ARHEOLOGIE

SA.PA.TURILE ARHEOLO GICE DE LA TRESTIANA, COM:. GRIVITA,
JUD. VASLUI.
EU GEN IA

POP U Ş O I

·Necesitatea salvării d e l a distrugere a unor complexe de locuire apartinind culturii Crişl,
precum şi nprofun darea aspectelor acestei culturi In M oldova, a det erm in at programarea săpă
turi lor arheologice In staţiunea de la Trest ian a , com. Griviţa, j u d . ''aslui.
Satul Trestiana este situat In circa 5 km su d de oraşul Birlad, pc partea stingă a şoselei
naţionale laşi - Blrlad- Galati.
Punctul ..Trcstlana", se in scri e in snia "tcrasclor inferioare re m l'ir gin esc lunea din stinga
riului Blrlad"�, aflindu-se l a circa 50 m n o rd de satul Trl'sti:ma şi circa :3 km sud de oraşul Birlad.
!\ofarginca sudică a aşezării este Sl'Condată de piriu] cu acelaşi nume, care desparte vechea aşe
zare neolitiră de Rctualul sat.
Săparea staţiunii a i n cep u t in anu l 1 %4". printr- u n şanţ lo n !( i t u d i n al (S.L. 1 964). de
1 1 5 m x 2 m , ori e nt at V - E, n cllrul preluu girc u lterioaru să perm i tă ex ti nd e re a in susul pant e! ,
in vcd('fca s t a b ilirii laturii estice a aşe zării . În campaniile care au urm at (1 965 - 1974), se c ţio
narea suprafc\ci a fost făcută prin şanţuri p c rp r n di cul are şi paralele cu S.L. 1 9644, efectulndu-se
in an•laşi tim p şi li\rgirile necesare, prin casctc, "pcntru stabili:rea formei · şi dlmenşiunilor com
plexelor de lo c u i r c , precum şi pentru dezv eli re a mormintelor semn alate in .thnpuhăpăturllor� .
.
f n felul acesta, Ia sflrşitul anu h.1 i 1 074, suprafaţa so n d at ă In Tre st i ana este de peste 2 7!JO m2,
descoperindu-se 16 locuinţe, 38 de morminte ( i n ca d r at (' cronologic In et ap e istorice diferite),
4 v et re, In afara complex elor de loculre, un c u p t or şi dou:l a lv e ol ări ale terenului folosit pentru
depozitarea resturilor menajere. I n afară de acestea, ar fi de menţionat o zonă (posibil un de
pozit) de unde s-au colectat boabe de cereale carbonizat c .
Stratigrafia t e ren ului şi a depu n e ri lor arheologice, a ş a cum ne-o oferă S.L. 1964, Sl' pre
zin t ă astfel :
1. Solul ve get al actual, gros in ml'dic dl' ci rc a 0.20 m , con ţ in e foarte multe fragmente
ceramlcc de t ip Criş, d atorate unor lurrări agricole m ai vechi6•

1 Aşezarea neolitică Criş de Ia Trestiana a fost d e scoperi tă in anul 1960, d e către col<'c
tivul m u ze u lu i din Blrlad, cind s-au adunat de la suprafaţa so Iului numeroase fragmente ceramice
scoase Ia iveală prin săparea fundaţiei g r ajdu rilo r C . A . P . Griviţa şi prin gropi pentru l u tul
folosit de lo c ui tori i satului Ia construcţiile actuale .
2 V. Tu fe scu , Revista geografică, 19-10, 3, p. 9 .
3 L a cercetările din anul 1964 a participat din partea Institutului "A. D . Xenopol"
Iaşi, Marilena Florescu .
' Orientarea şanţurilor a fost d eterminată de construcţiile actuale şi furajele depozitat e
pe suprafaţa aşezării.
& Din l.nformaUUe primite de Ia locuitorii satului Trestiana rezultă faptul că terenul
a fost cultivat cu ani In urmă.
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H u mus m·gru măzăros, a cărui grosime este, in medie, de

o,:lr,. La baza acest u ia se

găsesc rcsturill• l'Ciul de al doill•a nivel de locuirc caracterizat prin locuinţe de suprafaţă.

3. Stratul IJrun-cah•nlu, rrlativ compact, Rros In medic de 0, 1 5 m. In acest strat se gă
1 dr locuire, reprezentat de locuinţe semibordei.

sesc resturile ninlului

4. Stratul galiJl'n argllos, cu com·reţiuni calcaroase, gros In medic de 0,35 m. Este stratul
care prezintă puternice pPrturbări. uneori urcind şi lntreruplnd solul brun-cafeniu. ConUne
foarte rare f ragmente Cl'r:tmicc de tip Criş, pătrunsl' prin g:mgurllc de rozătoare. I n acest strat

pătrund gropile mormlntl'lor dl�scopcrlte alei.

5. Strat galbl•n nislpns, sh·ril din punct de ndcrt' arheologic.
O bservaţllle stratl graflcc ne obligă să facem unele sublinieri. Astfel, succrsiunra stratl

graflcă I nregistrati, datorită pt•rtu riJiirilor pc verticală a stratu lui galben argllos�u concreţiunl
"
calcaroase, Indică diferenţe de grosime (pe toată lungimea). a fiecărui strat şi uneori la in;tposi

bllltatea dr a surprinde, pc suprafl'\t' relativ mari, a unora dintre acestea. Totodată, perturbă
riie amintite, au determinat vălurirra suprafeţei de căkare pentru neolltlcll aşezaţi alei.
Cit priveşte depunerile arh!'ologice, remarcăm prezen ţ a a două niveluri stabilite, cu pre
cizie, prin suprapunl'rea semnalată In sectorul vestle al aşrzăril, unde L. 3 (semlbordel) este
suprapus, parţial, de 1 . . 2 (locuinţă de suprafaţă), Intre cele două niveluri existind u n strat t-e
nuşos, gros de

8 - 10

cm (rlg.

1 ).
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Fig. 1
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Trestiana. Secţiuni profil.

J.ocuinlcle .� i 11elrclc.
Ni11e/u/ 1,

cuprind� o locuinţă semiiJordel

(1.. 3).

de formă n•latlv

rt'ctangulară,

de

m x 2,GO m. (;ro apa sewibordclului coooară pinii la adincimea de O,GO m faţă de solul actual.
Ncprezcntlnd nld o urmă de podl'a, delimitarea ei s-a făcut pe baza resturilor de cultură ma

3,80

terială, amestecate cu cenuşă şi lmprăştlatc pc toată suprafaţa. [)e asemeni, remarcăm prezenţa
resturilor de la o vatră, In col ţ u l dt• nord-vest al semibordelului, din care s-a păstrat, nederanjat,
doar colţul de vest. In rest. lipltu rilc acesteia :r.ăceau răsturnate, In apropiere, p e un strat de
cenuşă. Vatra, construită direct pe sol, are o culoare gălbule-albicioasă, folosindu-se pl•ntru

lipirea el un amestec cu mult nisip. Spărturile vetrci nu depăşesc
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Trestiana " 1. Cuptor ; 2. Vatră ; 3. L 11 (detaliu) ; 4. L
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Trestiana
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1 . Mormîntul 26 ; 2. Mormîntul 35
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Llngă vatră, spre sud, a fost surprinsă o groapă ovală (1,30 rn x 0,60 rn) care coboară,
faţă de nivelul seml-bordelulul cu 0,50 rn. In j urul vetre!, dar mal ales In groapa din apropiere,
s-a găsit o mare cantitate de cenuşă In care erau amestecate numeroase fragmente cerarnlce,
oase de animale, unelte din silex şi o bsldiană, topoare şlefulte, un fragment de idol zoomorf
şi unul antropomorf etc.
Vetre similare, cu groapil In apropiere, s-au Intilnit la B alş "Valea Părului" 0 şi la Leţ'.
Nivelului I Il poate fi atribuită şi L. 10 (1969), din care s-a pll.strat doar latura vestică,
pe o porţiune ce inainta spre interiorul locuinţei cu 1,10 m. Colţul de S- V al locuinţei a fost su
prapus de colţul de N- V al L. 11 (1 969), nivelul Il, distrusă, la rindul el, de aceeaşi construcţie
actuală (fig. 2/3).
Citeva fn gmentc de lipitură, ce Indicau o v atră, au fost găsite in colţul de N- V al I.. 10,
unde s-au semnalat şi citeva fragmente de chirplc. D istrugerea locuinţei nu ne-a permis alte
observaţii . .
Aceluiaşi nivel Il atribuim şi celor trei vetre (V 2 ; V 3 ; \' 4), descoperite in afara locuinţei
pc latura de sud a aşezării.
V. 2 descoperită In 1 970 pc S. 39, la ac;linclmea de 35 m, la baza solului brun-cafeniu,
este o construcţie simplă, fără o amenaj are specială. Focul s-a făcut pe o făţulală subţire, apte
cală direct pe sol. Forma vetre! este ovală cu dlametrele de 0,62 m x O, 10 m . In jurul el, urmele
focului se extind cu lncă 10 - 1 5 crn (fig. 2/2 ; fig. 5/1). Pe vatră şi in j u rul ei nu s-a găsit nici un
material arheolo gic.
V. 3 a fost descoperită in 1 970 pe S . 38, l a adincimea do 0,35 m, la baza solului brun
cafeniu. Din punct de vedere al construcţiei şi formei se aseamănă cu V. :!, avind dimensiuni
cev a mai mici (fi g. 5/2). P e v a tră şi in j urul el nu s-au găsit nici un fel de materiale.
1
V. 4, descoperită In 1 973 pc S. 66 a, la adin cimea de 0,25 m, de formă ovală, cu dimensiunile de 0,70 m x 0,60 m, se aseamănă cu V. :! şi V. 3.
I n Imediata apropiere a vetre! 4 , spre sud, solul prezintă urme de ardere pe o suprafaţă
de 1 ,37 m. Arsura, de formă lcntieulară, groasă, In medic , de circa 1 O cm pătrunde in solul galben
cu concreţiuni calcaroase. D in pămintul scos de pc această suprafaţă, au fost colectate semin ţ e
de graminee� (fig. 4).
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Fig. 4 - Trestiana : Vatra 4.

Si1>c/ul al Il-lea.

Acestui nivel li atribuim 1-1 locuinţe, plasate din punct de vedere stratlgrafic, la baza
solului brun. Adincimea la care au fost surprinse diferă din cauza puternicei v ăluriri a terenului

7 Eugenia Zaharia, Dacia, N. S . , 6, 1962, p.
8

Eugenia Popuşol, Sondajul arheologic de la Balş - " Valea Pdrului", sub tipar.
12.

8 Seminţele au fost date spre determinare .
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Trestiana : vatra 2 şi 3.

şi a spi!.lllrU pantel. Astfel, L. 2, se aCill la adincimea de 0,20 m. tn timp ce L. 12 este la adin·
cimea de 0,65 m celelalte complexe culturale fllnd plasate Intre aceste llmlte.
Dintre complexele acestui nivel, L. 4 ; L. 11 ; L. 13 ; L. H ; L. 16 au fost distruse In mare
măsură.
Locuinţele, păstrate In Intregime (L . 1 ;L. 2 ; L. !'i ; L. 6 ; L. 7 ; L. 8 ; L. 9 ; L. 12 ; şi
L. 1!1), se IncadreazA in tipul cunoscutelor colibe de suprafaţă, intllnite In aria culturii Starcevo
Criş9. D imensiunlle acestora au fost greu de stabillt, datorită lipsei oricărei urme de podea iar
resturile de la pereţi sint foarte puţine şi de miel dimensiuni . Astfel, criteriile pe care le-am luat
in consideraţ ie In stabilirea formei şi dim an siun i lor locuinţelor, se referă la aglomerarea masivă,
a resturilor de cultură materială (In cadrul cărora predomină ceramica), amestecate cu sumare
resturi de la pereţi, precum şi a resturilor de la vetre.
In felul acesta, precizăm că locuinţele au avut o formă aproximatiy rectangulară, cu
deosebiri considerate In ceea c e priveşte dimensiunile (acestea insrriindu-se intre 1 2 m2, lo
cuinţa 12 şi 1 6 m2 locuinţa l(i). Pereţii locuinţelor erau foarte subţiri, l·onstruiţi din nuiele, a
căror diametru nu depă şeş t e 2 - 3 cm, care s-a aplicat un strat subtire de lut amestecat cu
multă pleayă.
Revenind asupra resturilor d e vatră din interiorul locuinţelor, remarc i:.m faptul că din
ele se păstrează nederanjate porţiuni foarte mici, care nu ne dau posibilitatea �ă le precizăm
forma. Constatăm insă f aptul că ele erau construite direct pe sol, dintr-un lut cu foarte mult
nisip in compoziţie.
e VI. Mllojcic, i n P. Reineke Festschri(t Main, 1950, p. 1 7 ; I d a Kutzian, A Kiiriis-1\ul
tura, Diss P ann , I I , 23, p. 91 - 92 ; Eugenia Z ah aria, op. cit., p. 1 1 - 14 ; Gh. L azarovicl, ActaMN'
6, 1969, p. 2 1 , ; 1 . Nestor, SCI V, 1, 1950, 1 , p. 28 ; N. Vlassa, ActaMN, 3, 1966, p. 17.
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Spărturile lor sint adesea Intoarse c u faţa I n jos, I n locul unde au fost construite, rareori
fiind lmptăştlate pe suprafaţa locuinţei (L. 1, L. 5, L. 1 1 ) . Porţiunile nederanjate ne permit
să stabilim locul In care au fost situate In Interiorul locuinţei şi să precizăm că nu există o
orientare anume pentru amplasarea lor. In acest sens, menţionăm că In L 1 , vatra se aDA In
colţul de nord-vest ; In L 2, spre Interior ; In L 5, In colţul de sud·vest ; In L6, In colţul de
nord-vest ; In L. 7, In colţul de nord-est ; In L. 12, spre mijlocul lature! de nord.
Fenomen Intilnit adesea In aria culturii Starfevo..Crlş10, distrugerea şi răvăşlrea vetrelor
poate fi legatii de momentul piirăslrll aşez4rllor de către locuitorii lor.
o

�.�

o�

�:

-

Trestiana

�
'

•

';s'ih

(1)

:

\

� ��j '

�QU�s o� "

il "\

Fig. 6

��Il
�

1 . M. 6 ;

2.

M.

�fi

g

��

9;

\
\

G>

o
'
2
�

3. M. 30.

Aceluiaşi nivel, li atribuim şi o vatrA ( V. 1), semnalată la 2 m sud de L. 1, asemănă 
toare, din punct d e vedere al construcţiei, c u vetrele descoperite I n Interiorul locuinţelor.
Vatra a fost distrusă In mare măsură de groapa M. 1. O mică porţiune păstrată, ne·a per·
mls să precizăm forma, relativ rotundă, a acesteia. Pe vatră .şi In j urul el, s·au găsit citeva
fragmente ceramlce, din specia grosleril., a culturii Starcevo·Crlş.
tO Ida Kutzlan, op. cit., p. 91 ; N. Ursulescu, Săpăturile arheologice din aşezarea Cri1 de
la Suceava , manuscris.
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(n anul 1 974, pe S. 68, la adlndmea de 0,97 m, In solul galben cu concrecţluni calca
roase, a fost descoperit un cuptor, relativ rotund, de dimensiuni reduse (0,70 m x 0,60 m).
Cuptorul avea bolta scobltil. In pil.mlnt. lnil.lţlmea cuptorului este de 0,15 m - 0,17 m. Baza şl
pere ţii lui au fost fiiţulţl. Ungă cuptor, spre est, a fost ldentlflcatil. o groapă, aproape rotundă,
cu dlamctrele de 1 ,:15 m x 1,55 m, a cil.rel bazil. n-a fost atlnsil., ajunglndu-se numai plnu la
adincimea de t ,85 m de la suprafaţa actualii. a solului datorită inflltrărU apel. G.-oapa porneşte
de la baza solului brun (nivelul 1 1 de loculre de alei) şl este legată de cuptor printr-un
mic canal (0,20 m lil.ţlme), care a servit, posibil, la scobirea, In solul galben calcaros, a cupto
rului (fig. 2/ 1). ln Interiorul cuptorului s-a gil.slt numai cenuşii şl clţlva cărbuni.
Dimensiunile reduse ale cuptorului şl modul Ingrijit In care se prezintă ne face să cre
dem că era folosit, probabil, la coptul piinii.
Ar mal fi de menţionat două alvcolil.ri ale solului, una la vest de t. . 1 şL.una la ves t
de L. :J, care au fost folosite pentru depozitarea resturilor ce nu mal prezlntau itlt.cres (oale
sparte, oase de animale, citeva aşchll dln silex etc.).
T_'n rltelc din piatră cioplită şi şlefuilă.

In Interiorul complexelor de loeulre din cele două niveluri, precum şi in spaţiul dintre
locuinţe, a fost gllslt un numeros material lltle, care prezintA o mare varietate de forme şi
utllltăţi.
"'erxistlnd diferenţe tlpologlce esenţiale şl ni ci In ceea ce priveşte materia primă folo•
sită, \'om prezenta Rlobal utllajul lltlc Intilnit. Un loc deosebit Il ocupă uneltele din piatră
cioplită, pentru confectionarea acestora utillzlndu-se diferite roei, aflate In wne mai apro
piate sau mal lndepărtate. �ilexul era <'el mal des folosit fiind apreciat pentru calităţile sale :
duritate mare, cllvaj perfect şi retuşare faclalăll .
In aşezarea de la Trestlana au fost folosite trei categorii de silex. Prima categoric, este
sllexul negru-fumurlu caracteristic carlerelor Prutulu113• A doua categorie, este silcxul de
culoare gălbui-cafenie din Platforma Prebalcanlcă13 şi cea de a treia categorie, silexul alb
transparent, in proporţie mal redusll, din zona Nistrului Mijlociu11•
Ob.sidiana, este cea de a doua ro<'il., ca frecvenţă, folositA de comunităţlle ambelor ni
peste 32% In L. 1
şl ceva mai redusA
veluri de_ la Trestiana (mal numeroasA In nivelul 1
In nivelul al I l-lea - 2 9 % I n L . 12, cea mal bogati locuinţA a nivelului superior).
-

-

Greutatea obţinerii silexulul şi obsldlanel au determinat locuitorii de la Trestlann să
folosească unele roci locale. Cel mal des au folosit gresla slllcloasil., din care lnsă n-au putut
obţine decit a�chll. De asemeni, la obţinerea unor lame s-a folosit marna şi opalitul.
Tipologie, remarcăm prezenţa frecventA a lamelor retuşate, trunchiate la unul sau la
ambele capete (fig. 9/3, 9, 1 1. 12, 14, 21, 25), răzultoare pe lame sau aşchii, cu partea activă
convexă (fig. 9/-1), lamc neretuşate (fig. 9/16, 22), lame cu scobltura retuşată (9/12) precum
şi un trapez (nivelul 1) cu capetele neparalele, retuşate de netă tradiţie tardenoislană.1•
N umărul mare de aşchii şi nuclee descoperite, ne lndreptăţesc sii arirmăm că aces 
tca erau produse pe loc, de către locuitorll colectivităţii de la "Trestlana".
O altă categoric de unelte sint topoarele şlefulte (In număr de 18) Intregi sau frag
mentare, pentru a căror confectlonare s-a folosit In general, marna bltumlnoasll11• Ca forme
se Intilnesc topoarele trapezoldale sau relativ trapezoldale (fig. 10/9, 1 1/1, ·1, 7) asemănătoare
celor descoperite la I.eţ 17, Suceavau, Balş .. Valea Părulul11 şi toporul calapod (flg. 11/3) de
tipul celui descoperit la Perlent2°,
-

1 1 Al . Păunescu, Evolutia uneltelor şi a armelor de piatrd cioplită descoperite pe teritoriul
Romaniei, Bucureşti, 1970, p. 8 3 .
1 2 Ibidem p . 84 .
18 Ibidem .
11 Ibidem .
16 Ibidem, p. 37, fig. 22/6 .
18 Determinarea rocll s-a efectuat In oadrul laboratorulul de geologie al Unlv. "Al. I. Cuza•
din Iaşi.
· -.
11 Eugenia Zaharia, op. cit., p. 15 , fig. 2/7 - 9 .
18 Eugenia Popuşoi, op. cit.
11 N . Ursulescu , op. cit.
! o M. Petrescu-Dimbovlţa, Materiale, 3, 1957, p. 73, fig . 2 - 3 , 13.
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Fig. 9 - Trestiana. Unelte de silex.
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Trestiana : 1 -4, 6, 8. Unelte din os ; 5, 7, 9. Topoare.
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Trestiana : topoare.
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ln seria uneltelor şlefulte, remarcăm ş i prezenţa a două dăltlţe (fig. 11/2) cu o faţă
uşor bombată, Iar cealaltă plată şi cu muchia şi Ulşul convexe. Ele sint obţinute din aceeaşi
rocă moale, marna, rare a determinat deteriorarea lor, In timpul folosirii.
l\lai sint de menţionat topoarele In curs de prelucrare (fig. 1 1/3), ceea ce Indică ră
şi această categorie de u n elte se executa In aşezarea de la "Trestlana " .
Tot inventarulul d i n piatră 1 s e Incorporează două rişniţe Intregi ş i mal multe frag
mente de formă ovală, cu dimensiuni mici şi mijlocii, descoperite in int eriorul sau In afax a
l o cuinţelor.

Obiectele de os .)i corn

Cu prilejul săpăturllor s-au recoltat G spatule, un lmpunglitor, o amule.t,ă şi o piesă
"
a eilrei u lilitatc nu a putut fi stabilită .

�patulele au fost realizate din omoplaţi (fig. 10/:l - 4) sau din oase lungi despicate (fig.
10/2, 8). Ele sint lustruite pe ambele feţe, mai puternic spre virf. Excepţie face un exemplar
descoperit in L. 12, lustruit In Intregime pe o faţli, iar pe cealaltă numai spre virf (fig. 10/2)�
lmpungătorul (L. 12), oval In secţiune, este executat dintr-o lamă de os, puternic lu
struit (fig. 10/1). El este asemănător unor excmplere descoperite in sud-estul Transllvanlci2 1
şi

in

Banat22.

Amuleta, descoperită In zona L . 12, este obţinută dintr-un colţ de mistreţ, şlefultă pe
ambele feţe. Piesa a fost prevlizutli. cu două perforaţll, fiind ruptă In dreptul celei de a doua.
Din corn de cerb, a fost găsită o singură unealtă care reprezintă o săpăligă (fig. 10/6).
Lungă de 13,4 cm ea prezintă o perforaţie circulară transversalli. VIrful piesei este puternic
lustruit şi ştirbit din cauza folosirii. Pe ceafă, prezintă urme de lovire care ne fac să credem
că avea o dublă utllltate.
Menţionăm faptul că nu cunoaştem, plnil In prezent, nici un exemplar asemlinlitor In
aria culturii Criş.

Ceramlca.
Inventarul cel mai numeros de la Trestlana Il constituie ceramlca, care prin tehnica
pastel, forme şi decor se asociază categoriilor ceramlce caracteristice culturii Star�evo-Crlş.
Astfel, In cele douli niveluri de la Trestlana, ceramlca poate fi lmpărţltă In trei categoril58 :.
specia grosi eră (A), specia semlflnă (B) şi specia fină (C) care cuprinde şi grupa ceramlcil pictate.
A) Ceramica grosieră. Lipsa unor elemente esenţiale care sA diferenţieze tehnic şi tip o 
logie ceramica grosleră, din cele două niveluri, ne impune prezentarea globală a acestei cate
gorii. Pasta are In compoziţie multii pleavă, paie tocate şi nisip. Arderea Incompletă face ca
pereţii vaselor să păstreze, In spărtură, u n miez de culoare neagră. Ambele suprafeţe s int cără
mizi! sau cenuşii-gălbui. Se Intilnesc şi exemplare cu suprafaţa exterioară gălbuie -cărămizie
şi cu cea Interioară (foarte bine netezltll.) cenuşie şi chiar neagră.
Categoria In discuţie utilizează citeva forme :

Vas ele borcan2\ de dimensiuni mari şi mijlocii, cu corpul bombat şi pere ţii groşi, cu gl
tul lnalt sau scund, cllindric şi rar uşor oblic spre Interior. Buza v aselor este dreaptă şi de ace
eaşi grosime cu gitul (fig. 12/10). Există lnsă şi buza subţiată (fig. 12/1, (\) sau tngroşată spre
margine. Fundul acestor vase este. de cele mal multe ori, masiv ca un soclu, avind aceeaşi gro
sime In spărtură (fig. 14/7, 8, 9, 1 0). Există şi funduri subţiate spre mijloc2•. Vasul butoi26,
de dimensiuni mari, cu pt!reţli groşi (2 - 3 cm), cu corpul puternic arcult şi cu un diametru mic
al gurii şi al fundului. Buza vaselor este uşor răsfrintă spre exterior, iar fundul masiv.
D ecorul prezent pe vase este realizat prin tehnica lmpresiunllor, a proerninenţelor şi
mai rar a indziilor. lmpresiunile executate cu unghia, rezervind pe margine pasta, sint dis
puse pe tot corpul vasului sau numai In anumite regiuni ale acestuia. Adincit urile sint izolate,

cit.,

21 Eugenia Zaharia, op. cit., p. 1 6 .
2 2 N . Lazarovlcl, op. cit. , p. 6, fig. 3/16, 29, 4 0 .
2 3 Eugen Comşa, Aluta , 1970, 1 , p . 36.
2 4 M. Petrescu-Dimbovlţa, op. cit., p. 69 ; Eugen Comşa, op. cit. p . 36 ; N . Vlassa,
p. 20 ; Gh. L azarovici, op. cit., p. 1 1 .
25 Eugen Comşa, op." cit., p . 36.
2 6 lda Kutzlan, op. cit., pl. 4/4 ; pl. 20/1 - 5 ; Gh. Lazarovici, op. cit., p. 6 .
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in şiruri duble, "in spic" etc. H ar intilnit neasoclat, decorul prin prolemlnenţe este format din
briuri alveolate, aplicate după modelarea perete_lui vasului (fig. 12/4). Se lnttlnesc şi proeml
nenţele perforate. Cel mal frecvent se foloseşte asocierea dccorulut din impreSiunl cu proemi
nente eonlc� sau plate (fig. 12/10), ori lmpresluni asociate cu briuri alveolate, dlsiiuse In formă
de potcoavă sau· In z.lg-zag. De asemenea, este prezentă asocierea lmprPsiunl-lnclzJ.I (fig. 12/9) .
Frecvent se lntilneştc şi barbotlna, . aplicat ă pc toată suprafaţa vasului sau rez�ind gttul,
care este slipuit şi lustruit. M area cantitate de ceramică grosleră, lntllnită In cele mal multe
aşezări Starcevo-Crlş, ne face să renunţăm la analogii.
B. Cera m ica semifint'i, canicterlzată prin vase cu pereţii subţiri, modelaţl dintr-o pastil.
mai lngrijită, eu pleavă puţină In compoziţie_. ln schimb, In compoziţia acestel.ţategorli cera
mice se intilneşte mal mult nisipul. ln rupturii.· păstrează un miez, uneori foarte IÎlgult';' Qe cu
loare neagră. Vasele sint gălbui-cărămizi! şi cenuşii, pc ambele feţe sau numai la exterlot, In·
teriorul fiind, frecvent, cenuşiu lncWs.

ln nivelul 1, se Intilnesc : 11asele borcan, de dlmensuni mijlocii şi miel, cu pereţii subţiri
şi suprafeţele netezit e. Unele exemplare au fost chiar slipulte şi uşor lustruite. V asele cu gitul
cilindric, adesea mal scund şi mal rar Inalt, cu buza de aceeaşi grosime cu peretele vasului,
foarte rar ingroşatli şi uşor evazată spre exterior. Fundul lor este mai puţin masiv, plat, In ge
nere de aceeaşi grosime cu toată suprafaţa, rar subţiindu-se spre mijloc. Decorul vaselor se
compune din mici proeminente conlce, dispuse, cite una sau cite două, pe umărul v asului şi
din mici proeminente perforate orizontal.

Strachina sem isferică este rar lntllniUi.. Un exemplar, găsit In groapa din Interiorul L. 3.
are peretele de aceeaşi grosime pe toată lnălţlmea şi fundul plat. Strachina are culoarea giU·
bule, este slipultil. dar nalustrultil. şi prezintă pe corp un decor de linii incizate, in zig-zag, dis·
puse vertical. Aceeaşi formă se lntllneşte şi la BeşenoYa· Veche21•
Cupa semisferică este modelată dintr-o pastă cu puţină pleavA In compoziţie, cu pereţii
ingrijit modclaţl, sllpuiţi şi uşor Iustrulţi. D eosebit este un fragment de cupă care prezintă p e
corp, In partea Inferioară un decor din trei caneluri dispuse orizontal (fig. 1 5/5) .
.\' iPelul al 11 -lea, prezintă următoarele forme :

Vasul borcan are umărul pronunţat, culoarea gll.lbuie-cărămlzle şi uneori cenuşie. Pereţii
v aselor sint subţiri, doar spre fund prezintă o uşoară lngroşare. Gitul cillndric este de cele mal
multe ori s cund, cu buza de aceeaşi grosime ori uşor subţlată (dinspre Interior sau exterior).
Fundul vaselor-borcan este plat, mai puţin masiv ca In categoria A.
D ecorul vaselor se compune din impresiuni, proeminente şi inclzii. Elementele decorului
din impresluni cu unghia, simple sau duble, "In spic" precum şi a proemlnenţelor, riu diferă
de a c elea lntllnitc in grupa A. Se remarcă lnsă Inmultirea elementelor inclzate In zig-zag (fig.
1 4/2) şi a reţelei incizate. Deosebite ni se par şi elementele de decor formate din linii incizate
adinci şi late care, prin dispunerea în unghiuri haşurate şl ln zigzag amintesc decorul de pe va·
sele Vini:a de la Verblcioara28• Pe partea superioară a unui vas, intilnim un decor inclzat, dis
pus In registre, compus din benzi verticale in zigzag, benzi de spirale (formate din linii frlnte)
şi benzi de unghiuri succesive cu virful In sus (fig. 12/7). In fine, se remarcă un fragment de
vas-borcan, care poartă un decor format din benzi verticale de gropiţe dreptunghlulare Inter
calate de cîte două linii lncizate, adinci şi late (fig. 12/8).
Castronu/ este reprezentat de un singur exemplar descoperit In L. 5 (fig. 15/14). Vasul
de culoare cenuşie, arc umărul proieminent şi corpul tronconic. Buza este uşor lngroşată şi
rAsfrlntă spre exterior şi fundul plat. Pe umăr, vasul are o toartă orizontal-prelungă, perforată
vortical în două locuri. Toarta este flan cată de cite un buton aplatizat. Folosit drept capac
pe ntru un vas de provizie, castronului de la T1 estiana, nu are plnă In prezent, cores
pondenţe In aria complexului Starl"· evo-Criş.
Străchinile, cu partea inferioară orizontală28 (fig. 13/10), modelate dintr-o pastă mai
bună, au partea superioară aproape verticală şi buza uşor evazată spre exterior. Culoarea lor
este c e nuşie pe ambele feţe.
f:. Cernmica f ină, ocupă u n loc important, numeric şi tipologie, In aşezarea de la
T r <' s t l un a .
2 7 Gh. Lazarovici, op. cit., p. 3, fig.
2 8 D . Bl'rclu, Contribuţii la problemele
Bucureşti, 1 9 6 1 , p. 3 1 , fig. 3/4 .
n

M . Nlca, SC l V,

22, 1971, 4,

p.

7/11 .
nco/iticului tn România fn lumina noilor cercetl1ri,

551,

fig.

3 - 5, 12 .
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Pasta din care sint modelate vasele acestei specii, in ambell' nivele, este obţinută dintr-un
lut foarte fin, avind sa .qegresant nisipul, cu granula foarte fină, şi rar pleava30: In cea mai
mare măsurA InsA, palitllf'-etestei categorii nu conţine nici un ingredient in compoziţl�, manleri
cunoscutii. frecvent In arta culturii Starl:evo-Criş. 1n spărtură, peretele vasului păstrează un
miez foarte subţire de euloare :'neagră, In timp re supafeţele slipulte şi bine lustruite, prezintă
o gan·ă foarte largă de n uanţe; de la gillbui la rilrămiziu şi roşu şi de la cenuşiu la negru. Cu
loarE'a gălbui-roşiatică de pe unele vase, poate fi dată şi de degradarea culorii roşii, aplica t ă ca
fond pictural, ca urmare a acţiunii mediului In care s-a păstrat. Acest fenomen poate fi urmilrit
pe un fragment de cupă, cu picior Inalt, descoperit in L. 3 (fig. 1 7/1).
D acă din punct de vedere al pastel diferenţele Intre cele două niveluri sint foarte mici
şi aceasta dacă luăm în consideraţie frecvenţa mal micii. a ceramlcll cenuşii şi negre in nivelul
1 faţ ă de nivelul al I l-lea, formele vaselor şi decorul acestora impun o discuţie separată.
Formele de vase intllnite In nivelul 1 .
Străchinile tronconice81 (fig. 15/12), gilsite I n număr destul de mare, sint d e dimensiuni
mijlocii şi mari. Ele au peretele oblic, uşor arcuit in partea superioară, avind in genere aceeaşi
grosime pe toată înălţimea sa. Rar buza este sub patA sau ingroşatii. Străchinile tronconice au
fundul Inelar sau sint prevăzute eu picior inall. Culoarea lor este cenuşie-gălbuic. Unele exemplare reprezintă elemente de pictură.
Străchinile bitronconicea2, de dimensiuni mijlocii, sint de culoare giilbule şi mai rar ce
nuşie sau neagră. Caracteristic pentru aceste vase este bitronconismul slab, trecerea de la partea
Inferioară la cea superioară fAclndu-sc lin. Buza lor este dreaptă şi de aceeaşi grosime cu pere
tele vasului. Mal adesea se intilnesc exemplarele de străchini cu buza uşor evazată spre exterior.
Cupele bitronconice33 sint modelate din aceeaşi pastil şi au aceleaşi nuanţe ca şi străchinile.
Spre deosebire lnsă de străchini, cupele sint de dimensiuni mal miel dar există cupe cu partea
superioară mal dezvoltată decit partea Inferioară, căpătlnd forma de pahar (fig. 15/13). Există şi
exemplare care au cele două părţi ale corpului aproximativ egale. Buza cupelor are aceeaşi
grosime cu peretele vasului sau este lngroşată şi uşor evazată spre extl'rior. Cupele au picior
Inalt sau fund Inelar. Remarcăm faptul că şi cupele bitronconice prezintă o trecere lină de la
partea Inferioară la cea superioară. Unele exemplare de cupe bitronconlcc sint pictate.
Caslroanele bitroncon ice34, găsite intr-un număr mal mic ca celelalte vase bltronconice,
se detaşează prin lărgime şi adincime mult mai mare. Castroanele au peretele de aceeaşi grosime
pe toată lnălţimea şi buza dreaptă sau uşor evazatA spre exterior. Fundul lor este plat sau inelar.
Altăraşele de cult au fost semnalate numai In primul nivel, şi aici Intr-un număr redus
(2 plcloruşe). Picioruşele sint modelate din pastă fină, au culoarea gălbuie şi au fost slipuite şi
lustruite. Ele sint arcuite, ovalc in secţiune, cu şănţuire mediană, longitudinală (fig. 1 8/7).
Unul dintre picioruşc păstrează baza vasului. Altăraşe asemănătoare s-au găsit In nivelul al
doilea de la Leţ3>, ele fiind semnalate şi In Iu goslavia şi Ungaria.
In afara formelor prezentate, remarcăm existenţa cîtorva fragmente de picioare Inalte,
de formă cilindrică, uşor tronconică, lobate şl chiar un exemplar "mosor". Piciorul "mosor"
este acoperit, pe toată suprafaţa, cu o culoare roşie aplicată inainte de ardere. Dealtfel, pe unele
dintre exemplarele descoperite, se lntllneştc şi pictura.
.
D crorul ceramidi fine, din primul nivel, rar intilnit, se compune din llnil lnclzate In zigzag,
mici proeminente şi elemente picturale.
In cel de-al doil!'a nivel, se Intilnesc forme de vase care continuă evoluţia celor lntllnite
In nivel J, dar şi alte forme incxistente, sau foarte puţin sesizabile in nivelul anterior.
Străchinile tronconice, găsite in număr mare, au perete!<· de at·eeaşi grosime pe toată
1 nălţimea sa (fig. 1 3/5). Există lnsă şi exemplare cu o uşoară suh\iere (fig. 15/12) sau lngroşare
(fig. 15/8) a marginii superioare. Spre deosebire de nivelul I, remar�ăm la unele exemplare o
arcuire, mai pronunţată in partea superioară (fig. l :l/ 1 1 ; fig. 1 5/6) şi chiar a unor exemplare a
căror parte superioară capătă o poziţie verlicală, printr-o arcuire pu ternică (fig. 15/2). Stră
chinile tronconice sint prevăzute cu picior inalt ori scund sau au fundul inl'lar şi plat. Ele sint
.

·

30 Eug. Zaharia, op. cit . , p. 1 8 ; Eug. Comşa, A cla Arch Carpathica, 1 , 1959, 2·, p. 179 ;
N. Vlassa, op. cit., p. 1 9 ; Gh. Lazarovici, op. cit . , p. 14.
31 Eugenia Zaharia, o p . c i t . , p. 20 , fig. 7/1 - 3, 1 1 - 17 .
32 Ibidem , p. 20- 22, fig. 4/ 1 - 3 ; Gh. Lazarovici, op. cit., p. 1 1 ; idem, Actalii N , 8 , 197 1 ,
p . 4 10, fig. 3 ; Ida Kutzian, op. cit., p . 53.
33 Eug. Zaharia, op. cit., p. 20 - 22 .
34 Eugen Comşa, A luta, 1, 1970 , p. 36, p l . 1/17, 1 8 .
3 5 Eug. Zaharia, op. cit., p . 34, fig. 7/18, 19.
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Fig. 1 8 - Trestiana. 1-5. Ceramică din M. 30 ; 6. Idol antropomorf ; 7. Fragment din
altăraş ; 8. Spatulă din os ; 9. Vas.
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de culoare gălbuie cărămizie şi cenuşie. Foarte rar sint acoperite cu o culoare roşie. Cele mai
multe analogii pentru această formă se găsrsc In aşezarea de la Leţ38•
Slrăcl!inile bilronconice, prezintă două variate : străchinile cu un bitronconism slab şi
străchinile cu un bitronconism puternic pronunţat.
Prima variantă prezintă o trecere lină de la partra inferioară la rea superioară. Peretele
are aceeaşi grosime pe Intreaga inălţime. Buza este dreaptă sau uşor entzată spre exterior.
Fundul străchinllor este plat, inelar sau cu un pidor scund.
Cea de a doua variantă, nescslzată In nivelul 1, pre:r.intă o tr••crrc bruscă de la partea
Inferioară la cea superioară, formind un unghi (fig. 1 3/7, 8, 9, 1 6). CarC'narca puternică se reali
zează, uneori, prin lngroşarea peretelui vasului la exterior. Se remarcă de �emeni, o mai pro
nunţată dezvoltarC'a a părţii inferioare a corpului, care prezintă şi o îngroşare mai"tJare. Buza
vaselor este evazată spre exterior, avind acl'eaşl grosime cu peretele, uşor subţiată sau lngro
şati'l. Fundul strărhinilor este plat sau inelar. Cele mai multe exemplare din această variantă
au o culoare cenuşie, mai rar neagră sau cenuşie gălbuie. Prezenţa acestei forme este semnalată
In aşezări aparţinînd fazei a IV a eulturii Star�evo-Criş37•
Cupele bilronconice (fig. 1 5/3, 7), de culoare gălbuie-cărămizle şi cenuşie neagră, mode
late dintr-o pastă foarte fină, au fost găsite în număr mare. Remarcăm prezenţa cupelor cu
partea inferioară şi cea superioară aproape egale şi a cupelor cu partea inferioară mai dezvol
tată. Buza cupelor este dreaptă sau uşor evazată spre exterior, avînd aceeaşi grosime cu pere
tele sau fiind uşor subţiată. Ele sint prevăzute cu fund inelar, plat sau cu picior Inalt, uneori
lobat. Cupe asemănătoare apar mai ales la L eţ38, Beşenova Veche39, precum şi Intr-o serie de
aşezări Star�evo tlrziito.
Caslroanele biiFonconice, destul de numeroase, sint modela te dintr-o pastă de bună calitate cu
pereţii lustrui ţi, de culoare cenuşle-gălbuie. Bitronconismul castroanelor este uneori mai slab, alte
ori puternic. \'asele sint largi şi adinci, au pereţii subţiri şi buza de aceeaşi grosime cu peretele sau
puţin ingroşatii, dreaptă sau puţin evazată spre exterior. Fundul lor este plat sau inelar. Forme
asemănătoare s-au găsit şi in aşezărlle de Ia Suceava'l, HărmanH, Leţ43, Beşenova Veche44 .
I n nivelul al I l-lea, au fost găsite şi un număr destul de mare de picioare de vase mal
Inalte sau mai scunde, care păstrează, de cele mal multe ori, baza vaselor. Forma lor este uşor
tronronlră (fig. 13/19), Iobată (in număr mai mic) şi forma ,.mosor" scund fig. 1 3/14). Piciorul
,.mosor", destul de rar Ia Trestiana (două exemplare), fărli a ajunge la z\"eltcţca celui de la Leţ'",
este menţionat şi in aşezarea de la Suceavau, in cea de Ia HărmanH şi in zone mal indep4rtate
cuprinse In aria acestui vast complex cultural48•
D ecorul existent pe ceramica fină din cel de al I l-lea nivel, se compune din incizii In
zig-zag sau In reţea şi din proeminenţe dispuse pe carenarea vaselor (fig. t :�/8).
Ceramica pictată, se intilneşte In ambele niveluri de la Trcstlana. Luind In consideraţie
numărul mic al locuinţelor din primul nivel, remarcăm o frecvenţă mal mare a ceramicli pictate
decit In nivelul al I l-lea.
�lvelul 1 prezintă pictura pe două forme : străchinile tronconlce şi cupele bitronconlce
cu picior Inalt. Elementele picturale , cu negru sau brun şi foarte rar cu alb, sint aplicate pe un
fond roşu, special pregătit sau direct pe fondul gălbui al vasului. Aplicarea picturii se făcea
Inainte de arderea vaselor.
Pe fructlcre, se intîln ·se motivele din cite două şi trei semicercuri concentrice, de culoare
neagră sau brună4B (fig. 17/7, 8), dispuse sub buza vaselor.
•

37 Gh. Lazarovici, ActaMN, 8, 1 971, p. 4 10, fig. 3/A, 2, 3 , 5 - 8 ; Eug. Zaharia, op. cit.,

36 Ibidem, p. 24.

p. 24, fig. 6/11 , 12.
38 Eug. Zaharia, op. cii., p. 20 ; N. Vlassa, op. cit., p. 20.
311 Gh. I.azaro,· icl, A ciMJI,;, 6, 1969, p. 1 1 .
4 o St. Dimitrjevic, Slarl!evai:ka Kultura, 1 968, p . 13 .
.u :--.: . l"rsulPscu, op. cit.
42 Eug. Comşa. op. cit., p. 36- 38.
43 Eug. Zaharia. op. cit . fig. 5 / 12 .
H (;h. T .azarovid. Acto.HN, 6, 1 969, p. 1 1 .
4 5 Hugeni:t Zaharia, S C J V , 1 5 , 19!:4 , 1, p :MI - 30, fig. 8/9.
'0 N. Ursulesc u , op. cit.
4 7 Eug. Comşa, Alula, 1, 1970, p . 39.
4 8 Gh . Lazarov!ci, AclaMN, 8, 1971, fig. 3/10.
4 D Eu g. Zaharia, Dacia, N.S., VI, 1 962, fig. 10/9 ; fig. 12/8.
.
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Pe un fragment de strachină, motivele pictate sint aplicate atit pe faţa exterioară cit
şi pe cea lnterloară•o (fig. 17/9).
Pe cupele bltronconlce, motivele picturale sint mal variate. Un fragment de cupă pre·
zlntă, sub buză, o bandă formală din unghiuri, cu virful In jos şi cu cite un triunghi mic in
Interior (fig. 17/6), decor Intilnit şi la L eţ11 .
Pe un alt fragment de cupă, banda decorativă este formată din miel trlunghluri şi frag
mente de arcuri Intercalate cu clrUge splrallce (fig. 17/1). Aceleaşi ctrllge splraUce sint obţinute,
pe un alt fragment, prin rezervarea tondulul roşu, ca şi ace!ea lntllnlt.e tn unele aşezări din Tran
sllvanla52 şi Banat13• Motivul benzilor negre In zig-zag, Intilnit Ia Leţ54, apare şi pe un fragment
ceramlc de Ia Trestlana. Mal semnalăm partea InferioarA a unei cupe, care prezintă un mănunchi
de Unii Inguste de culoare neagră, alternlnd cu Unii de culoare albă.
Picioarele, tronconlce sau ovPle, prezintă motive pictate cu negru, formate din un ghiuri
succesive sau lmbucate (llg. 17/1, 1 a) şi din linii verticale (fig. 17/6).
Nivelul al I T-lea, a dat o cantitate mal miel de ceramlcl pictatA (avind In vedere nu•
mărul mare al locuinţelor) decit primul nivel. Se pictează cu negru sau cu brun pe fondul gălbu i
bine lustruit al vasului sau pe un fond de culoare roşie. Pictura cu alb lipseşte cu deslh·trşire.
Forma de vas pe care se apUcă pictura este cupa bitronconlcă şi foarte rar strarhina tron
conlcă.
Un fragment de cupă, prezintă sub buză o bandă orizontală de culoare neagră, care
rezervă, d.ln fondul roşu al vasului, clrllge splralice. Pe corp prezintă, in trei registre care
Impart proporţional vasul, cite două benzi late care flanchează două benzi de reţea, despărţite la
rindul lor, de o linie subţire, toate de culoare neagră (fig. 17/2).
Un alt fragment prezintă sub buză aceleaşi cirlige spirallce, rezervate di n fondul vasului,
ca şi precedentul. Pe corp lnsli., prezintă o bandă verticală cu aceleaşi clrlige spiralice rezervate.
Un al treilea fragment are sub buză, aceleaşi motive, iar pe corp, linii late verticale de
culoare neagră.
Străchinile tronconlce sint foarte rar pictate. Se remarcă lipsa cu desăvlrşire a motivelor
decorative, prezente pe aceeaşi formă din nivelul I.
Ctteva picioare Inalte de vase au un decor format d.ln unghiuri succesive dispuse vertic a l
(fig. 17/2), sau din linii verticale late sau Inguste.

P lastica
Deşi Intens cercetată, aşezarea de la Trestlana a dat doar un fragment de Idol antropo·
morf şi unul zoomorf.
Flgurlna antropomorfA (fig.18/6), descoperită In L. 3, se IncadreazA In rindul Idolilor
I n formA de coloanA, cu gitul lung şi faţa redată printr-o proeminenţă - nasul şi două lmpun
sături - ochii. Se remarcă redarea părului prin incizll verticale, In zig zag. Unele analogii se
Intilnesc In Banat&& şi In Iugoslavia18•
Fragmentului de Idol zoomorf il lipsesc picioarele şi capul fapt care nu ne permite să
stab ilim animalul pe care-I reprezintA.

Mormintele
Luind In consideraţie Inventarul existent, s-a putut stabili că 5 morminte aparţineau
comunităţilor neolltlce Starcevo-Crlş din aşezare, 5 morminte aparţineau culturii
Noua, 3
Hallstattulul şi unul migraţlllor. Restul de morminte (pinii la 38), neconţlnlnd nici un fel de
I nventar nu ne-au permis Incadrarea lor cronologică.
Mormintele culturii Starcevo-Criş.
M. 667, (fig. 6/1), adult, descoperit tn Imediata apropiere a L. 2 circa 0,20 m. est de aceasta ,
la adincimea de 0,25 m, In solul galben. Scheletul, prost conservat, avea o poziţie chircită,

(0.

50 Man\era plctăril vaselor pe ambele feţe se intilneştc numai i n mvelul I de la Trestlana
5 l Eug. Z ahar1a, op. cit., flg 12/3.
51 Ibidem, fig. 12/9.
53 Gh. L azarovici, Acta MN, 6, 1969, p. 14, fig. 9/ 1 - 2.
14 Eug. Zaharia, op. cit., fig. 10/10.
ss Gh. L azarovici, op. cit., p. 18, fig. 10/1 - 2 .
u J . Nandriş, Man, 5, 1 970, 2 , p. 209, fig. 1
57 Scheletul a fost determinat antropologie ca apartinind tipului medltcranoid graei!.
Necrasov, Ann. Romm. A nthrop., 1965, I I . p. 9 ; O. Necrasov şi Serafina Antoniu, Contri·

buJii la studiul antropologie al populatiilor vechi care au trăit in trecut ln zona oraşului Birlad
("Trestiana8), comunicare susţinută la sesiunea jubiliară din nov. 1974, Blrlad (sub tipar�

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

EUGENIIA

130

POF!U$()]

26

c u miinile puternic indoitc, aduse sub bărbie. Mortul a fost aşezat cu capul spre nord58,
culcat pe partea stingă şi privirea spre est. Ceafa mortului se sprijinea pe un fragment ceramlc,
provenit din partea Inferioară a unul vas mare de provizie.
M. 9 (fig. 6/2) a fost descoperit In apropierea L . 1, spre nord, la adincimea de 0,65 m, In
aolul galben cu concreţiunl calcaroase. Scheletul, In poziţie chircltă, avea mina dreaptă indoltl
apre cotul miinii stingi, far mina stingă lntinsii. pe Ungă corp. Craniul, sfărmat, era lmprăştiat
de rozii.toare. Mortul a fost aşezat cu capul spre nord, culcat pe partea stingă, cu privirea spre
est. In spatele mortului şi sub el, s-au găsit multe fragmente ceramice Stari: evo-Crlş.
Al. 18, adult, a fost descoperit la adincimea de 0,57 m, In stratul galben cu concentraţll
calcaroase. Mortul, chirclt moderat, a fost culcat pe partea stingii., avind capul sw-e est. LingA
umărul sting, s-a găsit o piatră de dimensiuni mici. Pe sl·helct şi sub acesta au fost găsite frag,
'·
mente ceramicc de facturi!. Stari:cvo-Crlş.
M . •10 (fig. 6/3), adult, a fost descoperit la adincimea de 0,50 m, In solul galben. Mor
m i ntul se afla Ia circa 4 m vest de L. 12. Scheletul, prost conservat, avea o poziţie chircltA,
fUnd �ezat pe partea dreaptă, cu privirea spre est şi cu capul orientat spre sud. Sub cap s-au
găsit fragmente ceramlcc. Partea superioară a mortului era acoperită cu fragmente ceramice
provenite de la vase (fig. 18/1, 3, 4) similare celor găsite In complexele Criş din aşezare. La spate,
Ia circa 20 cm, In dreptul bazinului au fost găsite jumătăţi de vas (fig. 18/2, 5) care acopereau
restul de ofrandă.
M. J :!, (fig. 3 /3) a fost descoperit la adincimea de 0,70 m, In solul galben. Din schelet
s-au păstrat craniul şi fragmente ale oaselor miinilor ; capul orientat spre sud. Mortul era aco
perit cu fragmente ceramice Crlş de la vase mari de provizie. Fragmente de aceeaşi factură
s-au găsit şi sub cap. Starea extremă de degradare a ceramicii nu ne-a permis reconstituirea
nici unul profil. Acoperirea parţială a corpului mortului, a fost semnalată şl ln alte descoperiri
aparţinlnd acestui complex cultural. Remarcăm faptul că, la Valea Lupului, In mormintul dublu
de lnhumaţie, scheletele erau acoperite, In partea superioară, cu mai multt> fragmente eera-,
mlce�•. far la Leţ, scheletului unui copil avea faţa acoperită cu l'ioburl Crlş10•
Morminte aparţlnlnd culturii Noua.

M. 1 (fig. 7/1), adult, descoperit la adincimea de 0,35 m, suprapunea V. t. Scheletul
In poziţie chircită, culcat pe partea stingă, avea capul orientat spre est. In dreptul miinilor, a
fost găsit un vas (fig. 1 fl/2).
M . 23 (fig. 7/3), adult, a fost descoperit la adincimea de 0,43 m, In solul galben cu con
creţiunl calcaroase. Mortul, In poziţie chircită cu miinile sub bărbie, a fost culcat pe partea
dreaptă şi orientat cu capul spre est. Llngii. coate a fost găsit un vas (fig. 19/4).
M. 24 (fig. 7/2), adult, a fost descoperit la adincimea de 0,43 m, In solul galben cu con
creţi uni calcaroase. Scheletul bine păstrat, se afla In poziţie chlrcltll., culcat pe partea stingă
fi capul orientat spre sud. Pe miini a fost găsit un vas (fig. 19/1), iar sub acesta citeva oase
foarte sf ărlmlcioase.
M. 35 (fig. 3/2), adult, a fost descoperit la adincimea de 0,35 m, la baza solului cafeniu.
Scheletul, In poziţie chlrcită, culcat pe partea stingii., şi orientat cu capul spre sud, se păstrează
foarte prost. In dreptul capului au fost găsite trei vase - două In faţă şi unul la ceafă (fig. 1 9/3).
Vasele descopeFite In mormintele lncadrate de noi la cultura Noua, prin pastă, formă şl
decor, lşl găsesc similitudini In aşezărlle de Ia Truşeşti81, Hoghiz-Ugra62, Teiuş63 etc.
Mormintele hallstattiene.

M. 1 416 (fig. 8/1), adult, a fost descoperit la adincimea de 0,60 m . in solul galben cu con
creţlunl calcaroase. Scheletul, in poziţie lntinsă, avea mina dreaptă pe bazin, far mina stingă
&l ln aşezarea de la Trestlana, mormintele nu au aceeaşi orientare ,. Cu capul spre nord
este orientat şi mormintul de la Sf. Gheorghe-Bedehaza (Materiale, I I, 195 6, p. 17, fig. 8).
&e

2. 195 1, 1, p. 65.

Eug. Comş a , ln

Omagiu lui C. Daicov'iciu,

Bucureşti,

1960,

85 ;

Ion Nestor,

SCJ V,

1. Nestor, Materiale, 1 1 1 , 1957, p. 62 ; Eug. Comşa, ln Omagiu lui C. Daicoviciu, p. 85.
M . Petrescu-Dimboviţa, SCJ V, 3, 1952, p. 78 ; Adrian C. Fiorescu, SCJ V, 5, 1954,
p. 22.
11 K. Horedt, Materiale
, 1, 1953, p. 802 şi urm.
10

11

1 - 2.

p.

ea

Ibidem.

" Eug. Popuşol,

Carpica, 1969,

p.

87- 92.
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Trestiana : vase din morminte.
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nn r l l �prc biirbir şi n:mitrl sH\rn·ut. Orilnt :rt l'U capul spre sud. Inventarul mormlntulul
c o m pun e a d i 11t r-o c a 11 ă cu torţi supnrină) \ ut e , do u ă fibulc cu placa piciorului in formă de
"scut brotic'· şi o fusaioli'r.
111 . 2G (fig. :Jj l ), adult, descoperit la ad!ncinll'a de 0,65 m, In solul galb('n cu concreţiu•l
nrlraro m r . Sdwletu l , in poziţie l n t i m ii ru m i n a stinţă pc bazin, era orl('ntat cu capul spre sud.
1 ' 1• piept s-a � ăsit o fil;ulă tu pi a r a in f01 n ă d r snrt b c ot lc.

a<hr�ii

S!'

Jll . :2S adult, d<·s<·operlt la a d lncl m (' a d<' 0,65 m, in solul galben c u concreţlunl calcaroase

s-a păstrat foarte

1 9/5).

prost. Poziţia intlnsă, cu capul orkntat spre sud. La cap s-a găsit un

vas

(fig.

\'asele d e scoperite In mormintele hallstattlene de la Trestlana, prin pastă şi formă tşl
găsesc similitudini la Bl rseşt l86 , in timp ce flbulele cu scut b('otlc se alătură celor deseopertte
1a Balta \'l·rdc şi Gogoşu88, Ferl gile81 şi G las ln ace8 •
•

Epoca mi graţiilor

Acestei etap!' li atribu im un singur mormint (M. 33), determinat ca atare pe baza studiu·
lui antropologlc 8 9, mormintu l neconţlnlnd nici un element de inventar. Scheletul In poziţie
lntinsă, cu braţ e le lntlnse pe llngă corp, a fost aşezat cu capul spre est. Mortul se afla la adincimea
de 0,65

m,

in solul gnlhcn cu <·oncreţiuni callaroase (fig. 8J2) .
..

..

..

Antlciplnd asupra rezultatelor pe care le vom prez<'nta Integral In monografia aşezării,
după <'puizarea siipăturllor şi prelucrarea intregului material din cele două niveluri de la Trestlana,
put!'m face cil!�va observaţii.
Existenţa celor două niveluri de locuire de aici a putut fi stabilită, aşa cum reiese din cele
arătate mal sus, atit pe baza sistemelor de construcţie (s( m!bordel e, In primul nivel şi locuinţe
de suprafaţă In cel de al I l·lea nivel), cit şi a materialului arheologic rezultat.
D<•şi asupra lnventarului nu puh n1 st ărui pna mult, totuşi studiul sumar, cu precădere
a ce ramicll, ne permite să deosebim două rtap<' In dezvoltarea culturii, din cuprinsul aşezării
de la Trestlnna.
P rima etapă, pe care o stabilim prin ansamblul materialului ceramlc In Interiorul căruia
distingem formele străchinllor şi cupelor bitronconice cu picior Inalt, simplu sau lobat şi .,mosor"
a str11chlnllor tronconice şi semisferice, a altăraşelor cu patru picioare, pe de o parte, Iar pe de
altă parte, prin specia fină roşie-cărămizie, neagră sau cenuşi e (mal rar), bine lustruită, precum
şi grupa ce ramlcll pictate (motive g<"ometrlce brunc, negre sau albe şi u neori rezervate din fondul
vasului), cu analogii concludente In sud-estul TransilvanleF8 şl ln Banat71, poate fl fixată crono·
lot:,'ic la sfirşitul fazei a I I I-a a culturii Starl'evo - Criş (Vl. Mllojcic)72•
tn ceea ce priveşte etapa a I l-a are drept caracteristici : Inmultirea ceramicll dintr-o
pastă cu nisip şi pictricele in compoziţie ; Imputinarea speciei ceramlcll fine ; dispariţia unor
forme prezente in primul nivel (strachlna scmlsferlcă) şl apariţia străcblnllor cu un bltroconism
accentuat ; dispariţia totală a elementelor picturale albe şl inenţlnerea picturii cu negru sau
bru n, pe fondul roşu (de cele mal multe ori motivele f ii nd rezervate din fondul vasului). Remar·
l· ăm faptul că pentru Intreg repertoriul l'eramlc din acest nivel, Intilni m analogii abundente In
unele aşezări din Moldova73, Transllvania74 şi Banat7• apartinind etapei tirzii a culturii Starcevo·
Criş, fapt care ne permite flxnnoa acestui orizont in faza a IV·a a culturii Star�evo (V I . Mllojcic) .
es

s. l\f ori n tz , Materiale,

V, p. 355.
şi Eug. Comşa, Materiale, I I , 1 956, p. 266.
Vulpe , N ecropola hallstattiană de la Ferigile, Bucureşti, 1967, p. 20.
A . Bent!c şi B. Covăc, Glasinac, 2, pl. 25/1- 3.
O lga c. Necrasov ş i Sera fl na Antonlu, comunicarea amintită.
E u g . Zaharia, Dacia, N. s., V I, 19 62, cu precădere In nivelurile I şi I I .
Gh. Lazarovici , ActaMN , V I , 1969, p. 22.
V I . Mllojcic, Chronologie der Jiingeren Steinzeil Mittel-und Siidosteuropas, Berlin, 1949.

ee D. Berclu
e? A lex·andru
ea

u

71

10

72
p. 38 , 74 .

?a M. Petrescu- D t m bovi ţ a , Acta ArchHung,
1 • Eu ge ni a Zaharia, op,. cit. , p. 24-26.
76 G h . La zarovici , op. cit., p . 22-23 ; ldem,

9; 1 958, 1 - 4 , p . 55.
ActaMN , 8 , 1971, p. 409

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

şi urm .

SAPATURILE DE LA TRES'IUANA

29

1 33

O altA problemă lmportanlli. pe c ore o ridică aşezarea de la Trestiana l'ste cea a aspel'lulul
pe care-I prezintă.
Procedlnd prin asociere şi excludere, remarcăm caraderul unitar al materialului arheolo11,1c
de alei, cu acela Intilnit In sud-estul Transilvaniei şi Banat şi unele diferen ţe earc pot fi sesizate
Intre aceasta şi aşezli.rile din nordul Moldove178• Credem că ne aflăm In faţa a două a�peclt' ale
aceleeaşl culturi In ::\-l oldova : unul care păstrează mai multl' elemente starce,·iene (l'l'ramka
finA, ceramlca pictată, străchinile şi cupele cu picior Inalt), rare sau lnexistentc In aşezările din
nordul Moldovei, unde elementele Crlş, sint mal evidente, cum ar fi, de exemplu ''aselc cu mal
multe plcloruşe77, inexlstente in Trestlana.
Asupra ritului de lnmormlntare78, practicat de ncoliticil de la Trcstlana, remarcăm fă
In toate cazurile este lnhumaţla In poziţie chlrcltă, in Interiorul aşezării, In imediata apropirre
a loculn�elor. Precizăm faptul că nu exlstd un "canon" In ceea ce priveşte direcţia In care sint
orlentaţl morţJI, Insii In toate cazurile, culcaţi pe dreapta sau pe stinga, el sint cu privirea spre
est. Inventarul mormintelor foarte sărac, se referă doar la ceramică şi rar orrande.
Ţinlnd cont de cadrul restrins al prezentării descoperirilor de la Trestlana, renunţdm să
aducem In discuţie şi alte probleme Importante ridicate de această aşezare.
Unele dintre acestea vor constitui obiectul unor materiale separate.
Continuarea cercetărilor va stabili Intinderea aşezărll (fixlndu-se şl latura sa estică),
planul de dispunere al locuinţelor In Interiorul ei, precum şi noi precl7Junl asupra problemelor
esenţiale cu care se prezintă accastd cultură In jumătatea sudică a Moldovei, In l'ontexlul el
general .

LES FOUIL LES ARCHEOLOG l QUES DE TRESTIANA, LA COMMUNE DE GR IV IŢA,
LE DEPARTEMENT DE VASLU I
Resume
Entre 1964 - 1 974 on a fait des foullles arcMologiques dans l'habltat neolltique de type
Crlş de Trestlana, la commune de Grlvlţa, le departement de Vaslui. A cette ocaslon, on a sonde
une surface de plus de 2 700 m2, en etabllssant la presence de deux nlveaux d'habltatlon. Sur la
surface examln�e on a ldentlfie 16 habltatlons, 38 tombes, 4 âtres excepte les complexes d'habl
tatlon et un four.
Le premier nlveau est caract�rlse par des habltatlons semlhuttes (L. 3 et L. 10). On re
marque la presence d'un riche materiei archeologlque : des outils sculptes en silex, obsldienne
et gres ; des outlls ciseles ; un riche materiei ceramlque dont on remarque la ceramlque fine
rouge, nolre ou grlse, tres jolle ct la ceramlque pelnte (en employant des motlfs geometrlques
obtenus par la couleur brune, nolre et blanche sur le fond rouge prepare ou sur le fond du vase).
On rencontre les vases-local, les vases-barrlque, les ecuelles demlspherlque et tronconlquea,
les ecuelles et les coupes bltronconlques, a fond annulalre, plat on a pled haut.
Le premier niveau de Trestlana s'cncadre chronologiquement, a la fin de la II 1-e phase
de la culture Starl:evo-Crlş.
Le deuxlcmc nivcau est caracterise par des habitations de surface, de forme rectangu
lalre, de dlmcnsions grandes ou petitcs (L. 1, 2, 4, 9, 1 1 - 16). De l'interieur des complexes d'habi
tatlon on a acumule un riche mat�rlel arch�ologique, des outlls tailles en silex, obsldienne, gri's
marne ; des haches polies, trapezoidal et cmbauchoirs des outlls en os, (des spatules, des ins
struments a piqucr) ; un nombreux materiei ceramlque qui se remarque par l'augmentation de
}a categorie avec du sabie et parfois de petites pierres dans la composltlon, de la ceramique fine
dont on distlngue, comme forme inexlstente dans le premier niveau, l'ecuelle a un bitronconlsme
71

Ne referim mal ales la aşezarea de la Suceava.
N . Ursulescu, op. cit., manuscris.
78 RJturlle de Inmormintare ale comunităţilor Criş, pe baza descoperirilor de la Trestlana,
constituie obiectul unui alt articol.
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prononc� la reductlon de la c�ramJque pelnte (qui emploie seulement la peinture avec du noir
ou brun). Le l l-e niveau de Trestlana correspond a l'horizon chronologique Star�evo-Crlş- 1V.
Les 38 tombes d�couvertes a Trestlana indiquent la p�sence des 5 tombes appartenant
A la culture Criş (M 6 ; M 9 ; M 18 ; M 30 ; M 32), 5 tombes appartenant a la culture Noua (M
1 ; l\1. 23 ; M. 24 ; M. 35 ; M. 37) ; dcux tombes appartenant a Hallstatt (M. 14 ; M. 27 ; M. 28)
et une tombc de l'epoque des migrations.

L'EXPLICA TION DES FIGURES
Fig. 1 Trestlana - Sectlon profil. Fig. 2 Trestlana - 1 four, 2 Atre, 3 L. 11' .(detall)
4 L. 12. Fig. 3 Trestlana - 1 M. 36 ; 2 M 35 ; 3 M 32. Fig. 4 Trestlana - L'atre nr."-4. 'Fig. 5
Trestiana - L'atre nr. 2 et nr. 3. Fig. 6 Trestiana - 1 M 6 ; 2 M 9 ; 3 M 30. Fig. 7 TresUana - ·
1 1\1 1 ; 2 M 24 ; 3 M 23. Fig. 8 Trestlana - 1 M 14 ; 2 M 33. Fig. 9 Trestlana � OuUls de 111lex. Fig. 10 Trcstiana - 1 - 4 , 6, 8, outils en os ; 5, 7, 9, hacbes clselees. Fig. 11 TresUana Haches ciselecs. Fig. 12 Trestiana - Fragments c�ramiques (niveaux 1 et Il). Fig . 13 Trea·
tiana - Fragments de vases (niveaux 1 et II). Fig. 1 4 Trestlana - Fragments ceramJques
(niveaux 1 et I l). Fig. 15 Trestiana - 1 - 13 fragments de coupes et bols ; 14 vase-bol. Fig. 16
Trestiana - Ceramique peinte. Fig. 17 Trestlana - CeramJque peinte. Fig. 18 Trestlana 1 - 5 ceramique de M ; 6 idoles (anthropomorphes) ; 7 petit autel ; 8 spatnle en os : 9 vase de
L 12. Fig. 19 Trestlana - 1 - 4 vases (Ia culture ,.Noua") ; 5 vase (Hallstatt).
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