MORMINTE NEOLITICE OE TIP STARCEVO-CRIŞ
LA TKESTIANA, CO�UNA GRIVI'fA, JUDEŢUL VASLUI
de EUGENIA POPUŞOI

Printre problemele care au stat în atenţia noastră, încă · de !a în
ceput, în aşezările de tip Straccevo-Criş de la Trestiana, a fost şi aceea
a surprinderii eventualelor elemente de rit şi ritual folosite de comuni
tăţile în discuţie cu atît mai mult cu cît cerectările perieghetice anterioare
s ugerau şi existenţa unor morminte 1• Chiar din primul an, 1964, săpă
turile arheologice au scos la iveală un număr de 6 morminte dintre care
unul - Mormîntul nr. 6
indica prezenţa, aici, a mormintelor neoli
tice. 2• ln anii care ati urmat, odată cu extinderea cercetărilor, numărul
mormintelor descoperite a crescut la 42. in discuţia noastră, acum, sînt
I l morminte care, prin ritul · de înmormîntare, ne-au permis să le con
siderăm a fi aparţinut neoliticilor ce au vieţuit în aşezare. Nu se poate
însă realiza o analiză a celor 1 1 morminte considerate a fi aparfinut cul
turii Stracenvo-Criş fără să menţionăm că unele dintre celelalte mor
mi nte ce se încadrează, pe baza inventarului aferent, după cum urmează
5 morminte ....,- cultura Noua 3 ; 3 mormin.te - hallstatt \ 2 morminte
primei jumătăţi a mileniului 1 e.n. S. în timp ce, un număr de 21 de mor
minte, fără· elemente de , inventar, n-au putut fi raportate cronologic"
nici unei etape istorice pentru că folosesc înmormîntarea în poziţie chir
cită, rit practicat atît de comunităţile Starcevo-Criş, cît şi de acelea alP
culturii Noua.
Cele 1 1 morminte considerate a fi aparţinînd culturii Stracevo-Criş
sînt răspîndite atit pe terasa inferioară
6 m01:minte, cît şi pe terasa
mijlocie
5 morminte 6• Din punct de vedere stratigrafic acestea pă-

-

-

1 Atenţia ne-a f<J5t atrasă de prezenţa unui fragment de calotă craniană
ck:;coperit, odată cu fragmentele ceramice tipice culturii Star(;evo-Criş, in timpul
perieghezelor care au premers săpăturile arheologice.
2 I ntre . mormintele descoperite în anul 1964 a putut fi detaşat un mormînt
S � a rcevo-Criş de un altul al culturii Noua prin elementele de inventar ce le în
o,oţc�m (cf: Eugenia Popuşoi, Cercet. lst., serie nouă, Iaşi, 1980, XI, p. 129-13Q) .
3 Eugenia Popuşoi, op. cit., p. 130.
4 1dem, Carpica, 1969, p. 87-92 ; idem, Cercet ... , p. 130-132.
5 ldem, Cercet..., p . 132.
6 Cercetările arheologice în aşezarea de la Trestiana fiind mult extinse, pen
tru o mai bună urmărire a descoperirilor, intreaga suprafaţă a fost împărţită în
:l zone A - terasa inferioară, B - terasa mijlocie şi C - zona intermediaFă
dintre cele două terase. Aşa se explică notarea CI! sigla B a mormintelor de pe
terasa mijlocie.
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tnmd în stratu l galben cu coner�ţiuni calcaroaşe, la foarte mică adîn
cime faţă de- nivelul de ccUcare n eo l iti c (M. 6) ori se qiisesc - la inte r
ferenţa · dintre c}ep1.merea neagră şi cea cafenie_ (B/M .4) 7 sau dintre d<>�
p1,1nerea cafenie şi cea galbenă cu concreţiuni calcaroase (B / M .5) 8: Adin
0,25 m ,
Ci mea la care se află mormintele se înscrie între 0;20 m
[l{'east<'i mare di feren ţă dato:rîndu-se, pe de o parte, unor .mari depu
neri ulteri9are pe terasa mijlocie ori · a eroziuni l o r puternice de .. p� te-

"'

�

rasa inferioară iar, pe de� altă par te, datorită Ît:lmormintărilor în inte
rio ru l si:m în afara locuinţelor, fapt ce va fi evi denţiat prin ptczcntarea
indi vid ual ă a fiec�rui mormînt . .
Mormîntur nr. 6 (fig. 1 / i) 9, descoperit în imediata a pro pi ere i:t ·lo
cuinţei 2 c irca 0,20 m est de acesta, 1� adîncimea de 0,25 m , în stratul
galben cu ccîncreţiu ni calcaroase. Scheletul, · slab conservat, era aşezat în
poziţie chircită pe partea stîngă şi orientat cu capul spre nord. Mîi nile
decedatului au fost aduse sub bărbie, iar picioa�le strînse moderat sub
. bazin . Ceafa se sprijină pe un fragment ceramic proveni t di n partea
inferioară a unui vas de factură Starcevo-Criş . .Odată- .c�l determinarea
antropologică a fost identificat un radius întreg de oviCaprin 1 0 provenit,
posibil, elin -ofrand<:'i. funerară . Studiul antropologie- indică f.aptul că sche
letul a aparţinut unei femei .î n vîrstă _c;:l e aproximativ 45 de ani, tipul
mediteranoid gr'aciL I 1 :
Mormînt1t L nr. 7 (fig. 2 / 2) �"2, s.e află 1� aproximativ 12 m , _ spre nord
de locuinţa 6, găsit la adîncimea de Q,35 m, în d epunerea de cul oare
(!afenie. Pămîntul de deasupr� este afînat pînă la adîncimea de o;25 m .
Scheletul era foarte slab conservat- păstrîndu-se doar· fragmente d i n oa
sele lungi de Ia· 2lcioare strînse moderat sub bazin, oasele de la mîini
care fuseseră aduse sub bărbie şi cîte,va fragrl)ente de calotă ..crania:t:J- fi .
De�edatul a fost aşezat în poziţie chircită, p e partea dreaptă, orientat
cu cap ul spre sud. Pe sch�let şi sub acesta s:.au găsit fragmente cera
mjce · provenite din vase de dimensiuni mari de factură Starcevo-Cri ş .
Fă r ă să putem .stabili, cu precizie dacă aceste fragmente a u fost aşez�te
intenţionat credem,
cu mare probabilitate, că mormîntul poate fi atri
·buit comunităţilor neolitice din aşezare avindu-se în vedere asemănarea
pe care p are, după cum se va vedea, cu cele-lalte încadrate ca atare şi
unde incertitudinile sînt aproape în întregime înlătur�te. Scheletul a
aparţinut probobil " . . . unui individ matur, încă tînăr, de sex feminin(?)'�.
·M ormintul nr. 9 (fig. 1/ 2 ) 14, .a fost descoperit la circa · 1 0 In spre
vest de locuinţa nr. 3 şi
4 m spre nord faţă de' locuinţa rir. 6,. la
adîncimea· de O,u5 ni:, în depunerea galbenă cu concreţiuni calCaroase.
_

-

•.

-

7 Eugenia Popuşoi, Morminte neolitice ::;t'O!,r(evo-Criş la Trcstiana,, comunicare
susţinută In sesiune
a -l7tiinţifică Pialra Neamţ, 198�.
·
8

Ibidem.

9 Eugenia Popuşoi,

Cercet . . ., p. 130, fig. 6/1.
10 Olga Necrasov, S:=rhfi n a Ailton\u, Acta MM, I, Vaslui, 1979, p. 21.
1 1 Olga Necrasov, Ann Romm Anthrop, 196!;,
P. 9 : Ol�a Ne,;rasov,
•
rafina Antoniu, op. cit., p. 2 1 .
12 �f. supra not<�. 7.
1 3 Oka Nectasov, Ser<lfina Antoniu, nv.. (';t., If. �2.
14 Eugenia Popuşoi, Cet:ceL., p. 130, fig. 61?.
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l\1ormîntuf conţinea resturi osteologice, care er�n.t în dezordine, fapt ce
!1 ' • n�-a perm i s să distingem existenţa a două schelete, fapt remarcat
( ' (' cleterm i Mt rile antropologice (9A şi 9B) 1 5 • Observaţiile noastre au per
m i s totuşi , să detaşăm parte dintr-un schelet ale cărui oase lungi de la
picio:.tre erau strînse puternic sub bazin, -mîna dreaptă îndoită spre cotul
·
mîi n i stingi care , la rîndul ei, era aşezată pe coapsă. Resturile de cutie
crunian[t d eş i împr[tşti ate
în mare măsură, ne-au dat posibHitqtea
srt nfli:im unde a fost aşezat capul. În. felul acesta, elementele distinse
c i n t rc · oasele aflate în mormînt, ne-au permis să stabilim poziţia chir
c i t;-; , c el pu .in pentru unul dintre decedaţi, şi aşezarea sa pe partea
�. ! i ng<\ cu capul spre nord. De-a lungul coloanei vertenrale, precum şi
dPasupra pe bazin, din - care s-au păstrat putine resturi foarte sfărlîni
cloase, s-ai..t găsit fragmente ceramice din vase de dimensiuni mari de
factuni Starcevo-Criş . Studiul antropologie a stabilit pentru i ndivizii
d i n mormînt1:1l nr. 9, fie · tipul nordic, fie cel protoeuropoid 16. Ca ofrandă
remarcăm prezenţa unui fragment ele ti bie de ovicaprin 17, identificat
od , u·t cu de termimirile antropologice 1 8 .
Mormîntul n r . 1 8 (fi g 1 /3) 1 8 se află la aproximativ 1 0 m spre vest
de l oc u in ţa 1 1 , la adîncimea de 0,57 m î n depunerea galbenă cu concre
ţi uni calcaroase_ ,Scheletul mai bi-ne conservat decît în celelalte· motminte
i n d ica pozi ţia chi rcită, c11 picioarele puternic strînse sub bazi n şi mîinile
adunate cu palmel e spre abdomen. Decedatul a fost aşezat pe partea
stîngă cu capul spre est: Pe schelet şi sub acesta se aflau fragmente de
vase din categoria grosieră: a ceramicii aflată în complexele Starcevo
Criş din aşezare . Lîngă umărul stîng era aşezată o piatră de dimensiuni
relativ mici, sf<irîmicioasă, de culoare cafenie-brună. Scheletul a apar
ţ i n u t u nu i băr!Jat matur de 40-50 ani, cu o statură de aproximativ
1 . 70 m 1 9•
Mormintul n1". 30 (fig. 2/ 4) 20 a fo�t descoperit la aproximativ 4 m
spre vest de locuinţa 1 2, la adîncimea de 0,50 m, în stratul galben cu
concreţuni calcaroase. Scheletul, slab conservat, a aparţinut "unui - adult,
2
înc<'i tînăr, în vîrstă de aproximativ 30 de ani" 1 • Decedatul a fost aşe
z a t in groapă culcat pe partea dreaptă:, în poziţie chircită şi cu capul
spre sud. Sub corp groapa a fost placată cu fragmente ceramice din
categoria gro:>ieră in timp ce partea superioară' a 'corpului decedatului
a fost acoperită cu frAgmente ceramice
din categoriile semifină şi fină
specifice culturii Starcevo-CriŞ. La spate, la o- depărtare de cea. 0,20
m , in d reptu l bazinului fragmente mai mari de vase (chiar jumătăţi
di ntr-o strachină) acopereau citeva oase caloinate. probabil, resturi de
ofrandă funerară. Dintre acestea s-au recuperat un calcaneu de bovideu
�i un mo'lar de . ovicaprin, ambele resturi provenind de la indivizi ti,

15

O!r-a Neci·asnv, Serafina Antoniu. op. cit., p . 22.

1 bidem, p. 33.
Ibidem, p. 22.
18 Eugen ia Popuşoi. op. ci t. , ,a. 1 30.
1!-J Qlga Necrasov, Serafina A n toniu, op. cit., p. 211.
20 Eugeni a Popu)oi. op. cit., p. 130.
2 1 Olga Necrasov, Serafina Antoniu, op. cit., p . 24.
16
17
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neri 22• Din fragmente ceramice au putut fi reconstituite cţteva forme
de vase ,23, pri"ntre care o cupă de culoare cenuşie de formă bitronconică.
cu buza uşor evazată spre exterior (fig. 5/5) ; un fragment de cupă din
pastă fină, de culoare gălbuie roşcată, puternic corodată, c�1 urme de
pictură neagră ' pe fondul vasului" avînd forma bitronconică şi buza
uşor evazată spre exterior (f!g. 5/5) ; fragment dintr-o strachină lu
crată din pastă semifină, de cliloare cenuşie, avînd forma tronconică şi
buza uşor înălţată. Pe umăr pre�intă o proeminenţă trasă din peretele
vasului (fig. 5/2) ; fragment dintr-un vas cu corpul bombat, gîtul scurt
şi buza uşor subţiată (fig. 5 / 3) lucrată din pastă grosieră cu pleava în
compoziţie, de culoare cenuşie. gălbwe:
Mormintul nr. 32 (fig 3/2 ; 4 / 1 ) 24 a fost descoperit la adîncimea
de O, 70 m, În apropiere spr e nord-nord vest de acesta, circa 2 m, se
află Yn cuptor (C1 ) 25, iar spre vest circa 3 m, sînt resturile locuinţei 1 4.
distrusă în mare măsură de gropi actuale. Din schelet s-au ·păstrat frag
mente dintr-un craniu de adult, foarte groase alături de care erau cîteva
fragmente din oasele lungi de la mîini şJ. picioare, diferenţiate de cele
din calotă prin dimensiunile reduse şi fragilitate. Analiza antropologică
a resturilor osteolop,ice din , mormîntul în discuţie, indică prezenţa cîtorva
muguri dentari şi dinţi de lapte aparţinînd untli copil de cea 1(} luni
şi a resturilor din calota craniană a unui adult, permiţîndu-:se asfel să
se stabilească existenţa a doi indivizi (M 32A şi M 32 ·B)26. Puţinele res
turi de la oasele lungi de copil indică, pentru acesta, poziţia întinsă.
Acestea, alăturL de resturile din craniul de adulţ, ne permit să stabilim
orientarea cu capul spre sud a decedaţilor din mormîntul '32. Bucăţi
mari din vase de provizii de facturr;i Starcevo-Criş acopereau partea su
perioară a corpuluf ,acestora. După demontarea scheletului s-a
observat prezenţa unor fragmente de aceeaşi factură, aşezate şi sub
capul decedaţilor. Arderea slabă a făcut ca ceramica găsită în M. 32· să se
sfărîme fapt care nu -ne-a permis să reconstituim nici un vas.
Mormîntul BIM. l (fig. 1 / 4) 27 de adult a fost descoperit în i n te
riorul loc1:1inţei· B/L. l . La sud de vatra din interiorul locuinţei, cea 2 m
de aceasta, fragmentele ceramice şi celelalte elemente, chirpici, unelte
etc, aflate, în genere, la nivelul "podelei" erau foarte rare. Aici, sub ni-
velul locuinţei (-1 ,90 m), la adîncimea de. 2 , 1 5 - 2,20 m faţă de solul
.
actual a fost găsit un schelE!t în stare de conservare bună, aşezat pe
partea stîngă, în poziţie chircită, orientat cu capul spre est. Sub cap şi
pe hazin au fost . aşezate fragmente ceramice identice cu acelea găsite
în complexul in interiorul căruia .se ;1flă (Starcvo-Criş) . Foarte fragmen
tată şi slab arsă, la spălare cioburile s-au descompus nedînd':l-ne posi.

----..,_------

22
23
24

I.bidem, p.

24.

Eugenia Popuşoi, op. cit., p. 130, fig.
lbidem, p . 1 30, fig . J/3.

18/1-!J.

25 Dintr-o greşeală unele pagini din capitolele. : Locuinţele şi vetrele. pre
.
cum şi Uneltele cioplite şi !)lefuite din publicaţi;:! au p a gi n ile in revistă inver sate
sau trunchiate, ceea ce permite a se vedea . doar cuptorul in apropierea c;J ruia
s-a găsit mormîntul 32 (vezi Eugen ia Popuşoi, op. dt. , fig. 2/1).
2fl Olga Necrasov, Serafina A nton i u. op. cit., p. 24.
27 Cf supra nota 7.
·

.•
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bilitatea s ă reconstituim forme de vase. î n dreptul abdomenului s-a'ţl
găsit cîteva aşchii " de silex aşezate grămăjoară, iar la 0, 10 m de �enunchi
se aflau două pietre mici de aspect calcinat, de culoare bruna, foarte
sfărîmicioasă.
Mormîntul B/M.2 (fig. 2/3) 28 a fost descoperit la 2,70 m spre est
faţă de locuinţa B / L. 1 , la adîncimea de 2,20 m, în depunerea galbenă
cu concreţiuni calcaroase. Din schelet s-au păstrat cîteva fragmente din
oasele lungi de la picioare, adunate sub bazin şi de la mîini aduse sub
bărbie, precum şi dteva fragmente din calota craniană. Culcat pe partea
dreaptă, în poziţie chircită decedatul a fost orientat cu capul spre şud
- sud-est. Fragmentele de cutie craniană se aflau - pe cioburi Starcevo
Criş aşezate intenţionat sub cap. în faţă, la 0,25 m s-au găsit mici frag
mente de oase animaliere alături de o piatră· sfărîmicioasă, brună-roşcat.
O piatră asemănătoare se afla aşezată pe bazin.
Ma;-mîntul BIM.3 (fig. 3/1) 29 a fost identificat în colţul de nord-est
al aceleiaşi locuinţe B/L. 1 . Aici, într-o groapă ovală (0,50 x 0,60 m),
era un mare amestec de fragmente ceramice ş'i elemente din scheletul
unui copil, respectiv fragmente de cutie craniană şi din oasele lungi
de la mîini şi picioare, extrem de fragile. Groapa în care .s-au găsit res
turile mormîntului B/M.3 cobora, Jaţă de nivelul "podelel" locuinţei ---:1 ,90 m -, cu 0,35 m.
Mo<mîntul B/M.4 (fig. 2 / 1 ; 4/2) a fost găsit la cea 4 m spre sud,
de locuinţa B/L.3 30, la adîncimea de !,65 m, Ia interferenţa dintre de
punerea neagră şi cafenie în care se află şi resturile locuinţei menţionate. Scheletul, de copil, este slab conservat păştrîndu-se doar cîteva
fragmente din cutia craniană,. în parte împrăştiate, apoi, puţine resturi
de la oasele lungi de la mîini şi picioare, precum şi urme ale «rutiei to
racice şi din <;oloana vertebrală, însă, în cea mai mare măsură fără po
sibilitatea de a fi recuperate. Decedatul a fost aşezat pe partea stîngă,
în poziţie chircită - chircirea fiind moderată -, cu capul orientat spre
nord-est. Peste schelet şi-n jurul acestuia- erau fragmente ceramice iden
tice cu cele din locuinţa B/L.3 (nivelul II). Aflarea mormîntului Ia ace
eaşi adîncime cu un complex de locuinţe - locuinţa B/L.3, fapt care,
de altfel, se repetă, ne referim la mormîntul 30 care se găsea la aceeaşi
adîncime cu locuinţa 12, ridica în acel moment, semne de . întrebare re
feritoare Ia raportarea sa cronofogică Ia etapa locuinţei din .apropiere.
Des�operirile ulterioare, ne referim la B/M.5 - 1982-, ne vor da posi
bilitatea să presupunem că nu e.rau excluse nici înmormîntările fără adîn
cirea în sol, peste decedaţi aşezîndu-se, probabil, puţin pămînt în ames
tec cu fragmente ceramice.
Mormîntul BIM.5 (fig. 3/3 ; 4/3) 31 se afla la cea 3,50 m spre sud
faţă de locuinţa B/L.4 (nivelul I C . - Trestiana) la adîncimea 1 ,60 m,
unde se observă stratiRrafic partea superioară a depunerii cafenii şi baza
celei negre în care se aflau şi restmile locuinţei menţionate. Scheletul
·

·

28

Tbidem.
29 Ibidem.
30 Ibidem.
31 Ibidem.
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a aparţinut unui copil, din care s-au păstrat doar cîteva fragmente din
oasele lungi de la mîini şi de la picioare, cîteva vertebre sfărîmi�ioase
şi bucăţi din cutia craniană. Mîinile au fost aduse sub bărbie, iar picioa
rele adunate sub bazin, fapt ce ne-a dat posibilitatea să stabilim poziţia
chircită în care a fost aşezat decedatul, pe partea dreaptă şi cu, capul
orientat spre nord. De jur împrejurul capului se aflau fragmente cera
mice, ca o gardim1. Aşezate intenţionat mai mult sub cap, dar şi peste
schelet, fragmentele ceramice găsite au similitudini cu ceratnica din com
plex ul apropiat. Frag\nentele ceramice aflate în pămîntul de umplutură
provin de la vase mari de aceeaşi factură. Tot din pămîntul de umplu
tmă am recuperat cîteva aşchii de silex şi partea inferioară (tăişul) din
tr--u n toporaş din mamă (?).
.

*

�

Inforr:naţiile cu pnv1re la descoperirile de morminte Starcevo-Criş,
în aria estică a marelui complex, sînt destul de sărace. Singura menţi
une asupra unei descoperiri de acest gen, pînă în anul 1 960, este aceea
cu privire la mormîntul dublu de inhumaţie descoperit la Valea Lupu
lui 32 şi datat de Eugen Comşa ca aparţinînd acestui orizont 33• De altfel .
pînă la data respectivei sinteze 3\ pe întreg teritoriul României erau
identificate ca atare doar 7 morminte 35• Urmeaz-ă descoperirile de 1:1
Trestiana 36 şi acelea de la Suceava 37 în Moldova şi cele de 11! Cluj Gura Baciului 38 şi Cluj - centru 39 din
Transilvania. În felul acesta
.
caracterul izolat al unor descoperiri de acest gen, sesizat în�ă cu ani in
urmă 4 0 , se dimi._nuează permiţînd, odată cu creşterea volumului de date,
subli nierea şi completarea �unor păreri emise ori aducerea_ de noi preci
ziuni cu privire la riturile şi ritualurile comunităţilor Star�evo-Criş de
pe teritoriul României 41 şi-n genere în cadrul marelui complex 42•
Odată făcute aceste sumare observaţii, revenim l a descoperirile de
la Trestiana cm:e impun
o analiză aparte, mai întîi,. pentru a: justifica
--- - - -.
-

32 Ion Nestor, SCIV, II, 195 1 , 1, p. C6, cu menţiunea că descoperirea
apar·
' ine lui Vlad Zira care a efectuat să păturile in anul 1950 .
33 Eugen Comşa, Omagiu lui Constantin Daicoviciu, HJ60, p. 83-103 - Sin
teza cuprinde "Contribuţii cu privire la riturile funerare din epoca neolitică pc

Lerit:Jriul Rorr: âniei".

34 l bidem, p. 83-86.
35 Ibidem, p. 84-86.
36. Mormîntul 6 de la Tresti a n a este menţionat pentru p r i m a dată în urma
�.ludiului an tropologie r_eaJizat de : Olga Ne crasov, Ann Ron'lm Anthrop . . . p. Oj-87.
37 Nicolae ursulescu; Suceava, V, 1978. p . .8 3 -85 .
38 N icol a e Vlassa, Neolticul 1'1·ansilvaniei, b i bl i o teca 1\I u �et Napocensis, I I I ,
Cluj-Napoca, 1976, p. 83-·87.
JH Idem, Materiale, IX, 1970, p. 531-532 , idem,
Ncoliticul..., p: 88�89.
·
4'J ldem, Neoliticul..., p. 87.
41 Eugen Comş�•. op. cit., p. 84-85 ; Nicolae V!ass<�, ()j). cit., p. 83-85 ; 251-255.
-12 Neav î n d la î n d em î nă lucrarea lui M. Gara�anin, . Glasinak Zemaljkog
Muzcja u Sarajevu, 1956, ne folosim de informaţia d ată de N i col ae Ursu1escu,
op. cit., p. 83, nota 9.
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, separarea acestora de mormintele celorlalte etape stabilite printr'-un in
ventar, incontestabil, precum şi de act�ea fără elemente de inventar.
Astfel, se remarcă faptul că în nici unul dintre mormintele Noua, h al
lstatt ori mil. 1 în afara elementel9r specifice de inventar, determinate
cronologic, nu s-a găsit nici un fragment ceramie "căzut" odată cu să�
parea gropilor care străpungeau nivelul Starcevo-Criş: Aceeaşi· grijă de
osebită, de curăţare a gropilor de ori�e element "străin", o observăm şi-n
cazul celor 21 de morminte nedatate, fapt care le apropie mai mult de
etapele ulterioare neoli ticilor din asezare.
Apoi, există o serie de trăsături comune cu "descoperiri considerate
ca atare. În acest sens, prima remarcă care se impune este legată de
înmormîntarea decedaţilor la Trestiana in i nteriorul aşezării, fapt care
poate fi urmărit, ca fiind similar, în toate des"coperirile de morminte de
pînă acum 4;1• Totodată, observăm şi aici, înmormîntările î n apropierea
locuinţelor - M.6 ; M.30 ; B/M.2 ; B/M.4 ; B/M.5 - ca şi în cazul M.3
de la S uceava,44, în timp ce înmormîntările în interiorul locuinţelor Trestiana B/M. l şi B./M.3 sînt mai puţin practicate, o oarecare asemă
nare avînd-o doar cu M.2 de la Cluj - Gura Baci ului care era n · · · î n
marginea (dar încă în interiorul) unui bordei curboliniar. . . " 4 5•
Ca ri t de în mormîntare, comunităţile Starcevo-Criş de la Trestiana.
au folosit inhumaţia în poziţie chircită, rit general intilnit în intregul
complex neolitic timpuriu, excepţie făcîn d M.32 unde, se pare, schele
tul de copil era în poziţie întinsă.
In .B/M.3 decedatul a fost nciopîrţit" şi amestecat cu multe fragmente
ceramice ceea ce se pare s-a petrecut şi !la :teţ unde scheletul, tot de
copil, era "ciop ir ţit şi zvirlit într-o groapă" 46• Prj.n similitudinea ce o
stabilim pentru mormîntul B/L.3 de la Trestiana sprijinim punctul de
vedere al lui Eugen Comşa, care datează mormîntul 2 cll! la Leţ ca apar
ţinînd culturii Starcevo-Criş şi nu culturii Bolan după cum credeau au
torii descoperirii 47• Alături de mormintele simple, la Trestiana se în 
tîlnesc şi mormintele duble de inhumaţie (M.9 şi M.32), situaţie deja
semnalată în aria estică a culturii Starcevo-Criş, prin descoperirea de
la Valea Lupului 48." Ceea ce este încă necunoscut, este prezenţa craniu
lui de adult alături de scheletul/ unui copil (M.32), a cărui semnificaţie
nu poate fi deocamdată precizată.
Chircirea scheletelor din mormintele de la Trestiana este uneori mo
derată (M.6 ; BIM.4: ; .B/M.5), alteori accentuată (M.9 ; M.18 ; B/M. l),
celelalte înscriindu-se înt�e aceste limite. · MiinUe erau aşezate în po
�i�i diferite : aduse sub bărbie (M.6 ; B/M.2), strînse pe abdomen (M. l 8),
ca şi la mormîntul de la Dudeştii Vechi 49, şi cu mîna dreaptă sprijinită
43 Eugen Comş a, op. cit., p. 86 ; Nicolae Ursulescu, op. cit., p. 83.
44 Nicolae Ursulescu, op. cit., p. 83.
45 Nicolae Vlassa, op. cit., p. 251.
46 lon Nestor, Materialt, J II, 1957, p. 62 ; Eugen Comşa, op. cit., p. 80.
47 Ion Nestor, op. cit. , p. 62.
48 ldem, SCIV. II, . 1, 1951, p. 66.
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pe cotul mîinii stîngi care, la rîndul ei, era întinsă pe lîngă corp (M.9).
Extinzîndu-ne observaţiile asupra tuturor descoperirilor de morminte
de pînă acum, constatăm că nici la ll'restiana, ca în intreg Ardealul, nu
există un canon al aşezării mîinilor, precum nu există nici un canon a]
aşezării decedaţilor pe partea dreaptă sau stîngă 50• De altfel, nu există
nioi canonul orientării decedaţilor într-o anumită direcţie. O părere an
terioară marca preferinţa "pentru plasarea capetelor spre răsărit" 5 I , ori
grupul de morminte de la Trestiana foloseşte mai mult orientarea spre
NNE, NNV. Spre edificare menţionăm că în M.6, M.9, B/M.4, B/M.5
de.c�daţii au fost aşezaţi cu capul spre nord, cu mici deviaţii spre est
ori vest, asemeni mormintelor de la Bedihaza 52 şi Cluj-Gura Baciu
lui 53. In M.30 şi B/M.2 ori'entarea era spre sud ca şi în mormîntul de
la
Suceava 54
şi
doar( în
M, l 8 şl B/M.l capul era spre
est 55.
O altă problemă care se impune este şi aceea privitoare la inven
tarul şi resturile de ofrandă existente în morminte. In acest sens, în
toate mormintele au existat fragmente ceramice de factură Starcevo-C::riş,
dar care au fost folosite drept elemente de placare a gropii , mai c�
seamă sub cap, şi de "înveliş" pentru decedaţi. Atît placarea gropilor
cu fragmente ceramice cit şi dispunerea fragmentelor de vase pe pieptul
decedatului, ambele proced�e folosite de oamenii vremii 56, pot fi con
siderate ca obiecte de înmormîntare cum, tot ca obicei , poate fi consi
derată şi plasarea în gropi a unor pietre arse, de dimensiuni mdci sau
mijlocii, a căror semnificaţie ne este deocamdată necunoscută. S-ar putea
vorbi chiar de o spargere rituală a vaselor, la baza acestei supoziţii stînd
M. 30, unde "învelişul" de pe_ schelet, era format_ din jumătăţi de vase
din categoria fină şi semifină a ceramicii întîlnită în aşezare. Credem,
aşadar, că ceramica în morminteil.e de la Trestiana poate fi considerată,
mai curînd, ca reprezentînd elemente ale unui procedeu ritual decît ca
elemente de inventar care însoţeau decedatul, cum tot unui ritual al
vremii se datorează in morminte şi resturiie de ofrandă. Fără îndoială,
nu putem exclude, cel puţin pentru jumătăţile de vase din M.30 care,
acopereau resturile de oase calcinate, rolul de re(!ipient pentru depu
nerea ofrandei şi care pot fi considerate elemente de inventar alături de
cele cîteva fragmente de lame şi aşchii din silex care s-au găsit în B/M. l .
50 Nicolae Ursu.lescu, op. dt., p. 83-84.
51 Ibidem, p. 84.
52 Eugen Comşa, op. cit., p. 86.
53 Nicolae Vlassa, op. cit., p. 251.
54 Nicolae Ursulescu, op. cit., p . 83-84.
55 Mormîntul 1 de la Clu;j - Gura Baciului era orientat ESE-UNV (e-t.
N. Vlass-1, Acta J14N, V, 1968, p. 371 şi urm. ; N. Vlassa, Neoliticul..., p·. 83).
56 Eugen Comş a, op. cit., p. 86 ; Nicolae Vlassa, Materiale, p. 531-532, idem,
Neoliticv.l . . . , p. 87.
57 In unele descoperiri de morminte aparţinînd culturii Starcevo-Criş este
semnalată prezenţa aerului {cf. Nicolae Vlassa, Materiale ... , p. 532, Nicolae Ursu,
lescu, op. cit., p. 83-84).
58 Olga Necrasov, Serafina Antoniu, op. cit., p.
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Determinările antropologice aplicate asupra unora dintre scheletele
de_ la Trestiana remarcă, pe lîngă tipul mediteranoid gracil (M.6), noi
elemente tipologice, respectiv tipul nordic sau protoeuropoid ceea ce de
termină pe Olga Necrasov să considere, pe drept cuvînt, că "populaţia
din cultura Criş ne pare drept mai amestecată ca înainte" 59.
Intreaga problematică prezentată, legată de înmormîntările în in
teriorul aşezării, ritul şi ritualul folosit, elemenetele de inventar, pre
cum şi determinările antropoligie sînt probe concludente care raliază
mormintele de la Trestian::� celorlalte descdperiri de morminte Starcevo
Criş de pe teritoriul României 58 şi chiar in intreg spaţiul ocupat de
marele Complex 6°,
Cît priveşte raportarea celor 1 1 morminte l a cele două niveluri de
locuire din aşezare, precum şi apartenenţa lor la unul sau altul dintre
complexele, în apropierea cărora se găsesc o tacem cu multă dificultate,
mai cu seamă, pentru acelea de pe terasa inferioară. Posibil ca M.6, aflat
la o âdînctme foarte mică · faţă de nivelul 2 lîngă care se_ găsea, şi mai ..
sus decît nivelul loc1;1inţei 3 6 1 să fie raportat la nivelul II de locuire sta
bilit de noi încă de la începutul cercetăriior în aşezare 62• Celelalte 5 mor
minte au o situaţie stratigrafică asemănătoare, gropile lor pătrunzînd
pînă în partea superioară a depunerii galbene cu concretiuni calcaroase.
În ceea ce priveşte mormintele de pe terasa mijlocie, acestea nu ridică
probleme legate de .fixarea legăturilor directe cu locuinţele în interiorul
ori în apropierea cărora se află. Astfel, B/M. l ; B/M.2 ; şi B/M.3. două
dintre ele aflindu-se în interiorul locuinţei B/b. l (nivelul I) şi unul în
apropierea acesteia, constitui� nucleul unei familii, ce a locuit în com
plexul menţionat. Aceluiaşi nivel 1 îi raportăm şi mormîntul B(M.5
aflat în apropierea şi la aceeaşi adîncime cu locuinţa B/L.4 în timp ce
mormîntul B/M.4 · care a fost găsit în apropierea şi la aceeaşi adîncime
cu un complex din nivelul II de locuire (locuinţa B/L.3) poate fi fixat
cronologic în acest nivel.
Problema care se ridică. semnalată odată cu prezentarea individuală
a mormintelor B/M.4 şi B/M.5. este aceea a înmormîntărilor pe sol. Po
sibilitatea unor asemenea înmormîntări poate fi justificată doar prjn
inexistenţa unor unelte cu care să se execute adîncimea; aceasta deter
minînd că şi acolo unde groapa este adîncă să fie o execuţie superficială
(0,25-0,35 m). Dezvelirea unor asemenea morminte de către animalele
din aşezare este exclusă, acestea, pe de o parte, prin lipsa unor animal_e
ce ar fi putut să o facă 63, iar pe · de altă parte, prin existenta unu1 even
tual €Ult al morţilor.
59 Eugen Comşa, op. cit., p. 84-86 ; Nicolae Vlassa, Neoliticul... fJ. 83-87,
88-90, 251-255 ; Nicola e Ursulescu, op. cit .• p. 8 1 -85.
60 Ida Kutzian, op. cit., p. 95-97 ; M. Garaşanin, op. cit., 'P.· 231-236.
61 Eugenia Popuşoi, Cercet ist ... , P- 1_29.
62 Cdem, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Muzeelor de istorie, 1, 1971 ,
p. 30-38 ; idem, Cercet. ist. . ., p , 105-108.
.
_
•.
.
6 3 Studiul faunei d i n aşezarea d e la Trest1ana nu a rehefat restur1 ale cu

nelui ori porcului domestic care ar fi putut "deranja" mormintele cu gropi foarte
puţin adlncite oti acelea aşezate direct pe sol.
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TOMBES NEOLITIQUES STAHCEVO-CHJŞ D tCOU VEHTES
A THESTIANA COMMUNE DE GRIVITA DEP! d{TEM F:NT
.
DE VASLUI

nesume
Les fouilles archeologipues d a n s l'sabilssement Stra�evo-Cri!i de Tresti ana
ont mis au jour 42 tom bes d()nt I l sont apprec iees app artenant aux n eol itiques
qui ont vecu dans cet etablissement. Le detachement des I l tornbes a oris en
cons-ideration les enterrernents faits a l,'interieur de l'etablissement par les corn
rnunautes en question tout comrne les elements de rite et rituel mis en evidence
par ·cel lesci . De cette facon 'on remarque le ryth de l'inhurnation
en position
_

accroupie.
Il n'y a pas une regle en ce qui concerne l'orientation de la tete des decedes
dans la meme direction mais cn peut dire que l'qrientation vers le nord avec
des petites devia'ti<Îns vers !'est et l'ouest, tout cunune l'orientation vers le sud et
vers l'est est domin ante
En echange il y a la coutume du placage des fosses et l'ensevelissement de
-la p arti e superieure des decedes par des fragments cerami ques.
On abouUt a !'idee de la .casse rituelle .. des vases, ·a l'appui de" cette these
etant les fraginents on rn�me des vases a moitie de la categorie fi ne et sernifine
dont etait couverte la partie superieure du decede de la tornbe (M.JO). On n'ecarte
pas l'existence de certaines elernents d'inventaire : capeaux et fragrnents de la
mes de silex des vases a moitie ; des recipients pour les offrandes deposees dans
les tornbes etc.
Dans le groupe des tombes de Trestiana on remarque la presence des torn
bes doubles d'in humation - M.9 et M.32 - qui se rattache a la decouverte to.:
ujours du cote de l'est du grand complex de Valea Lupului .
Les types antropologiques de Trestiana sont lies au type mediteranoid gradle
(M.6) et an type nordique (l\�.9) ce qui oblige Meme Olga Necrasov a remarque
par les decouvertes de Tres ti ana il cote de celle de Cluj-Gura Baciului la population
.,semble plus rnelahgee qu'auparavant"-.
,

.

_
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