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Propuneri privind abordarea materialității din perspectiva analizei spațiale.
Studiu de caz: Izvoare–La izvoare, jud. Neamț
Casandra BRAȘOVEANU
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Istorie
Cercetarea relației om – mediu – teritoriu locuit generează informații importante cu privire la
constantele și preferințele grupurilor umane studiate, atât în ceea ce privește amplasarea așezărilor, cât
și referitoare la resursele exploatate. Un studiu de acest tip este necesar întrucât contribuie la o mai
bună cunoaștere a comunităților și a mediului din preistorie. În acest scop, au fost utilizate metode de
lucru pluridisciplinare, provenite din geografie, arheologia mediului și a peisajului, utilizând și repere
din domenii precum: geologie, pedologie și biologie.
A fost selecționat pentru studiul de caz situl de la Izvoare–La izvoare deoarece este relevant
pentru ilustrarea unui astfel de model de analiză. Rezultatele obținute contribuie la cunoașterea
aspectelor materialității, comportamentului grupărilor eneolitice față de mediul înconjurător și relația
de codependență existentă între acestea. Pornind de la datele materiale de la Izvoare–La Izvoare
(ceramică, arhitectură, obiecte deosebite etc.) sunt extrapolate resursele deja confirmate la așezările
din proximitate, fiind realizate analogii cu descoperirile din siturile eneolitice din depresiunea CracăuBistrița. Prin includerea informațiile obținute din analiza spațială a sitului în cauză, pot fi obținute
rezultate cu privire la mediul de interacțiune al omului din perioada eneolitică, factor care a determinat
amplasarea așezării.
Propunerea unui model de analiză a olăriei. Studiu de caz: lotul Siliștea-Pe Cetățuie 2004, Cas. α
Ana DROB
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Istorie
Contribuția de față reprezintă o încercare de îmbinare a metodelor de investigare arheologică
cu metode științifice de analiză. Studierea olăriei presupune stabilirea unor criterii standard care permit
investigarea obiectivă a ceramicii. Analiza macroscopică reprezintă o primă etapă, acum fiind
determinată culoarea, tipul de ardere, tratarea suprafețelor, duritatea și incluziunile. Analiza
microscopică ajută la identificarea unor elemente nesesizabile cu ochiul liber, aspecte care
completează datele macroscopice. Toate aceste rezultate pot fi coroborate cu analizele SEM-EDX care
furnizează informații cu privire la natura materiei prime, temperatura de ardere și funcționalitatea
vaselor.

Lotul ceramic ales este relevant pentru ilustrarea unui astfel de model de analiză ce permite
arheologului să obțină rezultate concrete cu privire la realizarea și utilizarea olăriei, fiind depășit
stadiul descrierilor lungi care nu aduc astfel de date.
Metode de analiză a vaselor de depozitare. Studiu de caz - Dinogeția
Bianca Elena GRIGORAȘ
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Istorie
Vasele de depozitare se regăsesc în toate siturile arheologice și au avut un loc special în cadrul
economiei gospodăriei. Studiul lor ne poate oferi informații despre tipul de alimente ce urmau a fi
stocate și cantitatea acestora. Arheologul are la dipoziție mai multe metode. Prin intermediul metodei
tipologice se poate stabili aria de răspândire a anumitor tipuri de vase și cronologia lor. Metodele
macroscopice oferă informații despre culoarea, arderea fragmentelor, duritatea, tipul de matrice iar
cele microscopice ne completează informațiile prin determinarea centrului de producție (local,
regional sau inter-provincial). Metodele au fost aplicate și asupra vaselor de provizii de la Dinogeția și
am putut stabili că acestea datează din perioada secolelor IV-VI. Totodată, acestea au fost produse
local probabil deși, date fiind dimensiunile medii, nu este exclusă o producție într-un centru
specializat. O mai bună înțelegere a acestei producții vom avea doar când vom putea compara vase
similare descoperite în siturile învecinate Dinogeției, cum ar fi Noviodunum, Arrubium, Troesmis.

,,Regalia în ,,Historia Augusta" - aspecte metodologice
Andreea GABOR
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Istorie
Paul Veyne afirma că ,,istoria este cunoaștere prin documente". Această afirmație este perfect
validă pentru perioada Antichității târzii, când izvoarele literare oferă o perspectivă fidelă asupra
modului în care omul antic percepe, se raportează și se comportă în societatea din care face parte. Unul
dintre izvoarele literare principale ale Antichității târzii este ,,Historia Augusta" -colecție de biografii
ale împăraților și uzurpatorilor romani de la Hadrianus și până la Carinus, scrisă în a doua jumătate a
secolului al IV-lea d.Hr.. Analiza istorică a acestui izvor solicită adoptarea unui aparat metodologic
coerent. Totodată, tematica lucrării - categoria ,,regalia" implică utilizarea unor metode de identificare
și interpretare specifice.

