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Abstract. In recent years, our attention has been focused on the most detailed investigation of
the different types of archaeological monuments in the Cracău-Bistrița watershed. The present
contribution is represented by a case study carried out in the Dochia-La Perdele 2 site, Neamț
county, with artifacts from the 2nd‒3rd centuries A. D. The diversity of the artefactual material
has determined us to capitalize its scientific value. All these data were used to design the development of a regional site identification program and their inclusion in the Romanian National
Archaeological Repertory (RAN).
Keywords: field survey, Eastern Romania, Cracău-Bistrița watershed, settlement, 2nd‒3rd centuries AD, pottery analyses.

1. Introducere
Istoria unor locuri poate debuta sau poate fi completată prin realizarea cercetărilor de suprafață. Aceasta va include și nevoia permanentă de a identifica și proteja
patrimoniul arheologic supus permanent intervențiilor antropice sau unor accidente
naturale. În ultimii ani atenția noastră s-a concentrat pe investigarea cât mai detaliată
a diferitelor tipuri de monumente arheologice aflate în depresiunea Cracău-Bistrița.
Interesul a fost declanșat de mai lunga experiență în zona de lucru precum și de absența
din bazele de date de specialitate a acestor monumente. Astfel, adeseori, a fost construită imaginea unei zone mai puțin frecventată de comunitățile vechi, situație care
părea să nu aibă explicații coerente. Premise favorabile existau: rețea hidrografică
foarte bine reprezentată, surse de slatină abundente, soluri bogate și stabile, altitudini
care nu depășesc 500 m, căi de acces și drumuri de culme etc. Toate aceste date au
fost folosite pentru a proiecta desfășurarea unui program regional de identificare a
siturilor și de includerea acestora în Repertoriul Arheologic Național (RAN).

2. Cercetarea de suprafață
În anul 1996 am efectuat o primă cercetare de teren la vest de satul Dochia, jud.
Neamț. Atunci identificasem câteva locuri, situate pe terasele cursurilor de apă, în care
erau prezente resturi artefactuale din perioada culturii Cucuteni și secolele 2‒4 dHr.
Cercetările au fost reluate în 2014, când am fost însoțit de un grup de studenți de la
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Facultatea de Istorie din Iași1. Am dorit astfel parcurgerea unei etape de inițiere în desfășurarea cercetărilor de suprafață. După parcurgerea etapei de documentare cartografică și de verificare a surselor istorice și arheologice am inițiat cercetarea bazinului
văii și bazinului pârâului Văleni/Câlneș/Bahna aflat către extremitatea central-estică
a depresiunii Cracău-Bistrița. Investigarea spațiului delimitat a fost realizată în etape
succesive, toamna și primăvara2, activitate care a dus la repertorierea unui număr consistent de așezări din perioada Bronzului târziu și secolele 2‒4 dHr. De pe suprafețele
cercetate au fost extrase toate materialele artefactuale sau non-artefactuale vizibile la
nivelul solului pentru a realiza reprezentarea statistică a frecventării spațiului și pentru
a identifica alte date utile. Tot materialul a fost spălat, selectat și pregătit pentru valorificarea științifică. Descoperirile au fost înregistrate în sistemul de date GPS și au
fost delimitate pentru o mai bună protejare a acestora.

3. Delimitarea spațiului de lucru
Situl Dochia-La Perdele 2 este amplasat în partea central-estică a depresiunii
Cracău-Bistrița (Fig. 1.a), la confluența unei surse de apă fără nume cu pârâul Câlneș/
Bahna, care formează acumularea piscicolă Dochia, în aval de satul Dochia, județul
Neamț (Fig. 1.b).

Fig. 1.a. Dochia-La Perdele 2.
Amplasarea sitului.

Fig. 1.b. Dochia-La Perdele 2.
Delimitarea spațiului de lucru.

Această așezare, remarcabilă prin densitatea resturilor arheologice (Fig. 2.a), a fost situată pe terasa superioară din dreapta sursei de apă (Fig. 2.b). Urme de frecventare a
locului au fost identificate și pe terasa din stânga cursului de apă.
Resturile arheologice au fost distribuite pe o suprafață de 4,36 ha. Pe parcursul timpului, în condițiile extinderii lucrărilor agricole, artefacte de pe partea dreaptă
a cursului de apă au fost antrenate spre sud (Fig. 3), pe panta lină cu o declivitate de

1

În octombrie 2014 am fost însoțit de Alexandru GAFINCU, Andrei COJOCARIU, Nicolae
CROITORU de la Facultatea de Istorie a Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Vasile
DIACONU de la Complexul Muzeal Neamț. Autorii le mulțumesc pentru efortul depus.
2
Pe parcursul cercetării de suprafață, desfășurată în mai multe etape în perioada martie‒mai
2017, am fost însoțit de Al. Cojocaru, student la Facultatea de Istorie a Universității “Alexandru
Ioan Cuza” din Iași, Ciprian URSACHE și Nicolae URSACHE, voluntari din Piatra Neamț.
Autorii le mulțumesc pentru efortul depus.
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Fig. 2.a. Dochia-La Perdele. Zonă de
concentrare a resturilor artefactuale
de pe terasa din dreapta cursului de
apă.

Fig. 2.b. Dochia-La Perdele 2.
Dispunerea zonelor de cercetare pe
malurile cursului de apă.
Vedere dinspre est.

1,00%‒6,4%3.
În general, pentru perioada secolelor 2‒3
dHr, în Moldova, au fost cercetate într-o
proporție mai mare necropolele, acesta este
și cazul descoperirii întâmplătoare de la
Dochia, com. Dochia, jud. Neamț unde, la
est de sat, a fost identificată și cercetată
o necropolă încă din 19634. Descoperirea
așezării, localizate la sud de satul Dochia,
contribuie la îmbogățirea cunoștințelor cu
Fig. 3. Dochia-La Perdele. Vedere
privire la modelele de ocupare a spațiului
dinspre
sud spre terasa din dreapta
precum și materialitatea din această pericursului de apă.
oadă. Putem înainta ipoteza că necropola
de la Dochia-La Perdele ar aparține așezării descoperite în 2016 sau că necropola se
află în proximitatea sitului identificat. Această ipoteză ar fi valabilă în condițiile în care
s-ar efectua săpături arheologice și în așezările contemporane descoperite în spațiul de
lucru5. Astfel, pe baza caracteristicilor artefactuale am putea defini o secvență cronologică unitară, un model comportamental precum și utilizarea aceluiași pachet artefactual. Totodată, utilă în acest demers ar fi și includerea materialului din celelalte așezări
descoperite de către Neculai BOLOHAN pe valea pârâului Văleni/Câlneș/Bahna. În
proximitatea suprafeței de pe care a fost extras și documentat materialul supus analizei
de față, pe malul stâng mai înalt al cursului de apă fără nume, am descoperit o concentrare de cinci cenușare, care prin materialul vizibil și extras se încadrează în registrul
3

http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=dochia-dochia-neamt-asezarea-la-tene-tarziu-de-la-dochiala-perdele-2-cod-sit-ran-122766.04 (28.09.2019).
4
Scorpan, 1967, p. 331-337; Bolohan, 1998, p. 117-134; Munteanu, Bolohan 2001, p. 291-206.
5
În amonte de necropola cercetată în punctul Dochia-La Perdele, pe parcursul anului 2017,
au fost identificate urmele unei așezări datată în perioada secolelor 2‒4 dHr. Cercetări de suprafață realizate de N. Bolohan.
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artefactual specific Bronzului târziu de la răsărit de Carpați. Pe aceeași suprafață, într-o cantitate mică și dispersate pe o suprafață mare, au fost recuperate și fragmente
ceramice specifice secolelor 2‒3 dHr.

4. Metodologie de analiză a materialului ceramic
Pe parcursul derulării cercetărilor de suprafață din situl Dochia-La Perdele 2,
în perioadele octombrie 2016 și martie‒mai 2017 au fost descoperite fragmente de olărie lucrate cu mâna și la roată, fragmente de lipitură din lut ars (Fig. 4.a), fier (Fig. 4.b),
oase și pietre prelucrate (Tab. 1). Tot materialul a fost colectat pe zone/saci în funcție
de semnele vizibile ale solului.
După realizarea cercetării de suprafață a urmat etapa post-investigare care a
presupus și analiza olăriei. Aceasta a fost spălată, uscată, selectată, desenată și fotografiată. Am dorit să încercăm realizarea unui model de cercetare, care să treacă dincolo de inventarierea și descrierea unui sit. Pentru început am procedat la elaborarea

Fig. 4.a. Dochia-La Perdele 2.
Fragmente de lipitură din lut ars
cu amprente de nuiele din lemn.
Nr. sac
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Fără nr.
Total

Tipice
9
22
15
17
3
4
4
1
12
131
218

Atipice
17
29
29
10
14
11
13
8
35
226
392

Fig. 4.b. Dochia-La Perdele 2.
Lupă din fier.
Lipitură
5
1
15
6
20
2
1
3
5
93
151

Os
4
2
2
1
‒
‒
‒
‒
1
‒
10

Piatră
6
4
4
3
4
3
2
2
4
‒
32

Tab. 1. Dochia-La Perdele 2. Reprezentarea cantitativă a
resturilor artefactuale.
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No Nr.

Atipice

Grafic 1. Distribuția fragmentelor ceramice în funcție de unitățile de colectare.
unui set standardizat de criterii, după cum urmează: tehnica de lucru, detalii tipo-funcționale, tipul de ardere, tipul de matrice, detalii cromatice privind suprafața exterioară,
interioară și în spărtură, periodizare, cronologie relativă, analogii.
Tipologia a fost realizată pe baza fragmentelor tipice descoperite și în funcție
de criteriul funcțional. Astfel, lotul ceramic a fost împărțit în vase pentru transport, de
băut, pentru servitul mâncării, uz domestic și vase pentru păstrarea alimentelor. În categoria vaselor de uz domestic am inclus oalele, care nu au fost utilizate la pregătirea
mâncării deasupra focului. Am ales să analizăm olăria în funcție de acest criteriu deoarece putem încadra cu mai mare ușurință fragmentele. Cele cu o anumită funcționalitate
pot prezenta similitudini în detaliile morfologice, în modalitatea de realizare, a tipului
de ardere, de matrice și a incluziunilor.
În cadrul catalogului am inclus toate fragmentele tipice cu numărul de inventar
6
(NI) și dimensiunile (pentru exprimarea dimensiunilor s-au folosit următoarele prescurtări: diametrul bazei DB, diametrul deschiderii DD, înălțimea păstrată ÎP, diametrul toartei DT). Totodată, acesta a fost completat cu desenul, fotografia de obiect și
fotografia de pastă cu gradații de 0,5 și 1 mm. Matricea a fost fotografiată cu un aparat
Olympus TG 4 și cu un Microscop Zeiss Stemi-2000C la care a fost atașat un aparat
de fotografiat Canon G9. Acestea sunt necesare pentru a evidențierea metodelor de
manufacturare a vasului, tipul de ardere și degresantul utilizat.

5. Studiul olăriei
Olăria a fost modelată sub forme diferite în funcție de utilitatea acesteia. Metodele de manufacturare sunt diferite și pot varia în funcție de perioadă și de cererea din
cadrul așezării. Studiul acesteia ne oferă un set specific de informații: periodizare, cronologice, detalii de manufacturare, utilitatea, dieta, prin extindere, date despre societate și economie. Totuși, trebuie să ținem cont de faptul că în studiul de față ne confruntăm cu analiza unui lot care nu se află într-un context închis și nu poate fi asociat cu
6

Acest număr a fost dat de autorii contribuției de față pentru o eficientă prelucrare a materialului.
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anumite structuri. Chiar și în situația de față, materialul se înscrie în pachetul specific
depresiunii Cracău-Bistrița. Olărie, din zona avută în vedere, a mai fost găsită și publicată, printre altele, din necropolele de la Dochia-La Perdele7 și Doina-Girov8 și așezarea de la Bâtca Doamnei9. Toate acestea, alături de contribuția noastră, ne ajută la
completarea informațiilor cu privire la utilizarea unui pachet de olărie și implicațiile
utilizării acestuia pentru comportamentul comunităților din microzona Cracău-Bistrița
în secolele 2‒4 dHr.
5.1. Vasele pentru transport
În această categorie am inclus amforele și ulcioarele amforoidale provenite din
două centre importante respectiv Heraclea și Sinope. Acestea au ajuns în teritoriul est
carpatic, cel mai probabil din provincia Moesia Inferior, pe cursurile de apă navigabile10.
În opinia noastră este vorba de existența unor schimburi comerciale între cele două
maluri ale Dunării. Despre acestea, Ammianus Marcelinus ne informează că au fost
oprite de către împăratul Valens în timpul războiului cu goții11.
În ceea ce privește fragmentele care aparțin centrului de producție din Heraclea,
acestea sunt amfore de tip Schelov D și se datează în sec 3 dHr. În total, au fost găsite
cinci fragmente de toarte (NI 9, 63, 89, 90, 92) și trei baze (NI 12, 44, 93). Toate fragmentele de toartă par să provină de la vase diferite. Unul dintre aceste fragmente (NI
9) se datează în secolul 2 dHr. Compoziția pastei heracleene s-a schimbat foarte puțin
din perioada clasică și până în perioada romană târzie. În general, pasta este roșie-gălbui (Munsell12 7.5YR 6/6-7/6) spre brun închis (7.5YR 5/6)13. Degresantul are în componența sa compuși de piroxeni rotunzi, minereu de fier, roci vulcanice și cuarț opac14.
Acest vas este unul de dimensiuni mici și se regăsește în aproape fiecare așezare carpică.
Astfel de vase au mai fost descoperite la: Gabără Moldoveni15, Văleni16, Săboani17,
Homiceni18, Poiana-Dulcești Varniță19, Poiana-Dulcești-Siliște20, Trușești21, TămășeniLa Siliște22.
7

Scorpan, 1967, p. 331-337.
Spinei et alii, 1977-1979, p. 227-259.
9
Buzilă, 1972-1973, p. 93-115.
10
Nu putem exclude ipoteza transferului acestora pe uscat, însă trebuie să ținem cont de costuri. Pe de o parte sunt costurile vamale pentru produse care sunt trimise în afara imperiului
roman, iar de cealaltă parte perioada mai mare de timp care trebuie atribuită călătoriilor pe uscat.
11
Ammianus Marcelinus, Istorie Romană, XXVII, 5, 7.
12
Pentru determinarea paletei de culori s-a utilizat Munsell soil-color charts, 2015.
13
Opaiț, Ionescu, 2016, p. 59.
14
Opaiț, Ionescu, 2016, p. 59.
15
Ursachi, 1968, 114, fig. 2.7.
16
Ursachi, 1968, p. 121, fig. 6.1.
17
Ursachi, 1968, 163, fig. 39.2.
18
Petrișor, 1983, 104, fig. 1/1.
19
Bichir, 1973, 92, fig. 17.
20
Bichir, 1973, p. 92, fig. 19.
21
Ioniță, 1966, p. 207, fig. 13/5.
22
Ursachi, 2001, p. 278, pl. XXXIX.1, 2; p. 279, pl. XL.1, 9.
8
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Tot din centrul de producție Heraclea provine și o bază de ulcior amforoidal
(NI 7). Matricea are culoarea brun-roșcat (7.5YR 5/6), și în compoziția sa se regăsesc
compușii de piroxeni rotunzi, minereul de fier și cuarțul opac.
După analiza de pastă, am identificat și o toartă, care aparține unei amfore de
Sinope (NI 25). Principalele incluziuni ale acesteia sunt de origine vulcanică (fragmente de rocă și compuși de piroxeni). Toate acestea pot să se găsească nu numai în
așa-numitul "nisip negru" prezent pe multe plaje ale țărmului pontic în Sinope dar și
în carierele de lut23. De asemenea, se găsesc și paiete rare de mică aurie și argintie.
Culoarea pastei este alb-roziu (5YR 6/6).
5.2. Vase pentru băut
Ulcioarele sunt vase destinate turnării lichidelor. De cele mai multe ori acestea sunt caracterizate ca având deschiderea părții superioare de mici dimensiuni, sunt
prevăzute cu o singură toartă, iar baza este inelară.
În cadrul ulcioarelor am inclus un fragment de deschidere superioară și o toartă, care par a proveni din același vas (NI 68). Culoarea fragmentelor în spărtură este
brun-roșcată (7.5 YR 6/6), iar la exterior a fost aplicat un slip de culoare roșiatică (5YR
5/6). Pasta este fină, cu multe și mici spații goale, drept rezultat al calcinării și prezintă incluziuni brune (oxid de fier?), albe dar și mică argintie.
Au fost descoperite mai multe fragmente de baze din pastă roșiatică și cenușie,
care par a proveni de la ulcioare. Două dintre acestea păstrează urme ale manufacturării (NI 8 și 161). Pasta fragmentului NI 8 este fină, prezintă spații goale datorită calcinării particulelor calcaroase. Acest rezultat al calcinării are loc în urma procesului
de ardere. Matricea are în compoziția sa mică argintie. Fragmentul de bază (NI 17)
prezintă ardere inegală și multe spații goale în interiorul pastei (datorită calcinării).
În compoziția sa au fost observate incluziuni brune (oxid de fier?) și mică argintie.
Carafele, în comparație cu ulcioarele, au deschiderea părții superioare mai largă. În funcție de detaliile morfologice am putut identifica două tipuri. În cadrul primului tip au fost incluse două subtipuri. Primul subtip este reprezentat de două fragmente
(NI 73 și 76). Acestea au marginea evazată și ascuțită spre exterior, sunt de culoare
cenușie închisă la exterior (Gley1 3/1) cu analogii la Văleni24. În cel de-al doilea subtip
am inclus un fragment (NI 123). Acesta are marginea rotunjită spre exterior, iar culoarea este cenușie (2.5Y 5/1). Pasta este fină, prezintă spații goale, orientate aproximativ
toate în aceiași direcție datorită mișcării centrifuge a roții. Totodată, se pot observa și
incluziuni brune.
În cadrul celui de-al doilea tip am inclus două fragmente din părți superioare,
unul cenușiu și unul roșiatic, care, în funcție de detaliile morfologice, par să fie asemănătoare. Marginea este răsfrântă și prevăzută cu o nervură puternică, care o separă de
gât. Unul dintre fragmente (NI 116) are pasta de culoare cenușie (5Y 5/1), este fină,
prezintă spații goale și are în compoziția sa mică și incluziuni de culoare albă. Celălalt
(NI. 153) este roșiatic (7.5YR 6/6) și prezintă slip la exterior (10R 4/6). Analogii pentru

23
24

Opaiț, Ionescu, 2016, p. 59.
Ioniță, Ursachi, 1988, p. 128, fig. 26.6.
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acest tip de vas întâlnim la Roșiori Dulcești 25, Văleni26 și București-Militari27, Tămășeni28.
5.3. Vase pentru servitul mâncării
Castroanele sunt vase care au deschiderea părții superioare cuprinsă între 20
și 26 cm, uneori pot prezenta toarte, corpul acestora poate fi atât globular cât și hemisferic, iar baza este inelară. Datorită detaliilor morfologice au fost împărțite în două
tipuri. Primul tip este reprezentat de castroanele cu marginea răsfrântă spre exterior,
iar în cel de-al doilea sunt incluse cele cu marginea dreaptă și îngroșată.
Castroanele cu marginea răsfrântă au fost împărțite în mai multe variante. Prima variantă (NI 39) are marginea evazată și rotunjită, iar la exterior prezintă o șănțuire.
Pasta este cenușie (5Y 5/1) cu multe paiete de mică argintie. Analogii pentru acesta
se regăsesc la Lețcani29 și Târgușor30.
A doua variantă (NI. 10) are marginea tot evazată oblic spre exterior, corpul
mai alungit, iar culoarea este cenușie (5Y 5/1). Pasta este fină, de asemenea cu multe
și mici spații goale, are în compoziția sa mică și alte incluziuni de culoare albă. Astfel
de fragmente au mai fost descoperite la Iași-Fabrica de cărămizi31.
A treia variantă (NI 112) are marginea răsfrântă spre exterior, aplatizată la partea superioară, unde este atașată și toarta vasului. Culoarea este cenușie (10YR 5/1) și
prezintă urme de lustruire la exterior. Analogii se găsesc la Văleni32 și Doina-Girov33.
Castroanele cu marginea dreaptă le-am împărțit în mai multe variante în funcție de detaliile părților superioare. Toate au pasta cenușie cu excepția fragmentului din
subtipul patru.
În prima variantă sunt incluse două fragmente. Primul este mai închis la culoare (NI 118; Gley1 4/N) și în interiorul pastei se observă multe spații goale, toate orientate în aceiași direcție și prezintă incluziuni de culoare albă (carbonat de calciu?) și
mică argintie. Cel de-al doilea este cenușiu (NI 133; 2.5Y 6/1). În ambele cazuri marginea este dreaptă și puțin teșită spre exterior. Analogii întâlnim la Văleni34.
Cea de-a doua variantă (NI 36) este reprezentată de un fragment cu marginea
dreaptă și trasă triunghiular spre exterior, culoarea este cenușie (5Y6/1), iar analogii
se găsesc tot la Văleni35.
Cea de-a treia variantă cuprinde două fragmente, provenind din vase diferite.
Primul are marginea puțin răsfrântă spre exterior. Culoarea este cenușie (NI 117; 5Y
5/1), iar la exterior este negricioasă (Glay1 4/N). Cel de-al doilea are partea superioară
25

Hânceanu, 2007, p. 444, pl. XIV/1.
Ioniță, Ursachi, 1988, p. 137, fig. 35/42.
27
Bichir, 1984, p. 174, pl. LIX/1.
28
Ursachi 2001, p. 239, pl. 8.4.
29
Bloșu, 1969, p. 254, fig. 17.3.
30
Diaconu, 1965, p. 236, fig. LXXXVI.2.
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oarecum asemănătoare cu primul, însă prezintă un decor triunghiular sub deschiderea
superioară. Culoarea este cenușie (NI 74; 5Y 5/1), prezintă multe spații mici dar și
unele mai mari. Incluziunile sunt formate din palete de mică argintie.
O altă variantă (NI 114) are marginea dreaptă, dreptunghiulară, cu o ușoară
sănțuire la interior iar forma corpului pare să fie ușor carenată. Culoarea este brună
(7.5YR 5/3).
Ultima variantă (NI 65) are spre interiorul deschiderii o șănțuire, probabil realizată pentru susținerea unui capac, prezintă începutul unei torți și are forma corpului
hemisferică, iar culoarea este cenușie (5Y 5/1). Prezintă un strat de 3 mm adăugat atât
la exteriorul cât și la interiorul vasului. Pasta este fină și cu multe spații goale.
Un castron mai deosebit (NI 75) mai ales prin culoarea pastei și slipului este
reprezentat de un fragment din deschiderea superioară de culoare roșie (5Y 6/6), iar
culoarea slipului este roșiatică (2.5 YR 6/4). Pasta este fină, arsă uniform, prezintă mici
spații goale (1mm) și incluziuni de culoare albă.
Fructierele sunt caracterizate printr-o margine lată și de cele mai multe ori
răsfrântă spre exterior, sunt prevăzute cu un corp de formă semi ovală și se termină
într-un picior înalt, gol spre interior36.
Pentru această categorie s-au descoperit atât părți superioare cât și părți inferioare. Culoarea lor poate fi atât cenușie cât și roșiatică cu slip roșu la exterior. Din categoria fructierelor cenușii fac parte 3 fragmente (NI 94, 111, 119). Fragmentul din partea
superioară (NI 111; 5Y 4/1) are marginea răsfrântă spre exterior, iar analogii se regăsesc la Roșiori Dulcești37, Văleni38, Lutărie39, Borșeni40. NI 94 provine din piciorul
vasului și are pasta fină, cu mici spații goale, orientate în aceiași direcție, iar în compoziția sa au fost observate incluziuni de culoare brună (oxid de fier?), de culoare albă
și mică argintie.
Fragmentele fructierelor roșiatice prezintă slip la exterior și provin din piciorul vaselor (NI 15, 81, 154, 148). Analogii se găsesc la Văleni41, Bâtca-Doamnei42,
Dămienești43. Fragmentul cu NI 81 are pastă fină cu spații goale pe mijlocul matricei
și are în compoziția sa multă mică. Pasta fragmentului cu NI 148 este mult mai compactă, prezintă doar spații goale foarte mici și mică argintie.
5.4. Vase de uz domestic
În această categorie am inclus doar oalele ce nu prezintă urme de folosire deasupra focului. Acestea sunt de două tipuri și își găsesc analogii în toate necropolele
datate în perioada secolelor 3‒4 dHr. În primul tip sunt incluse două fragmente de părți
superioare și o bază. Primul fragment NI 24 este cenușiu, iar pasta fină (5Y 6/1) cu
36
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mici spații goale. Incluziunile sunt de culoare brună (oxid de fier), albe dar prezintă
și multă mică. Analogii se întâlnesc la Văleni44. Cel de-al doilea fragment (NI 40) are
culoare cenușie (5Y 6/1), iar pasta prezintă multe și mici spații goale, rare incluziuni
brune (oxid de fier) și mică argintie.
Al doilea tip este reprezentat de trei fragmente, două din deschiderea vasului
și unul din bază (NI 104, 109, 134). Marginile sunt groase, răsfrânte spre exterior, de
culoare cenușie (5Y 6/1) spre galben cenușiu (2.5Y 5/1). Diametrele acestora nu au
putut fi reconstituite.
5.5. Vase de provizii
Aceste vase au avut scopul de a păstra alimente, pe perioade îndelungate de
timp, departe de dăunători precum: ciupercile sau rozătoarele. Dimensiunile acestora
variază. În categoria acestora au fost identificate două tipuri.
Primul dintre acestea este reprezentat de oalele cu brâu alveolar, care au o lungă tradiție în acest spațiu est Carpatic, fiind utilizat până la sfârșitul secolului 3 dHr.
Acest tip de vas este unul de mici dimensiuni. Au fost găsite două fragmente cu brâu
din două vase diferite (NI 43, 143) și o bază (NI 45), care pare a proveni tot din acest
tip. Pasta acestora este grosieră și de culoare cărămizie.
Tot în această categorie am inclus și 4 fragmente de bază. Această determinare
s-a făcut luând în calcul grosimea pereților de 3‒4 cm. Fragmentele (NI 14; 2.5Y 6/1
și 170; 2.5Y 4/1) au arderea reducătoare, matricea este grosieră și prezintă incluziuni
formate din pietricele, cuarț și mică argintie. Două dintre acestea (NI 46; 5Y 7/1 și NI
49; 5Y 6/1) au matricea semi-fină.
Cel de-al doilea tip este reprezentat de un fragment din partea superioară a
unui vas de provizii de dimensiuni medii (NI 135). Acest tip poate fi datat începând
cu secolului 3 dHr. Pasta este grosieră de culoare cenușie (5Y 5/2).
5.6. Oale din perioadă medievală timpurie
Într-o categorie distinctă am introdus oalele care prin morfologia lor și detaliile de decor pot fi încadrate cronologic în perioada medievală timpurie. Au fost identificate un fragment din deschiderea superioară (NI 37) și două părți din corpul altor
vase (NI 144, 164). Acestea poartă la exterior un decor incizat în val. Pasta acestora
este grosieră și de culoare cenușie (NI 37, 164; 2.5Y 6/1-2) sau galben cenușie (NI
144; 5YR 4/6). Analogii întâlnim în cadrul descoperirilor de la Borniș-Vărărie, jud.
Neamţ45.

6. Concluzii
Amplasarea așezării în apropierea surselor de apă, face ca în acest loc să existe
o suprapunere de așezări. Astfel, pe acest teritoriu au fost descoperite materiale artefactuale din perioada târzie a Epocii bronzului, secolelor 2‒3 dHr, dar și unele mai târzii, specifice perioadei medievale timpurii. Fragmentele de lutuială cu amprente de
nuiele vor putea reprezenta începutul unei narațiuni despre sistemele de locuire și utilizarea spațiului frecventat. Prezența lupei din fier implică studierea posibilității obținerii
pe loc a acesteia, fapt care necesită diverse cunoștințe privind prezența instalațiilor
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specifice reducerii directe a minereului, necesarul de cărbune din lemn și a altor adjuvanți specifici unei asemenea tehnologii.
Materialul ceramic, pe lângă indicațiile cronologice și tehnologice, este un bun
indicator și al dietei acestei societății. Putem astfel, să vorbim despre existența unei
elite locale consumatoare de vin ce provine din import. Acest vin este adus din centrele de producție Heraclea și Sinope. Numărul destul de mare relevă existența relațiilor
de schimb dintre Imperiul roman și spațiul extra-carpatic din această perioadă. Totodată, varietatea formelor reprezentate de ulcioare demonstrează existența unei producții
locale de vin de masă. Această așezare a avut asigurată supraviețuirea și prin intermediul producției de cereale. Acest lucru este scos în evidență prin existența oalelor și a
vaselor destinate conservării cerealelor. Categoria vaselor de uz domestic ar putea fi
indicatorul unei alte ocupații în această așezare și anume creșterea animalelor. Această
ipoteză va putea fi confirmată prin realizarea unui studiu osteologic. Servirea alimentelor a fost realizată prin intermediul castroanelor și a fructierelor realizate din pastă
foarte fină.
Toate fragmentele sunt realizate din pastă bine prelucrată, lucru dovedit și de
prezența destul de mare a resturilor ceramice, dar și de conservarea lor în condiții bune
care ne-au ajutat să le deducem forma și funcționalitatea. Doar fragmentele ce provin
de la oalele de bucătărie și pentru păstrarea proviziilor sunt realizate din pastă grosieră,
ce conține incluziuni ce pot fi vizibile cu ochiul liber. Totodată, acestea demonstrează
existența unei societăți locale evoluate, care-și creează singură vesela de uz cotidian
și importă vinuri de lux sau produce vinuri locale necesare elitei pentru susținerea și
afirmarea statutului ei social.
Matricea ulcioarelor, a castroanelor și a fructierelor produse local, atât cele de
culoare cenușie cât și cele roșiatice prezintă aceleași caracteristici. Aceasta este fină,
prezintă goluri și fisuri de dimensiuni diferite, cuprinse in 2 mm și 0,2 mm, și sunt datorate frământării necorespunzătoare a lutului sau reprezintă rezultatul calcinării unor
incluziuni. Degresantul este alcătuit din incluziuni de culoare brună (oxid de fier?) și
altele de culoare albă (carbonat de calciu sau calcar). Totodată aproape toate fragmentele prezintă mică argintie din belșug.
Pachetul ceramic recuperat în urma cercetării de suprafață din așezarea DochiaLa Perdele 2 oferă mai multe informații cu privire la societatea locală. Din punct de
vedere cronologic, putem încadra această așezare în perioada secolelor 2‒3 dHr. Sfârșitul acesteia putând fi pus pe seama înfrângerilor cauzate de către romani dacilor liberi.
Amintim aici două dintre evenimentele cele mai importante care ar fi putut cauza sfârșitul acestei așezări. Profitând de izbucnirea luptelor pentru tron în imperiu, în vremea
împăratului Maximin Tracul, carpii își înmulțesc atacurile. Totuși, acest împărat îi înfrânge și a primit titlul onorific de Dacicus Maximus în urma luptelor cu dacii liberi
din anii 236‒23746. O altă ofensivă din partea dacilor liberi are loc anii 245‒247, când
au fost luați în captivitate mai mulți cetățeni romani, iar împăratul Filip Arabul a fost
nevoit să vină personal pe câmpul de luptă. În urma acestui eveniment, acesta a primit
46
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titlul onorific de Carpicus Maximus47. Totodată, este bine cunoscut faptul că, în perioada Tetrarhiei, carpii și dacii liberi vor întreprinde atacuri aproape în exclusivitate pe
cont propriu în Imperiul Roman. Acum se observă că mai mulți împărați își iau repetat
titulatura de Carpicus Maximus, astfel că Maximianus și Galerius au primit-o de cinci
și respectiv șase ori48. Ca urmare a înfrângerilor repetate suferite de către carpi, puterea acestora scade, dând astfel posibilitatea foștilor aliați, goții, să se infiltreze treptat
în aproape toate teritoriile lor49.
Cercetarea de suprafață de la Dochia-La Perdele 2 reprezintă doar o secvență
din dezvoltarea unui program micro-regional de identificare și valorificare a monumentelor arheologice. Alături de acest obiectiv general am inclus și nevoia dezvoltării acestor deprinderi prin colaborarea cu tinerii cercetători prin participarea nemijlocită la
desfășurarea investigației de teren și prin implicarea directă în analiza materialității
arheologice. Zona sudică a depresiunii Cracău-Bistrița a reprezentat o zonă de concentrare a așezărilor din perioada secolelor 2‒4 dHr. Afirmația nu mai este doar o ipoteză
și este susținută de foarte numeroasele descoperiri de resturi de locuire dispuse pe terasele cursurilor de apă de rang 4 sau 5. Elementele catalizatoare ale acestor concentrări
de locuire sunt reprezentate de solurile de tip cernoziom, de sursele de sare și de prezența lemnului folosit pentru construcții sau pentru instalațiile de ardere.
Modelul de locuire este reprezentat de ocuparea celor două terase ale unui curs
de apă, care putea fi traversat foarte ușor. Resturile de lipitură de la construcții sunt
mai puține și foarte distruse, dar păstrează amprente de la nuiele sau bârne de lemn,
fapt care sugerează locuirea în această zonă. De altfel, prezența acestor urme atestă o
matrice de locuire specifică pentru trei perioade distincte: Epoca bronzului, perioada
secolelor 2‒4 dHr și din perioadă medievală timpurie.
Efectuarea unor astfel de cercetări de suprafață, alături de colectarea judicioasă
și interpretarea materialului colectat poate oferi date preliminare importante despre o
microzonă, un sit, o perioadă istorică, chiar și în lipsa unor săpături arheologice sistematice. Parcurgerea acestei etape de identificare și valorificare a siturilor reprezintă
o necesitate imediată, în condițiile în care suprafețele cu încărcătură arheologică situate în zone arabile exploatate intensiv devin treptat ... Dust in the wind!

47

Ioniță, 2001, p. 452.
Ioniță, 2001, p. 452.
49
Ioniță, 2001, p. 453.
48

420

CATALOG
NI 9 Toartă DT- 4/2,5 cm; ÎP- 7 cm

NI 63 Toartă DT- 3,5/2,5; ÎP- 4,5 cm

NI 89 Toartă DT- 4/2 cm; ÎP- 6,5 cm

NI 90 Toartă DT- 4/1,8 cm; ÎP- 7 cm

NI 92 Toartă DT- 4,2/2,6 cm; ÎP- 4 cm

NI 12 Bază ÎP- 3cm

NI 44 Bază DB- 3,7 cm; ÎP- 4,5 cm

NI 94 ÎP- 4 cm Corp

NI 7 Bază DB- 11 cm; ÎP- 5 cm

NI 25 Toartă DT- 4/2,5 cm; ÎP- 9 cm

NI. 68 Deschidere și toartă ÎP- 5 cm;
DT-3/1 cm

NI 8 Bază DB- 6 cm; ÎP- 2 cm
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NI 161 Bază DB- 6 cm; ÎP- 3,5 cm

NI 17 Bază ÎP- 4 cm

NI 73 Deschidere ÎP

NI 76 Deschidere ÎP

NI 123 Deschidere DD- 16cm; ÎP- 4,5cm

NI 116 Deschidere DD- 12cm; ÎP- 3cm

NI 153 Deschidere ÎP- 3 cm

NI 39 Deschidere DD- 22cm; ÎP- 4,5cm

NI 10 Deschidere ÎP- 5,7 cm

NI 112 Deschidere și toartă ÎP- 3,5 cm

NI 118 Deschidere DD- 26cm; ÎP-5,5cm

NI 133 Deschidere ÎP- 4 cm

NI 36 Deschidere DD- 16 cm; ÎP- 4 cm

NI 117 Deschidere ÎP- 3 cm

NI 74 Deschidere DD -22 cm; ÎP -4 cm

NI 114 Deschidere DD- 19cm; ÎP- 4,5cm
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NI 65 Toartă DD- 21 cm; ÎP- 3,5 cm

NI 75 Deschidere DD- 24cm; ÎP- 3,5cm

NI 94 ÎP- 4 cm Corp

NI 111 Deschidere DD- 25cm; ÎP- 6,3cm

NI 119 Bază DB- 10 cm; ÎP- 3,5 cm

NI 15 Corp ÎP- 4 cm

NI 81 Bază ÎP- 3,5 cm

NI 154 Bază DB- 9 cm; ÎP- 4 cm

NI 148 Bază DB- 10 cm; ÎP- 4 cm

NI 24 Deschidere DD- 25 cm; ÎP- 3 cm

NI 40 Deschidere DD- 27 cm; ÎP- 4 cm

NI 104 Bază DB- 14 cm; ÎP- 3,5 cm

NI 109 Deschidere ÎP- 1,5 cm

NI 134 Deschidere ÎP- 2,5 cm

NI 43 Corp ÎP- 5 cm

NI 143 Corp ÎP- 3 cm
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NI 45 Bază ÎP- 4 cm

NI 135 Deschidere DD- 29cm; ÎP- 1,5cm

NI 14 Bază

NI 46 Bază

NI 49 Bază

NI 170 Bază

NI 37 Corp ÎP- 4 cm

NI 144 Deschidere ÎP- 3,5 cm

NI 164 Corp ÎP- 3 cm

Abrevieri:
DB = diametrul bazei
DD = diametrul deschiderii
DT = diametrul toartei
ÎP = înălțimea păstrată
NI = numărul de inventar
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