UN MORMINT HALI.STATTIAN DESCOPERIT
LA TRESTIANA - BIRLAD
EUGENIA POPUŞOI

Prin săpăturile efectiuate, in iulie 1 966, la Trestiana (Stroe Beloescu)
s-a urmărit cunoaşterea suprafeţei ocupate de aşezarea neolitică, de tip
Criş, 1 luînd in cercetare sectoare noi.
Dintre sectoarele cercetate în 1966, cel mai întins şi importan� este·
situat la nord-ves11, unde s-au descoperit mai multe morminte cu schelete
în poziţie chircită. Alături de acestea a fost găsit un mormÎIIlt (nr. 8).
hallstatian de care ne vom ocupa in lucrarea de faţă.
•

Mormînhil 8, de înhumaţie, descoperit în solul viu, la adîncimea de
0,60 m.
Scheletul era aşezat direct pe pămînt, in poziţie întinsă, cu mîna
dreap�i pe bazin, iar stînga mult adusă spre bărbie. Capul, sfărmat, puţin
deplasat spre vest, era culcat pe partea stîngă (fig. 1). Orientarea, sud
(capul) nord (picioarele). Oasele scheletului sînt prost conservate.
La distanţa de 0,28 m., spre sud, de cap se află un vas (1) aşezat cu
gura în sus. Pe piept, în partea dreaptă s-a găsit o fibulă (2). O fibulă ase
mănătoare (3) s-a mai găsit şi 'intlre braţul şi antebraţul mîinii stîngi. La
5 cm. de umărul stîng a fost descoperită o fusaiolă (4).
Inventarul aşa cum am arătat mai sus se compune din :
1. Cană (fig. 2) cu două torţi supraînălţate, rupte însă din vechime.
Pasta, amestecată, cu mult nisip, a căpătat, după ardere, culoarea cenuşie
închisă-neagră şi pe alocuri cenuşie-roşcată. Corpul vasului estle scund cu
pîntecul uşor bombat, profilul arcuit şi fundul plat. Gîtul este scund de
formă uşor tronconică, buza oblică. Torţile în bandă cu secţiunea rotundă,
pornesc din zona de întîlnire a corpului cu gîtul şi se sprijină cu capătul
superior pe buza vasului. Inălţimea vasului este de 3,5 cm., diametru! gurii
de 9 cm. ,diamerul fundului de 4, 7 cm.
2. Fibulă de bronz cu corpul arcuit (fig. 3/1). Corpul fibulei are sec
ţiunea rotundă, fiind mai gros la mijloc şi subţiindu-se treptab spre extre-·
mităţi ; prezintă trei umflături inelare lîngă resorturi, dintre care cea
mijlocie mai proeminentă. Corpul fibulei lîngă picior este prevăzut cu o·
1.
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serie de striuri în zig-zag. Cealaltă extremitate se termină cu un arc fără
. a constitui însă resortul. Piciorul cu placa portagrafăl se desparte de corp
printr-un arc dintr-o spirală. Placa piciorului are forma unui "scut beotic"
fiind decorată cu trei nervuri mediene şi zece grupe de cerculeţe incizate
fiecare avînd cîte un cerc concentric şi o împunsătură adîncă la mijloc.
1n ceea ce priveşte acul şi resortul, ele fiind din fier şi distruse de rugină
:nu putem arăta care a fost forma lor.

Fig. 1. Mormînt de inhumaţie

3. Fibulă de bronz, de acelaşi tip cu prezenta, de dimensiuni mai mici
(fig. 3/2}, cu corpul arcuit, avînd secţiunea rotundă. Corpul la mijloc mai
,gros şi subţiindu-se treptat spre extremităţi, unde prezintă umflături pre
văzute cu incizii care formează cîte cinci inele, dintre care cel median mai
proeminent. Piciorul cu placa portagrafă se desparte de corp printr-un arc
dintr-o singuă spirală. Placa în formă de "scut beotic" este decorată cu
trei nervuri mediene. Cea:laltă extremitate a corpului se termină printr-o
Jlrelungire, de secţiune dreptunghiulară, pe care sînt aplicate două nituri,
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din fier, ca şi la cealaltă fibulă, pentru prinderea acului şi resorttului. A
cestea fiind din fier sînt distruse complet de rugină.
4. Fusaiolă circulară din lut, omată cu caneluri oblice. (fig. 2/2) .
•

Descoperirea iz()lată de la Trestiana (Stroe Beloescu) Bîrlad, nu ne
permite o analiză amplă a perioadei căreia aparţine.

Fig. 2. - vas ; 2, fusaiolă

In legătură cu ritul de înmormîntare nu găsim analogii perfecte în
descoperirile aparţinînd aceleiaşi perioade din Moldova, Tr111nsilvania şi
Oltienia.
Dacă ne referim la Moldova constatăm că1 morm·întul de înhumaţie
de la Trestiana se deosebeşte, în ceea ce priveşte ritul de înmormîntare,
de necropola hallstattului tîrziu de la Bîrseşti, unde s-a •folosit exclusiv
incineraţia. 2 De asemenea constatăm deseori şi faţă de necropola de înhu
maţie de la Balt1'l Verde şi Gogoşu. Astfel la Trestiana scheletul era aşezat
2. S. MORINTZ : "Săpăturile de la Bîrseşti-Vrancea" ,

în Materiale şi cercetări
arheologice, V, pag. 355 şi urm. ; VI ,pag. 231 şi unn. VII, pag. 801 şi
urm.
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în poziţie întinsă, direc pe sol, fără pat sau înveliş de bolovani şi nici în
turnul ca în cazul necropolei de la Balta Verde şi Gogoşu. 3
Desigur că prob'lema cea mai importantă este aceea a datării precise
.a acestui mormînt. In acest sens cana cu torţi supraînălţate, care se răs-

Fig. 3.

-

1-2, fibule de bronz

.3. D. BERCIU şi E. COMŞA : ,.Săpăturile de la Balta Verde şi Gogoşu, in Materiale

şi cercetări arheologice" , II, pag. 266 şi unn.
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pîndeşte de-a lungul intregii primei perioade a fierului, nu ne poate ajut,a
'
la o încadrare cronologică a mormîntului de la Trestiana.
Pentru datare trebuie să luăm în consideraţie fibulele. Astfel, prin
trăsăturile tipologice cele două fibu1e prezintă strînse afinităţi cu acelea
aparţinînd variantei B 3 din inventjarul necropolei de la Ferigile.
Fibule asemănătoare au fost găsite la Balta Verde-Gogoşu, 5 Gla
sinac (Rudine)6, Glasinac (Rusanovici)1. Menţionăm că la Glasinac (Rudine·
acest tip de fibulă apare împreună cu o fibulă cu arcul puţin naviform, cu doi
butoni, dar cu placa piciorului dreptunghiulară şi buton "indică o dată mai
tîrzie SÎli'şitul sec. VI - începutul sec. V î.e.n. 8 La Glasinac (Rusanovici)
asocierea variantei B 3 cu o fibulă cu piciorul patrat fără scobituri latje
rale şi cu o fibulă cu arcul naviform cu piciorul prelungit terminat cu inele
este databil de asemenea la sfîrşitul sec. VI î.e.n. 9
Pe baza analogiilor menţionate putem conchide că mormîntul de la
Trestiana-Bîrlad, la care ne referim ar putea fi datat, eventual în sec.
VI i. e. n.
Mormîntul descoperit la Trestiana-Birlad constituie un elem<:!nt pre
ţios pentru cunoaşterea perioadei hallstjattului tirziu în Moldova, prin fo
losirea încă a înhumaţiei. Ritul înhumaţiei descoperit la Trestiana nu tre
buie privit ca un element izolat. Este cunoscut că în cimitirul de la Stai
cani, s-au descoperit morminte plane, care conţin schelete în poziţie uşor
chircităi, datate în sec. VII-VI i.e.n. Tot aici se semnalează pentru prima
oară o fibulă fragmentară de tip Glasinac, 10 în Moldova.
O deosebită importanţă pentru cunoaşterea hallstattului tirziu din
Moldova o constituie apariţia în zona aproximativ centrală a Moldovei a
fibulelor cu "scut beotic''. Caracteristicile lumii lirice au fost răspîndite
şi adoptate, mai intii, de populaţia tracică din regiunile sud-vestice ale
spaţiului Carpato-Dunărean. 1 1
Identificarea, recent, la Trestiana a fibulelor cu "scut beotic" , dove
deşte o "generalizare" a acestui obiect de podoabă ia populaţia din spaţiul
sud-vestic şi sud-estic Carpato-DUIIlărean.
UN TOMBEAU HALLSTATTIEN DECOUVERT A TRESTIANA
(STROE BELOESCU) BlRLAD
Resume

Dans le secteur nord-ouest de l'habitat neolitique de Trestiana-Birlad, ont ete
decouverts plusieurs tombeaux d'inhumation avec des squelettes dans une p·os ition
rabougrie. A cote de ceux-ci on a trouve un tombeau (M 8) la squelette etendu, ap
partenant a la periode hallstattienne.
S. MORINTZ : Op. cit.
D. BERCIU şi E. COMŞA : Op cit., Movila XLXII, fig. 163/1.
A. BENEC şi B. COVAC : Glasinac Il, pl. XIV.
A. BENEC şi B. COVAC : Op. cit., pl. XXV/1-3.
AL. VULPE : "Necropola hallstattiană de la Ferigile", pag. 80.
A. BENEC şi B. COVAC : Op. cit.
10. M. PETRESCU-DlMBOVIŢA : ,,Cimitirul hallstattian de la Stoicani pag. 198_
11. In necropolele de la Gogoşu , Ferigile se intilnesc foarte frecvent.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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L'inventaire etait forme de deux fibules dont la plaque portegraphique a la
1orme d'un bouclier, un vase (une tasse) a deux boudes en-dessue, une randeau.
Par les traits typologiques de ces deux fibules y trouvees, qui representent d'in
times affinites avec la variante B 3 de Ferigele, on peut conclure que la tombeau
-de Trestiana-Birlad, peut etre date du VI-e siecle a.n.e.
L'identification a Trestiana des fibules ,,a bouclier beotien" caracteristiques au
monde illyrique, indique, leur propagation et leur adaptation d'abord par la popu
lation trace des regions sud-ouest du terriloire Carpathes-Danube et p�s par la
;population du territoire sud-est Carpathes-Danube.

EXPLICATIONS DES FIGURES
Fig. 1. - Le tombeau d'inhumation.
"Fig. 2. - 1, vase ; 2. Fusaiole.
Fig. 3.
1-2, Fibules en bronze.
-
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