NECROPOLA CARPICĂ
DE LA DOCHI A-"LA PERDELE"
COM. (jiROV, JUD. NEA MŢ
de Elena-Roxana Munteanu
şi Neculai Bolohan
În ultimii ani, pe teritoriul satelor Dochia şi Mărgineni Gud. Neamţ) au fost
efectuate cercetări arheologice în punctele Sărăţica-La MovilA", "La Perdele" şi " l ugani
"
Dealul lui Tiinasii", fiind descoperite şi recuperate vestigii aparţinând mai multor epoci. În
cele ce urmează vom prezenta rezultatul siipiiturilor sistematice din punctul ..�a Perdele",
unde au fost descoperite urmele unei aşezări din perioada târzie a epocii bronzului cultura Noua - precum şi cele ale unei necropole carpice din secolele 11-1 1 1 d.Hr.
Satul Dochia este situat în partea central - esticA a depresiunii Cracău-Bistriţa,
într-o regiune în care condiţiile geografice asigură un mediu propice locuirii, prin
prezenţa a numeroase cursuri de apă, cu caracter permanent şi semi-permanent şi a
reliefului de eroziune, cu pante line1
CercetArile de suprafaţă efectuate în anii anteriori2 în punctul "La Perdele", situat
la 2,5 km est de satul Dochia, în proximitatea unor surse de apă (fig. 1 ), au indicat, prin
poziţia favorabilă locuirii şi prin prezenta, la suprafata solului, a numeroase fragmente
ceramice atribuibile culturii Noua, posibilitatea existenţei, în acest loc a unei aşezări
aparţinând sfârşitului epocii bronzului. Pentru cercetarea sa3 au fost realizate, în iulie
1 996, trei secţiuni - S 1-III ( 1 ,5 x 1 O m), orientate pe direcţia nord-sud şi o casetă - Cas
1 (4 x 4 m); s-a constatat cii stratul de cultură fusese deranjat, material arheologic fiind
adunat doar din S 1, de la -0,50 m şi din Cas 1 . Situaţia întâlnită mai ales în Cas 1 , la 0,50 m - prezenţa, la aceleaşi adâncimi, a fragmentelor ceramice de factură Noua şi
carpice - impunea continuarea cercetArilor, în scopul clarificArii obiectivelor. În vara
anului 1 997 au fost deschise patru casete - Cas 2-5 (5 x 5 m), cu martor stratigrafic de
0,5 m între ele, la 1 m nord faţă de Cas 1 . U lterior au fost trasate secţiunile IV-VII, tot
pe direcţia nord-sud, dupA cum urmează: S IV - 1 ,5 x 1 O m; S V - 1 ,5 x 5 m; S VI - 1 , 5
x 5 m; S VII - 1 ,5 x 5 m (S VII a devenit, prin lArgirea sa, Cas 6). Stratul de cultură
aparţinând perioadei târzii a epocii bronzului - pământ cafeniu închis, afânat - a fost
deranjat peste tot de cimitirul carpic.
1

Cih.

Lupaşcu, Depresiunea subcarpatică Cracău-Bistriţa. Studiu pedogeograjic, Iaşi, 1 996, p. 1 59.
Cercetare de şuprafaţă - Gh. Dumitroaia şi M. Alexianu ( 1 9.89); cf. Gh. Dumitroaia, Cultura
Noua pe teritoriu/judeţului Neamţ, in Carpica, XXIII, 1 992, p. 1 27.
Cercetări N. Bolohan, Universitatea "Al. 1. Cuza" laşi.
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Fig. 1

-

Dochia - "La Perdele" Plan general. cu indicarea locului săpăturilor.
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Unele date privind acest din urmă obiectiv au fost publ icate anterior săpăturii
noastre, în urma săpăturilor de salvare din toamna anului 1 963 care au dus la
recuperarea conţinutului a patru morminte de incineraţie în urnă4 În lipsa indicaţiilor
topografice, însă, informaţi ile publicate la acea dată nu au putut constitui baza de
plecare pentru propriile noastre cercetări, ci au fost valorificate doar pentru studierea în
ansamblu a monumentului.
Un prim mormânt a fost descoperit, în campania 1 997, în jumătatea de sud a S
VII, fapt care a determinat lărgirea secţiunii până la dimensiunile de 4,8 x 5 metri (Cas
6); au mai fost descoperite, in urma acestei operaţiuni, alte patru morminte, iar prin
dezvelirea unei suprafeţe mai mari, atingând 9,20 x 8,50 metri, tot in Cas 6, in anul
următor au mai fost cercetate alte nouă morminte (fig 2).
M 1 - descoperit la -0,25 m, aparţinea probabil unui copil, judecând după
numărul redus al fragmentelor osteologice descoperite. Inventarul sllu consta dintr-o
urnă lucrată la roată, din pastll cenuşie, cu degresant din cioburi pisate şi nisip, având
formă bitronconică şi buza rllsfrântă (fig. 3/ 1 ). Vasul se afla într-o poziţie uşor încl inată
spre nord, fi ind span din vechime.
M 2 - găsit la -0,50 m, avea groapa conică în secţiune, sesizabilă doar datorită
structurii mai atănate a pământului de umplutura. Conţinea puţine fragmente
osteologice calcinate, pigmenţi de arsurll şi oase de bovidee. Inventarul consta din urnă,
strachină-capac, mărgele din pastă sticloasă şi din calcedoniu (fig. 3/4-25).
Uma (fig. 3/3 ) de acelaşi tip cu cea din M 1 , de culoare gri, lucrată la roată din
pastă cu nisip şi cioburi pisate, de formă bitronconică, cu marginea răsfrântă şi fundul
inelar, se afla într-o poziţie uşor încl inată spre est şi era acoperita cu o strachinll de
formă semisferică, cu buza îngroşatll şi fundul inelar (fig. 3/2). Aceasta din urmă era
lucrată din aceeaşi pastă şi în aceeaşi tehnică ca şi vasul-urnă.
Resturile incinerate ale defunctului au fost aşezate in umll împreună cu mărgelele
din pastă sticloasă, roşii, de formă tubulară - unele trecute prin foc - şi cu cele de
c.:alcedoniu, precum şi cu fragmente de cllrbune şi cenuşă provenind de pe rugul funerar.
M J - a fost descoperit la -0,6 1 m (fig. 4/ 1 ) şi consta dintr-un vas-urnă
depus împreună cu o cataramă de fier şi fragmente osteologice calc inate într-o
groapă de formă conică.
Urna, lucrată cu mâna dintr-o pastă cu pietricele sfărâmate şi nisip, incomplet
orsll, cărllmizie cu pete cafenii, are formă bitronconică, cu marginea evazată; registrul
mferior este mai înalt decât cel superior, vasul având, aşadar, o formll uşor alungită.
Decorul constă dintr-un brâu simplu, tras din pasta vasului, situat deasupra zonei
diametrului maxim (fig. 4/2).
În interiorul vasului au fost depuse câteva fragmente osteologice calcinate,
provenind mai ales de la craniu. Majoritatea resturilor cinerare zăceau in groapă, depuse
in j wrul urnei; lângă vas, lipită de peretele acestuia, imediat sub brâu, se afla o cataramă
de lier (fig. 4/4).
,

1

Scorpan. Necropo/a carpică de la Dochia (r. Piatra Neamţ, reg. Bacău),
1 967, p. 33 1 .
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M 4
a fost descoperit la -0,60 m, într-o groapă de formă conicl, ce se
diferentiaza prin structura mai afănată a pământului de umplutură şi prin culoarea mai
deschisă a acestuia (fig. 51 1 ). in proximitatea gropii au fost descoperite şi fragmente
ceramice, o fusaiolă bitronconică, pietre, oase de bovidee şi pigmenţi de arsură, ce ar
putea fi puse în legătură cu acest mormânt.
Inventarul constă dintr-un vas-urnă, o strachină-capac, o fibull, un pandantiv
amuletă şi câteva mărgele din pasta roşie.
Uma, având aceeaşi formă cu vasele din M 1 şi M 2, este lucrată dintr-o pastă
amestecati cu nisip, bine arsă, de culoare neagră-cafenie, şi prezintă deasupra zonei
diametrului maxim un brâu format din patru linii incizate (fig. 5/3).
Strachina aşezată drept capac deasupra urnei, cu gura în jos, avea formă
semisferică, buza îngroşată şi fundul inelar (fig. 5/2). Resturile osteologice ridicate de
pe rug au fost depuse în interiorul urnei, alături de celelalte obiecte neatinse de foc:
fi bula de bronz (fig. 5/1 2), pandantivul tubular cu verigi (fig. 5/1 1 ) şi mărgele le din
pasta sticloasă (fig. 5/4- 1 0).
M S - a fost descoperit descoperit Ia -0,70 m, într-o groapA de formA conicll (fig.
4/5). in apropierea mormântului, spre sud, au fost evidenţiate fragmente ceramice,
pietre, oase de bovidee şi pigmenţi de chirpic. Uma, un vas lucrat Ia roată, de culoare
cenuşie, cu corpul bitronconic şi buza răsfrântl, are modelat sub buzi un prag (fig. 4/6),
aşa cum poate fi observat şi Ia vasele din M 1 , 2 şi 4.
Drept capac a fost folositA partea superioară a unui vas lucrat cu mâna dintr-o
pastă cu pietricele stlrâmate, incomplet arsi, de culoare cafenie deschisă, prezentând la
1 O cm sub buza evazati un brâu alveolat (fig. 4/3 ).
Datorită presiunii solului uma s-a sparts, iar vasul-capac a alunecat în interiorul
acesteia, înglobând parţial resturile cinerare.
M 6
a fost găsit Ia -0,70 m, într-o groapă de formă conică, ce se diferentiaza
prin structura mai afânatl a pllmântului de umplutură (fig. 6/ 1 ). Uma (fig. 6/2),
bitronconica, lucrata cu mâna, din pastă cu pietricele stlrâmate şi nisip, a fost spartă din
vechime. În interiorul acesteia se aflau resturi osteologice, o mărgea din pastă sticloasă
şi o fibull de fier, trecută prin foc şi ruptă în mai multe bucăţi (ca urmare a combustiei,
unul dintre fragmente era sudat de un fragment osteologie).
in jurul urnei au fost descoperite fragmente ceramice provenind atât de la vase
cenuşii, lucrate la roată, cât şi de la vase clrllmizii, lucrate cu mâna, resturi
osteologice animale şi pietre.
M 7
se afla la -0,65 m. Groapa. de forma conică, s-a observat datorită culorii
mai deschise a pământului de umplutură (fig. 6/3). Uma constă dintr-un vas de
dimensiuni mari, de formA bitronconică, cu buza evazati, lucrat cu mâna dintr-o pasta
cărămizie, friabilă, cu cioburi pisate în compoziţie (fig. 6/4). Drept capac a fost folositi
o fructieră Iucratll la roatA, din pastă cenuşie, cu degresant din nisip (fig 6/5). Piciorul şi
marginea vasului sunt rupte din vechime. Imediat sub margine, vasul prezintă două
perforaţii, situate Ia 6,5 cm una de cealaltă. O a treia perforaţie mai poate fi observati pe
-

-

-

5

Datorită stării proaste de conservare, vasele din M 5 au putut fi reconstituite doar grafic, ţinând
cont de modul cum se prezentau in momentul descoperirii; in aceeaşi situalie se află şi
urnele din M 6-8, I l şi 1 2.
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Fig. 3 - Dochia - .La Perdele" Inventarul mormintelor 1 (1) şi 2 (2-25).
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marginea răsfrântă a vasului. Aşezat iniţial cu gura în jos, deasupra urnei, capacul a
alunecat în interiorul acesteia.
Resturile cinerare, depuse în urnă fliră o ordine anume, erau amestecate cu
pământ; împreună cu fragmentele osteologice culese de pe rug se afla o mărgea din
pastă sticloasă, discoidală, de dimensiuni foarte mici (diametru! - 2 mm).
M 8 - a fost descoperit la -0,60 m, într-o zonă cu fragmente ceram ice, pietre şi
dinti proveniţi de la animale mari. Groapa, conică în secţiune (fig. 6/6), conţinea vasul
urnă, bitronconic, lucrat cu mâna din pastă friabilă, de culoare cărămizie (fig. 6/8),
capacul, precum şi resturile cinerare, aşezate în jurul vasului şi dedesubtul acestuia.
Capacul era reprezentat de un fund de vas lucrat la roată, cenuşiu, din pastă bună (fig.
617), fiind aşezat în urnă, deasupra unei părţi din resturile osteologice.
Mormântul se afla într-o stare de conservare destul de proastă: urna era spartă
din cauza presiunii solului.
M 9 - se găsea la -0,60 m, într-o groapă de formă conică (fig. 7/ 1 ). Conţinutul
mormântului era reprezentat de urnă, în care erau depuse fragmentele osteologice
adunate de pe rug.
Urna (fig. 7/2), un vas bitronconic de mari dimensiuni, era lucrată cu mâna dintr-o
pastă cărăm izie, cu mult degresant - pietricele sflirâmate şi nisip. in jumătatea inferioară
se observă pete de culoare brună, ce dovedesc arderea secundară a vasului. Deasupra
zonei diametrului maxim vasul a fost decorat cu un brâu cu crestături; buza vasului este
ruptă din vechime, două fragmente din aceasta fiind descoperite în groapă. În panea sa
inferioară urna prezintă urme de ardere secundară.
M 1 0 - la -0,62 m a fost găsit un mormânt în care depunerile resturilor cinerare
au avut loc într-o groapă de form:l ovală (fig. 7/4). Împreună cu fragmentele osteologice
incinerate se aflau şi pigmenţi de cărbune, cenuşă şi putine fragmente ceramice, dintr-o
pastă friabilă, prost arsă. Grosimea stratului de depunere în groapă atinge O, 1 O m.
M 1 1 - a fost descoperit la -0,60 m; groapa nu a putut fi surprinsă (fig. 7/3).
Inventarul era format din urnă şi capac.
Urna, spartă din vechime. constă dintr-un vas lucrat cu mâna din pastă cărămizie,
cu degresant din pietricele sflirâmate şi nisip, insuficient frământată. S-a păstrat doar
panea inferioară a vasului. crăpată (fig. 7/6).
Prezenta capacului. o strachină lucrată la roată din pastă cenuşie, cu marginea
ingroşată şi fundul inelar. este arestată de existenţa câtorva fragmente care îi aparţineau
acestuia (fig. 7/5), descoperite atât în urnă cât şi în zona din imediata apropiere.
Resturile osteologice au fost depuse în urnă, cu excepţia unui molar, aflate dedesubtul
acesteia. Cantitaiea oaselor depuse în urnă şi prezenta dintelui indică posibil itatea
atribuirii acestui mormânt unui copil.
M 1 2 - la -0,78 m a fost găsit un mormânt parţial distrus (fig. 8/1 ); s-a păstrat in
situ partea inferioară a vasului-urnă (fig. 8/2), lucrat din pastă cărlimizie, cu mâna,
prevăzut cu un brâu deasupra zonei mediane. Din analiza fragmentelor ceramice
recuperate, a fost dedusă prezenta capacului, constituit dintr-un alt vas (întreg sau
fragmentar), lucrat cu mâna.
Resturile cinerare fusesera depuse atât în urnli, cât şi în jurul şi dedesubtul
acesteia, în groapa de formă conică, împreună cu resturi osteologice animale.
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Fig. 4 - Dochia - .La Perdele" Inventarul mormintelor 3 (1 ,2 şi 4) şi 5 (3,5 şi 6).
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M lJ - era situat la -0,60 m; nu a fost surprinsli groapa monnântului (fig. 8/3).
Uma, cenuşie, lucrată la roată, de fonnli bitronconicll, cu buza rllsfrântll şi fundul inelar
(fig. 8/5), conţinea resturile osteologice adunate de pe rug, precum şi doi cercei (?) de
bronz, de fonnli foliacee (unul intreg şi unul fragmentar)6, neatinşi de foc. Uma era
acoperită cu o strachină cu marginea îngroşat!, rotunjit! şi cu fundul inelar (fig. 8/4).
M 1 4 - la -0,69 m a fost gllsit un monnânt distrus din vechime. Se pllstreazll doar
două fragmente provenind de la partea superioarli a unui vas bitronconic (uma?), lucrat
cu mâna din pastli grosierli, cu buza uşor evazatli şi brâu crestat, tras din pasta vasului
(fig. 8n). Împreună cu acesta se afla un alt fragment, de la marginea răsfrântli a unui vas
cenuşiu, lucrat la roată (fig. 8/6).
De jur-împrejur se puteau observa pigmenti de arsură şi puţine fragmente
osteologice calcinate.
Ceramica din cimitirul de la Dochia constituie principalul reper pentru atribuirea
culturalli a monumentului. Deşi starea de conservare nu este în toate cazurile foarte
bunii, s-a putut realiza o tipologie a recipientelor din lut, tinând cont de fonna acestora
şi de tehnica de "fabricaţie". Astfel, unnărindu-se caracteristicile pastei şi procesul
modelării, s-a realizat o distincţie primarii intre ceramica lucratli cu mâna şi cea lucrată
la roata olarului. Apoi, in funcţie de criteriul fonnei şi de cel al utilităţii vaselor, am
putut diferenţia tipuri ca vasul bitronconic, strachina, fructiera.
Ceramica lucrată cu mâna este modelat! dintr-o pastll grosieră, cu mult degresant
nisip, pietricele sflrâmate, mai rar cioburi pisate; arderea este incompletă, iar culoarea
variazll de la clirămiziu la cafeniu deschis, cu pete mai închise. Î n necropola de la
Dochia aceastll categorie ceramică este reprezentarii printr-o singuri fonnli: vasul
bitronconic cu corpul înalt (înălţimea este mai mare decât diametru! maxim), fundul plat
şi marginea uşor evazatli, cu pereţii mai mult sau mai puţin bombaţi; unele urne sunt
decorate cu un brâu simplu (M J), alveolat (M S. I l) sau crestat (M 9, 1 4). Încadram
aici şi vasele depuse in stare fragmentară şi cele deteriorare ca unnare a condiţiilor de
păstrare in sol. Recipientele bitronconice, lucrate cu mâna din pastă grosierli au servit
atât ca urne (M J, 6-9, 1 1 , I l, 14?), cât şi drept capace (M S, I l), acestea din unnă fiind
depuse toate in stare fragmentarii.
Acest tip de vas are analogii în întreg teritoriul ocupat de carpi - Valeni7 - cât şi
in regiunea de dincolo de Carpaţi, in fosta provincie Dacia - Soporu de Câmpie8,
9
Locusteni etc. De asemenea, in unna cercetllrilor de la Dochia, din 1 963 10, trebuie
menţionată descoperirea unui vas din aceeaşi categorie.
Ceramica cenuşie sau brun-cenuşie, lucratli la roată din pastă cu nisip fin, bine
arsă, este reprezentata printr-un numar mai mare de fonne: vasul bitronconic, strachina.
'' Obiectele se aflA, deocamdată, in faza de restaurare.
7 1. lonitll. V. Ursachi, Văleni. O mare necropolă a dacilor liberi, laşi, 1 988, p. 67-68, fig. 25/33;

1 D.
9

Gh.

10

31155; 45/ 1 4; 73/4.

Un cimitir din epoca romană la Soporo de Ctimpie. Contrih11ţie la problema
contin11ităţii in Dacia, Bucureşti, 1 976, p. 55, fig. XLI/14; XLII/ 1 , 5.
Popilian, Necropola daco-romană de la LociiSteni. Craiova, 1 980, p. 78-82, pl. V-M 26/ 1 ;

Protase,

VI-M 1 86/ 1 ; XXVIII-M 1 95/ 1 .
C. Scorpan, op. cit., p. 33 1 , fig. 1 / 1 .

www.cimec.ro

.
::r- Elena-Roxana Muntean u ŞI-==::::
Neculai Bolohan

"'

30�0______

Fig.

5

_ .
Doch1a

•

/1

�

La Perdele". Inventarul mormântului 4.

www.cimec.ro

Nec:ropola carpid de la Dochia-,.La Perdele"
r--- - -- - - - - -

u

1

301
--- -------r�

UJ

1

-: - - - - \
'·

'.

- · ----

... -

-

r
1
1

- - - - - - - - -

...

- · - -,.· -:
•

•

/�
i

•

,

: ,'

§

�

"'

Fig.

6 - Dochia - .La Perdele" Inventarul mormintelor 6 (1 ,2), 7 (3,4 şi 5) şi 8 (6,7 şi 8) .

www.cimec.ro

302

Elena-Roxana Munteanu şi Neculai Bolohan

4

.

- - - - - -

·:

i

1

3

-

-

--

_ _

1

1

1

_____ - - - -

- -, "\

:;

Fig . 7 - Dochia - .La Perdele". Inventarul mormintelor 9 (1 ,2), 10 (4) şi 11 (3,5 şi 6).

www.cimec.ro

Necropola carpid de la Dochia-" La Perdele"

303

fructiera. Dintre acestea, vasul bitronconic cunoaşte, la rândul său, mai multe variante,
stabilite pe baza analizei detaliilor tehnice:
l .a. vas bitronconic cu gâtui larg şi marginea răsfrântă oblic, cu fundul inelar (M
2, 5); diametru! maxim este situat la jumătatea înălţimii. Analogii pentru această
variantă se întâlnesc la Poieneşti, Poiana-Dulceşti, Dochia şi Văleni 1 1
l .b. vas bitronconic de o formă ceva mai zveltă, având - de asemenea - gâtui larg
şi marginea răsfrântă (M 1 ); principala diferenţă faţă de varianta l .a o constituie situarea
diametrului maxim pe umărul vasului, registrul inferior fiind, aşadar, mai inalt. Vase
asemănătoare au fost descoperite la Poiana-Dulceşti 1 2 şi Văleni 13
l .c. vas bitronconic, cu fundul inelar şi marginea răsfrântă, aproape orizontală
(M 4); diametru! maxim este situat mai jos de jumătatea înălţimii. Suprafaţa exterioară
este lustruită, de culoare brun-cenuşie; in zona diametrului maxim au fost trasate, prin
incizie, patru linii paralele. Forme similare apar la Vârtişcoiu şi Văleni 1 4
l .d. vas bitronconic cu marginea răsfrântă (M 1 3), având umărul delimitat de un
prag. Vase asemănătoare apar in necropola de la Văleni 1 5 •
Î n necropola de la Dochia strachina este reprezentată prin trei exemplare intregi,
găsite in M 2, 4, 1 3, şi fragmente provenind din M 1 1 . Cele trei exemplare intregi
aparţin unor variante distincte:
2.a. strachină de formă semisferică, cu marginea rotunjită, uşor evazată; la câţiva
centimetri dedesubtul buzei se observă un mic brâu (M 2). Astfel de străchini au mai
fost descoperite la Moldoveni, Poieneşti, Locusteni şi Văleni 1 6
2.b. strachină de dimensiuni mai mici, mai adâncă, semisferică, cu marginea
înaltă, dreaptă. rotunj ită (M 4, 1 3). Forme similare apar la Poieneşti, Poiana-Dulceşti,
Locusteni şi Văleni 1 7
Până in prezent, fructiera descoperită in M 7 este singura din necropola de la
Dochia. Recipientul, depus in stare fragmentară, este de formă cilindrică, având,
probabil, marginea răsfrântă, uşor oblică, la fel ca alte vase de acest tip descoperite Ia
Văleni şi Dămieneşti 1 8• Exemplarul de la Dochia prezintă sub buză, trei perforaţii,
executate din interior spre exterior (realizate pentru repararea şi reutilizarea vasului).
11

1 949, in MCA, l, 1 953, p. 385-386, fig. 357/4; Gh.
Bichir, Cultura carpică, Bucureşti. 1 973, p. 277, pl. LXI/3; LX IV/4; C. Scorpan, op. cit. ,
fig. 1 13; 1. lonită, V. Ursachi, op. cit. , p. 70. fig. 2 1 133; 241 1 0; 28/38; 43/26.
12
Gh. Bichir, op. cit. , p l. LXI/3.
IJ 1. lonitll, V. Ursachi, op. cit. , fig. 27/63; 35/4 1 .
14
Gh. Bichir, op. cit. , pl. LXVI/2; 1 . loniţă, V . Ursachi, op. cii. , fig. 22/59; 28/37.
15 1. Ionitll, V. Ursachi, op. cit. , p. 69, fig. 23/99, 1 00; 26/26.
16 1 . Antonescu, Săpăturile de la Gabăra-Porceşti, in MCA, VI, 1 959, p. 479, fig. 4/2; Gh. Bichir,
op. cit. , pl. LXXX IX/3; Gh. Popilian, op. cit. , pl. XX IX-M 207; 1. lonită, V. Ursachi. op.
cii . . p. 7 1 , fig. 281 1 9; 49/25.
1 7 R. Vulpe, op. cii. , p. 407, fig. 327; Gh. Bichir, op. cit. , pl. LXXXIX/ 1 . 3; Gh. Popilian. op. cit.
pl. XIX/6-M 8 1 ; 1. lonită, V. Ursachi, op. cit., p. 7 1 , fig. 24/4.
18
1 . lonitli, V. Ursachi, op. cii. , p. 72, fig. 2 1 13 1 ; 1. M itrea, Noi contribuţii arheologice la
cunoaşterea dacilor liberi de la est de Carpaţi în secolele 11-111, in Carpica, X X ,
1 989, fig. 7/8.

R. Vulpe, Săpăturile de la Poieneşli din
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Inventarul pieselor de metal din monnintele carpice de la Dochia, destul de
sărac, se compune dintr-o fibulă, un pandantiv-amuletă şi doi cercei de bronz, o
cataramă şi o fibulă fragmentară de fier.
Fibula de bronz descoperită în M 4 se încadrează într-un tip des întâlnit la răsărit
de Carpaţi, dar şi în fosta provincie Dacia. Are corpul puternic profilat, arcul curb, cu
baza trompetiformă şi resort bilateral; la locul de întâlnire cu arcul piciorul are un nod,
iar la capăt un buton. Acest tip de fibulă este datată în secolul al I I I-lea d.Hr. şi prezintă
analogii la Moldoveni, Poieneşti, Văleni şi Dămieneşti 1 9
Pandantivul tubular din M 4 a fost lucrat din foaie de bronz, păstrând la un capăt
o "urechiuşă" de care atârnă cinci verigi din sârmă de bronz, cu capetele răsucite; la
cealaltă extremitate, de asemenea perforată, se §ăseşte o altă verigă de bronz. O piesă
asemănătoare a mai fost descoperită la Pădureni2
Catarama de fier din M 3, de acelaşi tip cu veriga semicirculară şi cu ac
rectangular in secţiune, descoperită împreună cu placa de prindere, rectangulară,
prevăzut!l cu un nit, prezint!l analogii la Poiana-Dulceşti2 1 şi Văleni, amintind de piesele
similare descoperite în mediul Przeworsk22•
M!lrgelele din past!l sticloasă, roşie sau din calcedoniu, de formă cil indrică ori
tubulară, de mărimi diferite, constituie piese des întâlnite în monnintele carpice. Multe
dintre exemplarele descoperite la Dochia prezintă unne ale trecerii prin foc, făcând
parte din inventarul depus, împreună cu defunctul, pe rugul funerar. Mărgelele din
mormintele 2, 4, 6 şi 7 de la Dochia sunt asemănătoare unora descoperite Ia Poieneşti,
Pădureni, Soporu de Câmpie, Locusteni şi Văleni 23
De pe suprafaţa necropolei de la Dochia au mai fost adunate şi alte piese,
provenind din morminte distruse. constituind probabil urme ale banchetului funerar sau
din nivelul distrus aparţinând culturii Noua. Includem în această categorie un pahar de
dimensiuni mici, lucrat cu mâna din pastă grosolană (fig. 9/ 1 ) , fragmente de amfore (fig.
9/3 , 4 ), o fusaiolă (fig. 9/2) , mărgele din pastă sticloas!l (fig. 9/5 ) , o verigă (fi g . 9/7 ) , un
cercei (?)(fig. 9/6 ) şi o dalt!l, lucrate din bronz24 • Atât paharul lucrat cu mâna din pastă
cărămizie, cât şi dalta din bronz par a aparţine nivelului Noua, pentru aceasta încadrare
pledând şi analogiile: o daltă asemăn!itoare din depozitul de la Râşeşti2s şi un pahar de
aceeaşi fonnă din necropola de la Truşeşti26•
19

Antonescu, op. cit. , fig. 5/4; Gh. Bichir, op. cit., p. 1 00- 1 0 1 , pl. CLXX I/3; 1. lonită, V.
Ursachi, op. cit. , p. 61, fig. 23/89; 431 1 0; 55/3; 1. Mitrea, op. cit. , fig. 9.
20
Gh. Bichir, op. cit. , p. 1 20, pl. CLXXXV/ 1 , 2.
21
Ibidem, pl. CLX I I I/6, 7.
: 2 1. lonită, V Ursachi, op. cit. , p. 62, fig. 35/ 1 0.
: J R. Vulpe, op. cit., p. 442-445; Gh. Bichir, op. cit. , p. 493. fig. 4; D. Protase, op. cit. , p. 69, pl.
XXVII/4; Gh. Popilian, op. cit. , p. 97, pl. IX-M 63; 1 . lonită, V. Ursachi, op. cit. , fig. 578/ 1 .
: � Pentru descrierea acestor piese a se vedea: N. Bolohan, The carpic cemetery from Dochia. în
SAA, I II-IV, 1 998, p. 1 24- 1 25.
2 � M. Petrescu-Dîmbovita, Depozitele de bronzuri din România, Bucureşti, 1 977, p. 76, fig. 85/5:
Idem, Contribuţii la problema sfârşitului epocii bronzului şi inceputului epocii jierului in
Moldova, în SC/V, IV, 1 953, 3-4, p. 46 1 , fig. 1 0/5.
:b M. Petrescu-Dîmbovita. M. Florescu. A.C. Florescu, Truşeşti. Monografie arheologică. Iaşi Bucureşti, 1 999, p. 256.
1.
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Elementele prezentate mai sus permit evidenţierea unor trăsături ale ritului şi
ritualului funerar practicate de către carpi. Astfel, se observă varietatea tipurilor de
depunere a resturilor culese de pe rug, într-o necropolă pe care, deocamdată, o
considerăm a ti unitară din punct de vedere cronologic: aşezarea resturilor cinerare în
urnă cu sau fhră capac (M 1 , 2, 4-7, 9, 1 1 , 1 4), în urnă şi în groapă (M 3, 8, 1 2, 1 3), sau
doar în groapă (M 1 0). În unele situaţii au fost depuse în groapă, împreună cu defunctul,
ofrande de carne, aşa cum indică prezenţa oaselor de bovidee în gropile mormintelor 4-6
şi imediat dedesubtul urnelor din M 2 şi M 1 2 .
Dintre elementele de ritual recuperabile pe cale arheologică, remarcăm tratarea
diferenţială a obiectelor personale, menite să-I însoţească pe defunct: în timp ce
mărgelele din pastă sticloasă prezintă urme evidente ale trecerii prin foc, inventarul
metalic nu pare să ti fost aşezat pe rug, alături de corp. Aceste obiecte metalice,
îndepărtate, probabil, înainte de ardere, au fost aşezate în urnă, deasupra resturilor
incinerate (M 4, 6, 13) sau direct în groapă (M 3).
Ceramica pare să ti avut şi ea parte de un tratament special: urnele din M 1, 3, 4, 6,
7, 9 şi 1 1 au fost depuse în groapă după distrugerea părţii lor superioare; nu excludem însă
nici posibilitatea ca absenţa unor fragmente din buza vaselor să se datoreze unor factori
ulteriori înmormântarii (deranjamente provocate de factori antropici sau naturali).
Pe toată suprafaţa cercetată de noi au fost identificate, în afara unui complex
stratigrafic clar, fragmente de vase cenuşii, lucrate la roată, sau vase-sac grosiere,
fragmente ce provin. cu siguranţă, din morminte distruse de-a lungul timpu lui. Ţinând
cont de această realitate, precum şi de configuraţia terenului, con�iderăm că în punctul
"
"
" La Perdele există un adevarat "câmp funerar , care ocupa, probabil, întreaga terasă,
până în apropierea izvoarelor.

LA NECROPOLE CARPE DE DOCHIA-" LA PERDELE " ,
COM. DE GIROV, DEP. DE NEAMŢ
Re� urne

Les recherches archeologiques etfectuees dans les annees 1 997- 1 998 dans
l'etablissement carpe {Il-Ilie siecle apr. J. Ch.) de Dochia-"La Perdele", corn. Girov, dep.
de Neamţ, ont mise â la decovert de 1 4 tombes d'incineration, aux proffondeurs
d'environ 0,25 -0,78 m. Parmi celles-ci, deux etaient partiellement detruites et un en
totalite. Pour trois autres on n'a pas pu etablir leur forme, leur identification etant
donnee par la couleur plus foncee de la terre qui les remplissait. Un nombre de huit
lombes avaient une fosse de forme conique et seulement une de forme ovale. En deux
cas on a suppose que les defunts etaient des enfants.
Toutes les tombes etaient pourvues d'un inventaire constitue par une urne, en
�cncralc bitronconique. travaille â la roue ou â la main, pourvue ou non par un
wuvcrcle; des restes osteologique d'animaux, calcines, en provenant des offres; des
lragments ceramiques; des pierres; des perles rouges de calcedonium et d'une pâte
l(lac ieuse, tout come des objets en metal: une boucle de ceinture en fer (T.3 ), une fi bule
1lc hronze et un pandantif-amulete de forme tubulaire, pourvu des deux anneaux (T.4),
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une fibule en fer (T.6) et deux boucles d'oreille de bronze de forme fol iacee, une entiere
et fautre fragmentaire (T. I 3).
Tres pres de quatre tombes (T.4, T.5, T.8 et T. l 4) ont ete decouverts des restes
osteologiques de bovidees, des dents, des fragments ceramiques, des pierres, tout
comme une fousaiolle bitronconique (T. I 4).
Les resultats des recherches dans la necropole de Dochia permettent â evidencier
quelques traits du rit et du ritual· funeraires pratiques par les Carpes. Ainsi, les restes
cineraires ont ete deposes dans les umes avec ou sans couvercle (T. I , T.2, T.4-T.7, T.9,
T. l l , T. l 4), en urne et dans la fosse (T.3, T.8, T. l 2, T. l 3) ou seulement dans la fosse (T: 1 0).
Les objets d'inventaire etaient traîtes differement: si les perles presentent des
traces evidentes de combustion, les pieces en metal ont ete mises dans les tombes aux
dessus des restes incineres.
Tenant compte de la configuration du terrain et du fait que sur toute la surface
cherche par nous, ont ete identifies des fragments des vases gris, travailles â la roue et
des vases-sac grosiers qui proviennent certainement des tombes detruites â travers le
temps, on considere que au point "La Perdele" il y a un vrai champ funeraire qui
occupe, probablement, toute la terrace, jusqu'au proximite des sources.
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