea fib 1lei·. 

O notă aparte est dată ob iectului de f ptlil ·că · a c;uff' ri t o r paraţ ie , 
în vechim e, si anume : extremit<1.tea ce forma b alam aua fixaU'\ De resort s-a rupt, 

7 
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,,,. .. · ... 

Fig. 1 X . Cerami că. tlin ~c co lc le li - lll lncrată la. roată . 1- 2 . Fragmente de trăchini ; 
3. Can ă. cu d ungi lustrui t e ; 4 . Toart<?'L în torsa.dă ; 5 . Fragment de vas d corat cu rotiţa; 

6. :Fragment de e<lniţă. cu firni ; 7 - S . Fundm i de amfor 

astfel că s-a adăugat o balama făcută dintr-o bu ată d tabl ă d bronz (aran "'?) 
bătută, care arc in momentul d faţă o culoare roşcată, difer i tă d ea a rc~-,or
t ului. Un nit de aramă (ar a aşi culoar cu placa) a trăbătut apătul pt 
între extremităţile lăţitc a le plăcuţci de aran1ă. Din ac . t punct, fibula ·-a d -
format (din vechime), ;1rcnl fiind răsucit in faţă. 
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ln cxtremităţ ik axul ni pc GHt' 

butoni l.lc aramă, formaţi din ~îrm""' 
plrtcuţa (Fig. VI, 5). 

a fost înL'isurat resortul au fost fi.xati doi ' . 
de aram{t rotunjitrt. de accca~i culoare cu 

F ibnJa prcz in Ut analogii cu 1111 I'Xcm plar aflat la Dulcea nea, încadrat la 
sfîr~itul veacului al lll-lea21 , precum ~i o pic~ă de acelaşi tip, de la ?\E1t~~aru~2 • 

Exemplarul di~;cutat este de tip dacic şi a fost grtsit, d(' fapt, numai In 

mediul dacilor liberi, creat sub infltH·nţa filmlci romanc2:1• 

Cele dou;t piese din bronz d('scopcritc la \lilitari în anii 19S.~ ~i 19k4 ~l' 
deosebesc ca origine de cele aflate în aet't·asi asczan' 2'1, în anii 1960-1961, întrucît 
acestea sînt <k tip ~armatic:!5 . ' ' 

Cea de-a treia filml;t fragmentar~t, lucraU"t din argint, grtsitrt în lH>rclciul 7, 
a prtstrat jumr~.tatc din ax- ce parc lucrat din fier- şi acul. Cele 13 spiralc 
înf:t~ura te pc ax sînt perfect simetrice. Exemplarul face parte din categoria celor 
cu piciorul întors pl' dedesubt ( F1·g. VI, (j), de tip roman 2{i. 

Ohiectde de pod o a hrt înscriu llrmfdoarclc categorii: dourt mrtrgcle din ch ih
limhar (F1·g. X, 1), trei pandantivc crddăruşă, lucrate din tablrt ele hronz27 , avind 
forma cilindridt, fundul plan ~i tortiţa - realizat{! prin ciocănirc - prinsrt în in
teriorul peretelui (Fi[!. .... \, 2). Într-o locuinţă s-a g[tsit un frab,'ll1Cnt dintr-un colan 
de bronz cu toarta torsicmat{t, capătul păstrat intreg fiind l[tţit ~i g{mrit28 • 

::\Icnţionăm c{t ling:t vatra locuinţei notatrt B0 a existat un ind de bronz 
cn chaton Sl'mioval pc care se observă un desen din linii incizatc, trase nere
gulat ( Fz"g. X, 3). 

1 

Fig. X. (}biecte de nodoabă din secolde 11-111 e.11. 1. Mărgea; 2. J>«u-
, dao"hve; 3. Ioel. 
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C rcetările arheologice de la Mili tari- Chnpul Boja din anii 1981- 1985) 
pnn rezultatele obţinute , au dat posib il itatea stabilirii certe a duratei de locuire 
a dacilor în această aşezare , bazată atît pe izvoare num ismatice cît şi pe elemente 
de. cronologie relativă (fibule), la care se adaugă şi tipologia categoriilor cera
nuce . 
c_ 

Astfel, descoperirea din cadrul campaniei de săpături a anului 1983 a unei 
n1onede de argint imperiale , romane , datată în anii 177 ( înfăţişează bustul Divei 
Faustina a II-a Pia)29 (Fig. X I , 1-2 ) conduce la concluzia că începutul existenţe i 

Fig . X I . Monedă d in anul 177 c.n . 

aşezării se poate plasa in a doua par te a veacului al II-lea e .n . Viata continuă 
pînă către sfîrş itul secolulu i următor , fapt iarăşi confirmat prin fragn1entul de 
b ronz al unui sesterţ din an ii 235-236, descoperit în nul 1984 tot într-o lo
cuintă . 

' 
1oneda aparţine împăratulu i Ma.' imus30 (Fig . XII ) . 

La aceste elemente de datare certă se adaugă ş i cele de cronologie rela
tivă, ş i anmne fibulele din secolele I I şi I II descoperite în campaniile de cerce
tări~ arheologice din anii 1959 ş i 196!31, precum şi din anii 1983-1984 . 

Terasa înaltă a Dîmbovite i a fost locuită ci în cursul v acului al VI-lea 
' ' e .n ., raza de în tindere a acesteia supra punînd-o de fapt pe aceea din vean riie 

I I-III. 
Locuinţa de suprafaţă şi bordeiele descoper ite înscriu un contur rectangu

lar de d im ensiun i variabile : 3,50 x 3,20 m - 3,50 x 3 m - , cum este cazul 
borde ielor 5 şi 9 ş i al locuinţe i 10 şi de 2,50 X 2,65 m . Faţă de nivelul la care 
au fos t săpate gropile, bordeiele erau adînci t e în pămînt p înă la O ,60 - 0,70 m 
minimum ş i la 1,50 m maximum (bordeiul 9 care de altfel a tăiat lat eral un 
alt bordei (B7, datat în secolele -II- III e .n). 

Fig. X II. F ragment de monedă din anii 235 - 236. 
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I~cţinem că pc fundul locuinţei nr. 10, spre latura sa vestic:t, a fost sesizal{t 

o ~roapft notaUi Gr. 9. Prin curăţirea acesteia :-:-a ;tjttns la concluzia et ca se 
ad ineca pîn{t la 1 ,09 m. A vînd rwrc>ţ ii ~;i fundul lu~tru iţ i, grc~q'a în form:t de C:tl
cbrL·. cu un d iamctru de 1.20 m, servea pentru p{tstrarca pro,· iz i ilor. Fragmcn
tch- rcramicc existente m interiorul ci o daica?.;'t în epoca llrcmzului -- cultura 
Gli;1 a III. 

Despre felul cmn erau construite locuinţele, rcznltat<-le ( crcctărilor dl~ la 

Militari - Cîmpul Boja ne oferă foarte puţine date. Astfel, în nici un com
p!cx nu s-a observat o amenajare a intrării sau a podelei. In interiorul 
ficc:"trei înc[tperi s-a aflat cîte un cuptor aşezat de obicei intr-un colţ la dis
ta~l.P de 0,15 - 0,20 m depărtare de peretele inciiperii. Plasarea cuptoarelor 
este de obicei spre nord cu oscilaţii înspre est-nord-est şi nord-nord-est. 

In mod cxcepţionl.ll, în locuinţa de suprafaţt1 nr. 1 O, dcscopcribi. imc-

cL~~t sub an!turi't la adincimea de 0,30 m faţă de nivelul solului actual, au 
fost surprinse, la o distanţ[t de O,;JO m unul in raport cu celMalt, două cup
toJ:·e menajere ( Fig XIII). 

Primul, de mai mici dimensiuni, <1 avut p(' Vcttr<'l - cu o cru-;t[t groas<l 

aLb~tric, ph•trificată, dobîndittt printr-o lndclungatc_-t folosire· numai trei 

• 

. Gfl!YA 

Se . .//:f:'/ 

Fig. XIII, Planul locuinţei 10, secolul Yl c.n. 
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profile de vase borcan lucrate la roata repede. După un oarecare interval de 
timp s-a impus realizarea unui cuptor :r.!. mai mare comparativ cu primul. 

Cuptoarele în forma unei potcoave, cu vatra oval-alungiti-1, au fost 
construite pe o platform{t de 15-IG cm deasupra nivelului locuinţ('i r(_'s

pective. Atît pe vetrele cuptoarelor, în majoritatea lor, cît şi in faţa aces
tora s-au g{t'lit, in amestec cu ceramic.:1, concreţiuni calcaroa">e ~~r~e pîn<-, la 
fărîmiţare, folosite pentru ridicarea bolţilor :tl (Fig. XIV). 

Despre materialul de construcţie întrebuinţat, înclinăm a crede c[t d consta, 
în mare măsură, din lemn şi stuf. Pămîntul înnegrit din groapa locu inţdor, în 
rare cu greu se disting lmc[tţi mai mari de cărbune, parc a se datora caliL"tţii 

lcmnnln i. Folosirea lemnnlu i este cloYedită si în donft locuinte unde an '-'X ista t ' . 
cîte\'a fragmente n1ici de bîrne arse. Calitatea bunrt a chirpiciulni care este com-
pact şi neted, aproape 1 ipsit de d('gresanţ i şi grosimea fragmentelor 1w ar:1t ;, dl. 
pereţii, ca şi cuptoarele, de altfel, erau trainic constrniţi. 

Pe lîngrt locuinţele din secolul al VI-lea la ~'lilitari- Cîmpul Boja s-a aflat 
şi o groapă (Cr. R), din aceeaşi perioadă. 

De formrt rotundă, groapa ~<' adîncca pîn[t la 1,15 m, 'în raport cu ..:.olul 
act ual. 

După conţinutul ei aldduii din oase de animale, lmcrtţi de chirpici rezul
tate de la pereţii unor locuinţe, dourt fragmente de greut[tţi trapezoidalr de lut, 
zgnri't ele fier, o cuUt elin gresie ~i cîte\'a fragmente de \'ase borcan, specifice 
secolului al Yl-lea, rcznltrt C:t an·astrt groaprt a a\'ut o funcţie mcnajn;t. 

În afarrt de două grc~i i de ascuţit, de un cîrlig de nndi ţ;'t fragment ar din 
fier ( !•\!.!,. XV), precum ~i de dourt fusaiole de lut bitronconin·. restul iJ1\'t'nta
rnlui îl con~titnie ccramica. 

Olrtria ~c împarte în douft mari categorii: ccramica lucrată ]a roat;"'t ~i cc

ramica făcută cu mîna. În locuinţele Ycacului al \'I-lea de la .:\liJitari-Cîmpul 
Boja, Yasclc lucrate b roatrt an aprnut într-un procent simţitor redu~. în timp 
ce fr;Jl'llll'ntdc ccramicc confectionate cu mîna s-au Pi'tsit mai abundent. 

l"l ' ~ 

Vasele lucrate la roată, de tipul borcan, s-au realizat dintr-o paq;~ nisi

poasă, amcstccaE't însrt ~i cu pictri9 foarte mrtrunt. 

Lutul a fost hine frămîntat, recipientclc prezentînd. de an·t·a,pcrqi cu o 
strnctnri't omogenă. Yasdc lncratc la roată cn În\'Îrtiri repezi, arderea 

frtcutrt în mediu oxidant, din care cauzrt rccipicntdc an ci'tpi'dat culoarea cără
Jnizic rosiaticrt · arderea s-a realizat hine în maJ·oritatca cazurilor, asa încît 

' ' ' 
cele din an'astrt categoric, în spărtnrft, prczinti't o culoare lmiform;t atît la 
suprafaţ;L, cît şi în miezul pereţilor. Cnicnl decor ce apare e~tc cl'l de linii 

în val. 

În catl'goria ceramicii lncratl' cu mîna s-a folosit mai mult pil'1ri~, mwori 

chiar şi ciobnri pi~ate şi mică, ceea ce dft rccipicntelor un a~pcct zgnmţuro:-:, cu o 
;nai slabrt rczistcnp. Forma Gtracteristicrt o rcprl'zinCt Yasul l)orcan a l·:trni 
;ndere a dat culoarea ncagrrt, castan ic ori cftrăm iz ic. Profilul act'~ tor ,·ase c..:. te 
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zycJt, cn JWrt'ţii u~or arcuiţl ~i fundul pr('\'{tzut cu o u~oar{t talp{t ( F1·.:.:. . . \1'1; 
F1·g .. \1'11, 1 ). O alt{t form:t cnactl'ristic:t l'Sit' aet'L'a a tipsiilor (s-;m ;dlat două 
c;.;cmpbn' fragnwnLtn') pbit'. cu m;trginik u~or ridicate (Fi,!!_ .. YIII, 2). 

Elementul <IL' datart· rl'lati\-{t a act·stci ;t~cz;-tri, pl' lîng{t Cl'r;nnic{t, îl CCll1-

::;tituÎl' cele do11i"t filnd(' din lmmz cu piciorul înf{t~urat p<' dcck:--.nht, dt· bz;J 
timpun'-' - hiz;tntin;-t;ll, n· :-t· încadrt'az{t in Ycacul al \'1-ka l'.11. 

Fi"tcînd o l'<'1rospl'ct i\·;-t :tsupra n·zultatclor oLţinutl' prin cnn,t:trik dt' la 
:\liliLtri--Cimpul Boja rL'/.ulFt c-t :tiei ;m (':\ist;d locuiri incq)înd ctt cpoct l)nm
zului, contiJllJÎnd cu \<';\CltJik II III t'.ll. ~~ \'1 ~~ fin;t!Izîndu-sl' 111 t'j1()Ct 

ftuclaLI. 
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Fig. XVII. Ceramică lucrată cu mina. 1. Fragmente de '/ase; 2. Tipsie 
fragmentară. 
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Note 

1 În cadrul campaniilor arheologice din 1978-1979; 1981-1985 s-a lucrat cu studenţii Facultăţii 
de istorie-filozofie Bucureşti. 

2 Ylad Zirra, Gh. Cazimir, Unele 1'eZltltate ale săpăturilor arheologice de la Cimpul Boja din wrtierul 

:liilitari, în "CAB" 1, 1963, p. 15-19; Mioara Zgâbea, Fibule din secolele III ,,iVI desco

perite În săpăturile arheologice de la Jfilitari, C.A.n., I, 1962, p. 373-384 . 
.:J :Mioara Tnrcu, Informare privind sondajul de la 1\[ilitari - Cimpul 11oja, ca•upania 1978, în "Ma_ 

tniale şi cercetrtri arheologice, A XIV sesiune anuală <le rapoarte arheologice", Oradea, 1979, 
p. 7.'5-79; iflcm, Cercetr'iri arheologice la .'\Iilitari- Cîmpul Boja, în "CAB" Ili, 1982, 
p. 226-235; idem, Cercetări arheologice la Jlilitari- Cimpul Boja (19S2), raport susţinut 

la Sesiunea de rapoarte, Ploieşti, 1983; idem, Cercetări privind aşezăn'!e din secolele II -III 
:''~ Tri de la J\filitari- Cîmpul Boja- Bucureşti, raport susţinut la Sesiuuca de rapoarte 

Alba-Iulia, 1984; idcm, Cercetările arheologice de la ilfilitari-Cimpul Boja - 1984 (secolele 

li-TII şi VI c.n.), raport susţinut la Sesiuuca ele rapoarte de laTîrgovişte; Mioara1urcu 

şi l\fircea Şt. Udrcscu, Cercetări arheologice ,'>i zooarhcologicc la 1\-lilitari,- Cimpul Boja, 

raport susţinut la Sesiunea de rapoarte de la Deva, 1985. 
l\{i oara Turcu, op. cit. în "CAB" III, 1982, p. 226-235. 

-5 Locuinţe avînd în interior umplutură bogată de chirpici au mai fost surprinse la: Mătăsaru 

(cf. Gh. Bichir, Geto-dacii din i\funtenia Îl~ epoca romană, llucnre~ti, 1984, p. 7 şi.pl. II 

6, 7, 16) la Străuleşti punctul "La Nuci" (cf. M. Constantiuiu, în "Bucureşti", 7, 1867, p. 20)· 
~ Situaţie similară întîlnită şi la Dulceanca (cf. Suzana Dolinescu Fcrchc), A:';ezări din secolele III 

;~i VI e.n. în sud-vestul Jlfunteniei. Cercetările de la Dulccanca, Bucureşti, 1974, p. 32. 
7 Asupra descrierii aceestor piese vom reveni. 

s Identificarea şi analiza scheletelor celor doi ciini au fost realizate de Mircea Şt. Udrescu ue la 

Centrul de antropologie Bucureşti (vezi Mioara Turcu, Mircea Şt. Udrescu, Cercetări arheo
logice şi zooarheologice de la 1\filitari - Cîmpul Boja, raport susţinut la Sesiunea de rapoarte 

de la Deva, 1985). 
9 Prin cercet~rile din anii 1961 de la Militari au fost descoperite două gropi apropiate cu 

morminte de cîini. Săpăturile efectuate de Gh. Cazimir au rămas nepuLlica.tc. 

1o Gh. Dichir, op. cit., p. RJ. 
11 Ibidem. 

u 1 bidem. 

13 La llucureştii Xoi, într-o groapă rituală, gcto-dacă, a fost descoperit craniul unui cîine ce supra

punea falangele unui bos taurus (cf. M. Turcu, în "Rev. Muz. Mon. Ist. Artă" Il, 1978, 
p. 9; l\Ercea Şt. Udrescu, în ,.CAB" III, 1983, p. 236-240 şi urm. 

14 Piesa descoperită în anul 1961, prin cercetările întreprinse de către Gh. Cazimir, este nepublicată. 
15 1..~ n brăzdar de plug similar provine de la Tei (vezi Bucurc;'tii deJ odinioară, 1959, p. 31 şi pl. 

29f"l). 
16 Descoperire inedită din anul 1961. 
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1 7 Descoperire inedită din anul 1960. 

IR (~h. Bichir, op. cit., p. 2i. 
19 Decorul de briu alveolar în relief este făcut frec<J"ent pc ceramica. lucrat~ cu mîna geto-da.că, 

fiind in fapt o moştenire a epocilor anterioare (cf. ~fioara Turcu, Geto-dacii din cîmpia, Mun
;eniei, Bucureşti, 1976, p. 116). 

:!O Gh. Diaconu, în "Dacia", N S, 16, 1971, p. 239-267, Tafel VIIf8, p. 248 şi bibliografia.. 

:!1 Sun.11a Dolincscn-FcrchC', op. cit., p. 115 şi fig. 32f1, p. 49. 
22 c;l:. IJichir, în "lJacia" XSI XX(\;-, 1980, Jl. 105 ~i 160, fig. 3,116; idcm în "Traco-clacica" III, 

1982, p. 7J şi llrlll. 

:!3 Gi: Diaconu, op. cit., p. 2.19-267, Tabel Ill, p. 245 şi bibliografia. 
21 :Mtoara Zgâbca, op. cit., p. 373 şi unn. 
25 Gh. Diaconu, op. cit., p. 247, Tabel VII, 11- 12, 14-16 şi p. 249. 
26 Ibidem, Tabel VII, 4, p. 247 şi bibliografia. 
27 Pan.da.nti·rele-că.ldăruşă au fost descoperite în anul 1961 de către Gh. Cazimir; vezi şi Gh. 

Bichir, op. cit., p. 53 şi pl. L, 16-18. 
28 Descoperit în 1961, este inedit păstrat în patrimoniul MIAMB. 

:!!1 Moneda cuprinde A.V. DIVA FAUSTINA PB .. Bustul Divei Faustina Il drapat şi periat spre 

dreapta. RV. CONSECRATIO tron drapat din faţă, în faţa sa păun spre dreapta, în stînga, 

sceptru sprijinit de tron, transversal spre dreapta, cer periat. (cf. BMC IV, p. 491, nr. 723, 

anii 176 şi urmează emisiunea a 4-a (şi ultima). Identificarea a fost realizată de către cerce

tătorul Gh. Poenaru Bordea, căruia îi aducem şi pe această calc mulţumiri. 

3o> De:-;cifrarea monedei o datorăm lui Radu Ocheşeanu căruia îi aducem mulţumiri şi pc această. 

cale (R.I.C. IV, 2, p. 165, grupa I nr. 6 sau 8). 
31 Mioara Zgâbea, op. cit., p. 371-380. 
3 ~ Îrt ~ercetă.rilc a.rh-.:!olo~icc din a:tii t)jS-1%~ la l\l[lit:ui-Cimpnl B:lja au mai fost întîlnit 

locuinţe prevăzute cu cîte două. cuptoare menajere. Aceeaşi situaţie a fost şi la Căţclu Nou 

(·rezi Valeriu Leahu, în "CAB" I, p. 36). 
J;l Sistemul de construire a bolţii cu ajutorul pietrelor a fost întîlnit în Bucureşti, la Militari (cf. 

Vl. Zirra şi Gh. Cazimir, op. cit., p . .56) şi Ciurel (vezi 1. Ionaşcu, S. l\Iorintz, Gh. Canta

cuzino, şi D. V. Rosetti, în "Materiale" VII, 1961, p. 661). 
3 1 Fib-ule au fost găsite în campania de cercetări a anului 1960, în bordeielc 6 şi 7 (cf. VI. Zirre 

şi Gh. Cazimir, op. cit., p. 63; Mioara Zgâbea, op. cit., p. ]78 şi pl. II, 1-2):~ --
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Archăologische entdeckungen bei Militari -
Boja Feld (Bu!{arest) 11, III und VI jahrhundert 

ZUSAMMENFASSUNG 

dr .. H IOAH A Fl'l\( ~} 

/\nf dr·m ~~(lj;1 Fdd. ci1;cm t·Tbohtf'll Platz an dcr Dimbowitza, in (>:;· 

~;·tclw <k~; Lu]~;tr,c,tt-n Vit·rtd \Iilitari, wurdcn in (kn .Jahrcn 19Sg, 1960--l<Jh], 
197S - 1 <J/9 1&!ld J<JX 1 · - 19~;:1, ;uTh:i.logische Forsclmngcn unternommq1. 

I )a~ \'(Jrl it g<'ll<it· ~t :tdit~m lwzciht ~ich auf die in der Zcitspannc 1 9K 1 ~ 19~ :1 
11ntt'rnomm~ l1t'i1 :\n~~~ralnmgcn, hz\v. im siidlichl'm und wcstlichcn Bestandt( .1 
d·.·s bd rcfft·tHlcn ErdLock·IlS. Es \\ iir<lc cntdcckt dass dcr crw ahntc Bestand! ( :1 
des Boja Fdds im lI-- lI I un(l \' I Hahrhundert u.z. stark bcseicdelt wurc!;, 
~pn;·;u l i~c Il ;n:r h im dl·m Bronzcit, im C n ter~;chied ztnn siidwestl ichcn T, J 
wo rn:r Spt 1fl'Il t"inigcr Bc~icdlungen \orhandcn sind. 

Erdhii~ ten mit Fl·l:crlwrckn, Cn1bcn fiir Lcbcnsmittel m:.d zwei rituc~~r 
Gruf.IF'Jl 111 it t'Îllgq~rabtl}t'll l Iund('ll cb:uaktcrisicrcn dic obcrcrwăhntc Bcsiedlur ~: 
ans dt'm II und lll J:,hrlnmdert dic, cbnk drci Spangcn mit umgcschlagcm Fu:~-, 
cin,·r ~:illwrrnl'ti'lZ'-' \'Oll 177 (:\nsgabc Faustina li, Pia) sowie cincs Scstcrzbn.l-
cho..: 1 i·w ).;~, <kr _}:! hrt·n 2.):1 2.1(J, d:d i•:rt \~.-crden kann. 

l )jc lk:~icdlung aus dc·rn Il -lll Jahrhundcrt n.z. ist \'On cin(·r andcrc:;;, 
des VI iLtlnhu1H1erts n;il Erdhiitkn und Grubcn fur Lcbcnsmittel, bcdcckt. 
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