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Un perioada 15-30 septembrie 2000 şi 20 septembrie - 04 

octombrie 2001 au fost efectuate cercetări arheologice de Muzeul 

judeţean Gorj, în necropola tumulară din satul Vârtopu, punctul 

Vârtoapele, comuna Ciuperceni, judeţul Gorj. Necropola a fost semnalată 

de Ion Răuţ din satul Vârtop, comuna Ciuperceni. 

În cadrul acestei necropole, în anul 2000, au fost cercetaţi 3 

tumuli de dimensiuni medii, iar în anul 2001 s-au cercetat 2 turnu li. 

Turnului nr.1 (fig.1) are dimensiunile de 8, 70 X 1 O,OOm şi 

adâncimea de 0,65 m. 

În acest turnul la 1,5 m sud-est de centrul movilei şi la adâncimea 

de 0,50 m s-au descoperit patru vase de formă bitronconică. Vasele 

dispuse în partea centrală sunt în poziţie verticală, cu gura în sus, iar 

cele de margine sunt în poziţia oblică, aplecate spre vasele din mijloc. 

La 1 O cm de aceste vase, pe o suprafaţă de 0,23 x 0.10 m şi cu o 

grosime de 0,06 - 0,08 m s-au descoperit cărbuni, cenuşă şi oase 

calcinate. 

Tumulul are următorul inventar funerar: 

- vas bitronconic (fig.2), sub formă de sac, din pastă cu nisip şi 

pietricele mici în compoziţie; fundul este drept, buza evazată şi se 

păstrează o toartă trasă din buză. Toarta este în bandă lată. Vasul 
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prezintă urme de arsură secundară şi are dimensiunile H (înălţime)= 

17,3 cm; D (diametrul) bazei= 8,2 cm; D. gurii= 4,8 cm. 

- vas de formă bitronconică din pastă castanie ce are în 

compoziţie nisipul. Are fundul drept. Pe pântec în partea superioară se 

găsesc două proeminenţe conice mici. Buza este uşor evazată, tăiată 

drept. 

Pe interior, spre buză, vasul prezintă urme de slip de culoare 

castaniu deschisă (fig. 3). 

-vas de formă bitronconică (fig. 4), cu buza evazată şi marginea 

rotundă, din pastă cenuşie cu nisip în compoziţie. Pe diametrul de maximă 

rotunjime se află o apucătoare tip „urechiuşă" perforată. H = 17,8 cm; D 

bazei= 9,5 cm; D. gurii= 16,5 cm. 

- vas de formă bitronconică (fig. 5) în stare fragmentară, din pastă 

cu nisip, semifină, cu buza uşor evazată şi marginea tăiată drept. Pe 

diametrul de maximă rotunjime a vasului se află un buton în formă de 

şa. Acest vas prezintă urme de arsură secundară. 

Turnului nr. 2 (fig. 6) are dimensiunile de 6,50 m x 6,50 m şi o 

înălţime de 0,70 m. În poz,iţie centrală, la adâncimea de 0,68 ma fost 

descoperit un vas de formă bitronconică, cu buza evazată şi fundul drept, 

iar în apropierea acestuia au fost găsite fragmente de la o căniţă cu 

toartă, care avea urme de arsură secundară. În apropierea acestor 

vase, pe o suprafaţă de 0,40 x 0,50 m s-au descoperit oase calcinate, 

cărbuni şi cenuşă aduse de la rugul funerar. În apropierea acestei 

suprafeţe de resturi cremate au mai fost descoperite fragmente 

ceramice de la o cană de formă bitronconică şi de la un pahar (recipient 

circular). 

- vas de formă bitronconică (fig. 7), bombat la mijloc, de culoare 

cărămizie, din pastă compactă, bine aleasă de impurităţi, cu fundul drept 

şi buza evazată, cu marginea tăiată drept. Se păstrează o toartă în bandă 

trasă din buza vasului. H = 14,4 cm; D. bazei= 8,5 cm; D. gurii= 14,8 

cm. 
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- cană de formă bitronconică (fig. 8) cu gâtul circular şi pântecul 

uşor bombat, din pastă cărămizie şi nisip fin. De sub buză porneşte o 

toartă în bandă până la diametrul de maximă rotunjime. Buza vasului 

este circulară, cu marginea tăiată drept. H = 14,6 cm; D. bazei = 6,8 

cm; D. gurii= 11,8 cm. 

- căniţă de formă bitronconică din pastă cenuşie (fig. 9) având în 

compoziţie nisip granulos, buza este uşor evazată, tăiată drept. H = 

10,8 cm; D bazei = 4,2 cm; D gurii = 8,3 cm. 

- pahar (recipient circular) din pastă cenuşie (fig. 10), având în 

compoziţie nisip fin, are fundul plat şi peretele vertical. H = 3,5 cm; D 

bazei = 8,3 cm. 

Turnului nr. 3 (fig. 11) are dimensiunile de 7,50 x 7,25 m şi 

înălţimea de O, 45 m. Pământul din umplutură este de culoare galbenă. 

în partea de sud-vest, la 3,50 m de centru şi adâncimea de 0,38 m, s-a 

descoperit un vas de formă bitronconică cu buza evazată şi fundul drept. 

Vasul are o toartă trasă din buză. La O, 1 O m nord de acest vas s-au mai 

găsit fragmente ceramice de la un vas de culoare roşie, cu fundul drept; 

lângă aceste vase, pe o suprafaţă de 0,25 x o.~·O m au fost descoperite 

bucăţi mici de cărbune şi oase calcinate. La 1,80 m nord- vest de acest 

complex arheologic şi la adâncimea de 0,36 m au fost descoperite 

fragmente ceramice de la alte două vase, puse unul în altul. 

- cană tronconică cu gâtul trompetiform (fig. 12) din pastă de 

culoare castanie, având în compoziţie nisip granulos, cu fundul drept şi 

buza uşor evazată, cu marginea dreaptă. Din buza vasului porneşte o 

toartă în bandă. H = 18,2 cm; D. bazei = 6,2 cm; D. gurii = 11,2 cm. 

- vas bitronconic, fragmentar, din pastă cenuşie cu nisip granulos, 

cu fundul drept şi pereţii bombaţi. 

- tortiţă de formă circulară, perforată, de culoare roşiatică. 

- vas de la care se păstrează baza dreaptă şi fragmente de pereţi. 

Turnu/ul nr. 4 (fig. 13) are dimensiunile de 6,20x6,1 Om şi înălţimea 

0,55 m. 



8 

La adâncimea de 0,52 m şi la 0,35 m, în poziţie centrală, la nord-vest 

de axul nord-sud au fost descoperite două vase cu gura în sus. În 

apropierea acestora, la adâncimea de O .45 m, pe o suprafaţă de O, 1 O x 

O, 15 m s-au găsit câteva fragmente mici de oase calcinate, cărbuni şi 

cenuşă aduse de la rugul funerar din afara necropolei. (foto 1) 

- vas de formă bitronconică, fragmentar din pastă cenuşie, cu 

nisip în compoziţie, are buza evazată, corpul puternic bombat, baza 

concavă. Are sub buză o toartă mică. H = 15,8 cm; D bazei = 9,4 cm; D 

gurii = 18,3 cm. 

- vas fragmentar de formă bitronconică, din pastă cărămizie cu 

nisip granulos în compoziţie, are fundul drept şi se mai păstrează o 

parte din pereţi. 

Turnului nr. 5 (fig. 14) are dimensiunile de 7,40 x 7,20 m. 

În mantaua de pământ, în „sfertul" nord-vest au fost descoperiţi mai 

mulţi bolovani mari de râu dispuşi într-o formă neregulată. La adâncimea 

de - 0,44 m, în poziţie centrală, a fost descoperit, ca variantă de ritual, 

un postament din bolovani de râu sub forma unui dreptunghi cu 

dimensiunile de 1,93 x 0„58 m. Acest postament, ca structură era for

mat dintr-un singur rând de bolovani, care avea cinci şiruri de pietre 

mari dispuse nord-sud (într-un şir intrau între 12-15 bolovani de râu) 

(foto 2). La capătul dinspre sud-vest al postamentului au fost depuse 

puţine oase calcinate, cărbuni şi cenuşă. La 1,25 m sud-vest de aceste 

vase de ofrandă au fost descoperite alte fragmente de vase cu câţiva 

cărbuni în apropierea lor. Mai este de remarcat şi faptul că în zona nord

vest a tumulului au fost găsiţi câţiva bolovani de râu (diametrul de 0,25 -

0,30 cm). 

- vas de formă bitronconică din pastă castanie, ce are în 

compoziţie nisip , din care se păstrează o parte din pereţi, baza dreaptă 

şi o apucătoare tubulară pe pântec. 

- perete de vas de formă tronconică din pastă cărămizie, fină, cu 

baza dreaptă. 
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Ritul funerar folosit în necropola tumulară de la Vârtoapele -

Vârtopu, Ciuperceni, jud. Gorj, constă în incinerarea osemintelor în afara 

necropolei. 

Ritualul funerar constă în depunerea resturilor cremate (oseminte 

incinerate, cărbuni, cenuşă) lângă vasele de ofrandă. Majoritatea vaselor 

prezintă urme de arsură secundară, fapt ce ne dovedeşte că acestea 

au ars la rugul funerar împreună cu osemintele umane. 

În cazul tumulului nr. 5, oasele incinerate, bucăţile de cărbune şi 

cenuşa au fost depuse pe un postament de bolovani de râu. Acest 

postament era format din 5 şiruri de bolovani, iar pe acestea, în partea 

de sud-vest au fost puse şi vasele de ofrandă. 

Inventarul funerar al necropolei cuprinde vase cu corpul bombat 

şi gâtul prevăzut cu două torţi. 1 Analogii cu vasele de acest tip 

descoperite la Vârtoapele - Vârtopu, Ciuperceni, întâlnim la Bucureşti -

Roşu,2 Greci,3 Văcăreşti,4 Odaia Turcului.5 

În aria culturii Glina, vase bitronconice de tip amforă, 

asemănătoare celor de la Vârtoapele au mai fost descoperite la Braneţ,6 

Călugăreni - Padeş,7 Govora Sat - Runcuri.~: Drăgăneşti - Olt.9 

În necropola de la Vârtoapele - Vârtopu - Ciuperceni au fost 

descoperite căni cu corpul globular, gât cilindric, buză dreaptă uşor 

răsfrântă spre exterior. Toarta este în bandă şi porneşte aproape de 

gură sau chiar din buza vasului. Analogii cu acestea avem la Bucureşti 

- Glina, 1° Crivăţ, 11 Greci, 12 Căscioarele - Cătălui, 13 Odaia Turcului, 14 

Zlatna. 15 

Pe vasele bitronconice de tip sac sau amforetă se găsesc 

proeminenţe care au un rol decorativ fiind de dimensiuni mici şi dispuse 

pe pântecele vaselor. Analogii cu descoperirile de la Vârtoapele întâlnim 

la Govora Sat, 16 Morăreşti. 17 Pe o parte din vase au fost descoperite 

proeminenţe conice grupate câte două. Analogii cu descoperirile de la 

Vârtoapele avem la Văcăreşti, 18 Odaia Turcului, 19 Varlaam.20 Pe pântecul 

unui alt vas a fost descoperit un buton în şa. Analogii întâlnim la Odaia 
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Turcului21 şi Bucureşti - Ciurel. 22 

Tot în necropola de la Vârtoapele - Vârtopu - Ciuperceni au fost 

descoperite pahare cu pereţii drepţi f:i buza uşor răsfrântă. Analogii 

întâlnim în descoperirile de la Mihăileşti - Tufa.23 

Se poate considera că Porţile de Fier au constituit extremitatea 

vestică, detectabilă astăzi pe cale arheologică a spaţiului populat de 

purtătorii culturii Glina. Cercetările arheologice din Banat au demonstrat 

că triburile Glina nu au pătruns în acest areal geografic. 

Publicând date mai ample despre mormintele tumulare de la 

Verbiţa din Oltenia, Dumitru Berciu24 le atribuie unui orizont Protoglina, 

în care identifică elemente estice şi nord-estice. 

Prof. univ. dr. Petre Roman în lucrarea sa dedicată culturii Glina 

relevă existenţa mai multor nivele de locuire în diferite aşezări din 

Muntenia. Acesta consideră că descoperirile de la Bucureşti - Glina sunt 

sincrone cu descoperirile de tip Schneckenberg B de la sud de Carpaţi. 

Acelaşi cercetător aminteşte şi de descoperirile Glina târzie de tip Verbiţa25 

şi Ostrovul Corbului. 26 

În urma cercetăr!lor arheologice de la Govora sat - Runcuri, prof. 

univ. Petre Roman considera că „o etapă distinctă în evoluţia grupei 

Glina sincronă descoperirilor din cultura Schneckenberg B de la sud de 

Carpati (Năieni şi Mcnteoru), ... iar descoperirile din Govora sat- Runcuri 

nu sunt singulare, ele apărând în special în Oltenia (Călina, Bârseşti) 

dar şi în Muntenia (Odaia Turcului şi Valea Calului) şi reliefează existenţa 

unei etape distincte în evoluţia culturii Glina".27 

Reconstituind toate datele ce se referă la periodizarea culturii 

Glina, cercetătorul Petre Roman concluziona că „ Pe plan general 

rezultă că în aria de formare a acestei culturi (Glina) trebuie să fi existat 

cel puţin 3 faze: I - de cristalizare, clasică, aceea pe care o găsim în 

cele mai multe aşezări din Muntenia şi din dreapta Oltului. Această fază 

are o evoluţie mai îndelungată, descoperirile de la Odaia Turcului puse 

în concordanţă cu cele din nord-estul Olteniei ne indică existenţa încă a 
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unei faze (a 111-a) care este sincronă fazei Coţofeni III c, culturii Vucedol 

târzie, Schnekenberg B şi este mai veche decât Monteoru I C4".28 

Gh. I. Petre - Govora29 considera ca o primă sinteză locală a 

Bronzului timpuriu cultura Glina care se manifestă în Oltenia prin 3 etape: 

timpurie, clasică şi de tranziţie spre Bronzul mijlociu. 

Descoperirile de la Govora sat prin formele ceramice au analogii 

cu descoperirile de la Vârtoapele - Vârtopu - Ciuperceni. Astfel la Govora 

sat - Runcuri3° au fost descoperite vase cu corpul bombat, torţi tubulare 

şi ornamente cu grupe simetrice de butoni pe pântec. Castronul 

descoperit la Govora sat - Runcuri31 are o formă mai evoluată comparativ 

cu castronul de la Verbiţa32 şi se aseamănă mai mult cu cel de la 

Vârtoapele - Vârtopu - Ciuperceni. 

Inventarul ceramic descoperit în necropola de la Vârtoapele -

Vârtopu - Ciuperceni are analogii cu formele ceramice - vasele şi 

ornamentele - câte doi butoni, torţi tubulare sau în bandă - în descoperirile 

arheologice de la Govora sat - Runcuri, 33 Cetăţuia - Rm. Vâlcea34 (vas 

decorat cu doi butoni). Tipul vaselor cu buza evazată şi pântecele 

bombat descoperite la Vârtoapele - Vârtopu - Ciuperceni îşi au analogii 

cu unele din exemplarele de la Glina,35 Odaia Turcului36 şi Braneţ.37 

Datele despre ritul şi ritualul funerar practicat de comunităţile de 

la începutul Bronzului timpuriu, cele ale culturii Glina şi ulterior aspectului 

Odaia Turcului sunt lacunare sau lipsesc cu totul. 

Dinamica deplasărilor triburilor Glina spre vest în dauna celor 

Coţofeni, poate fi schiţată pe mai multe direcţii. În Muntenia s-au făcut 

descoperiri Coţofeni I şi tot acolo cele mai vechi descoperiri Glina. În 

estul Olteniei centrale, la Braneţ38 s-a cercetat o aşezare Glina clasică, 

care suprapune o aşezare Coţofeni li. În nord-estul Olteniei, comunităţile 

Glina pătrund doar după Coţofeni III a. În schimb la Baia de Fier39 şi 

Ostrovul Corbului îşi fac apariţia purtătorii culturii Glina după etapa 

Coţofeni III c. 

Descoperirile arheologice de la Milostea40 şi Moldova Veche 
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reprezintă faza Coţofeni III c, unde în decurs de două campanii 

arheologice s-au săpat şase tumuli de dimensiuni diferite. 

D. Berciu şi P. Roman considerau că „presiunea purtătorilor 

mormintelor tumulare târzii au rupt din nou echilibrul tribal existent. 

Comunităţile Glina au fost antrenate spre apus şi ele au ocupat ultimele 

teritorii ale purtătorilor culturilor Coţofeni şi în parte Vucedol".41 

Aceiaşi autori considerau la data respectivă (în 1984) că 

mormintele tumulare erau: integrate în mediul Coţofeni, de tip Verbiţa, 

datorate grupelor Glina şi cele de tip Rast - Pleniţa,42 ce se datorează 

unor noi grupe etno-culturale de origine nord-pontică. 

Comunităţile Glina, cu rezervele necesare, practicau inhumaţia 

în poziţie chircită în morminte plane. Aceste morminte aveau ca inventar 

funerar vase care erau dispuse la cap şi la picioare.43 

Orizontului de morminte în ciste de piatră îi sunt comune atât 

ritul înhumăriî cât şi cel al incinerării. Folosirea practicării incineraţiei în 

zona de vest a Dunării de Jos din spaţiul central european, pe filiera 

Baden - Kostoloc - Coţofeni, se dovedeşte o reacţie clară cultural-etnică 

- non stepică - a sfârşi~ului perioadei de tranziţie la Bronz şi a Bronzului 

timpuriu. 

În cazul mormintelor în cistă, cutia de piatră era alcătuită din mai 

multe plăci de gresie. La Albeşti, în 1967, S. Morintz44 efectuează 

cercetări arheologice, unde investighează un turnul, descoperind atât 

morminte în cistă de piatră cât şi morminte fără cistă, dar care sunt de 

incineraţie. Mai înainte, în 1960, Dinu V. Rosetti a condus săpăturile de 

salvare de la Apa Sărată, cercetând două morminte în cistă, care au 

avut drept inventar un pumnal de bronz de formă triunghiulară şi două 

vase din lut. 

Morminte plane au fost descoperite şi la „Cornul Malului" şi la 

„Cruce" de Ion Andrieşescu45 şi cele găsite de Dinu V. Rosetti şi S. 

Morintz la „Malul cu Flori" - Apa Sărată46 şi Albeşti „La Zarzărianu". În 

aceste săpături arheologice cele mai interesante descoperiri sunt cănile 
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cu una sau două torţi, după cum observa S. Morintz. Acelaşi autor a 

sesizat de la început asemănarea unei căni cu o toartă de la Apa Sărată47 

(Muscel) cu c;:ele descoperite în mormintele tumulare Glina IV de la 

Verbiţa.48 Acelaşi tip de vas - cana cu o toartă - care se întâlneşte în 

aceste necropole menţionate îşi găseşte analogii şi în necropola de la 

Vârtoapele - Vârtopu - Ciuperceni (Gorj). 

Autorii cercetărilor arheologice de la Apa Sărată, Cetăţenii din 

Deal, Malul cu Flori, Nucet şi Albeşti (zona Muscelului) considerau că 

mormintele în cistă din nordul Munteniei sunt din punct de vedere 

cronologic apropiate de complexele funerare de acelaşi tip din Ţara Bârsei 

(Cultura Schneckenberg B). Totuşi, se păstrează similitudini puternice 

cu ceramica din mormintele tumulare de la Verbiţa, fapt ce ar lega 

orizontul de cultură Glina, fără însă a putea fi identificat cu aspecte 

culturale legate de cultura Schneckenberg B. 

Cercetătorul Dorin Popescu49 a căutat analogii pentru 

descoperirile din nordul Munteniei în mediul Belotic - Bela Crkva. 

Profesorul P. Roman menţionează că „descoperirile (din nordul 

Munteniei) ... ar putea reprezenta mai P'·Obabil, o nouă fază - ultima - a 

culturii Glina - cea de tip Verbiţa - Ostrovul Corbului, fie etapa cea mai 

veche a culturii Monteoru I C4". 50 

În actualul stadiu de cercetare, un neajuns al acestei periodizări 

este faptul că nu putem şti dacă ,,faza Govora sat - Runcuri a cuprins 

întreaga arie de răspândire Glina, dacă aşezările acestei faze înlocuiesc 

pe cele ale fazei a 11-a".51 

Considerăm că şi în Oltenia de Nord au existat o mulţime de 

aşezări din ultima fază Glina IV. 

În acest sens putem concluziona că materialul arheologic 

descoperit în necropola tumulară de la Vârtoapele - Vârtopu - Ciuperceni 

se încadrează cronologic în etapa Bronzului timpuriu având un substrat 

Glina final - Verbiţa - Ostrovul Corbului (Glina IV), Bela Crkva - Priboi, 

dar s-ar putea anunţa elemente de tip Bubani III - Vecina - Ostrovul 
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Corbului (post aşezare Glina şi ante aşezările de tip Gornea - Orleşti). 

Cercetările arheologice vor continua în anii viitori în necropola 

tumulară de la Vărtoapele - Vârioou - Ciuperceni. 
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Fig. 1. Turnului nr. 1. Plan şi profil. Necropola turnu lară de la 
Vârtoapele -Vâ' Ciuperceni 
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Fig. 2,3. Vase fragmentare descoperite la Vârtoapele Vârtopu Ciuperceni. 
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Fig. 4,5. Vase fragmentare descoperite la Vârtoapele Vârtopu Ciuperceni 



N 

19 

I 

' I 
---------! 

LEGENDĂ ]ooj - VĂSI 

P·l- OASE 

E!:!J - cAR&UNE 

~- STUT v•ETAL 

~- STMT Cll PAM 

0 - SHRIL 

{•al flllA GMEl'ITE VASE 

Fig. 6. Turnului nr. 2 Plan şi Profil. Necropola tumulară de la 
Vârtoapele -Vârtopu - Ciuperceni 
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Fig. 7,8. Vase descoperite la Vârtoapele-Vârtopu - Ciuperceni 



Fig. 9,10. Vase fragmentare, Vârtoapele Vârtopu Ciuperceni 
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Fig.12. Vas fragmentare, Vârtoapele Vârtopu 
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Fig. 11. Turnului nr. 3. Plan şi profil. Necropola tumulară de la 
Vârtoapele -Vârtopu - Ciuperceni 
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Fig. 13. Turnului nr. 4. Plan şi profil. Necropola tumulară de Ia 
Vârtoapele -Vârtopu - Ciuperceni 
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Fig.14. Turnului nr. 5. Plan şi profil. Necropola tumulară de la 
Vârtoapele -Vârtopu - Ciuperceni 



Foto 1, 2 Aspecte de săpătură turnului 4 şi 5. Necropola de la 
Vârtoapele -Vârtopu - Ciuperceni 

25 




