
Contrjbuţii la cunoaşterea culturii 

Verbicioara din judeţul Gorj 

GHEORGHE CALOTOIU 

Teritoriul judeţului Gorj a constituit în epoca bronzului 
„ma din zonele intens locuite de purtătorii C"Ulturii Verbicioa· 
ra. Vestigii arheologice specifice, care aduc noi date privind 
aiceastă cultură, au fost descoperite în mai multe puncte. 

ln punotul „Poarta Luncii" pe teritoriul satului Vierşani, 
comuna Jupâneşti au fost efectuale descoperiri arheologice 
din epoca bronzului- Descoperiri 1a·rheologice s-au făcut · pe 
lotul agricol al ţăranului Sîrbu Constantin din acest sat. Da
torită prezenţei culturilor agricole, iniţial a fos:t trasată o 
secţiune la limita extremă a zonei unde se găseau fragmente 
ceramice sroase la suprafaţă de arăturile agricole. Secţiunea 
orientatI1 est-vest cu o lungime de 10 X 2 m avea să surprin
dă la o adâncime de 0,95 m la extremitatea vestică un bor
dei ci2iirr.ita1 de un strat de li.pitură. 1n interiorul acestuia 
s-a găsit 6 vatră de foc cu dimensiunile de 0,65 cm, iar pe 
vatră au fost aşezate un suport de frigare şi un topor de 
piatră fragmentară. Orientarea bordeiului cât. şi a vetrei ·de 
formă dreptunghiulară era perpendiculară pe traiectul sec
ţiunii. 

. După strângere.a recoltei, la circa 12 m nord-est de pri
ma secţiune, a fost practicată o nouă secţiune cu dimensiu
nile Je 12 m X 2 m cu orientarea est-vest. Stratul de eul-
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tură arheologică ; _apărut în jurul adâncimii de 24 ·cm avfmd 
o grosime relativ uniformă de 0,25 m cu excepţia unei gropi 
menajere a >Cărei limită inte.riară coboară până la 0,70 rn. 
Odată cu dezvelirea stratului de cultură am putut constata 
în primele 10 carouri, .acolo unde plugul nu a intervenit în 
modificarea situaţiei un bogat material arheologic ceramic 
fragmentar. 

Stratigrafia secţiuni o putem generaliza dealtfel între
gii aşezări şi aceasta este următoarea : O - 0,24 m strat arabil 
vegetal ; 0,24 - 0,52 m nivel cu material arheologic de cu
Joare brun-negricios cu pete de cărbune. Sub adâncimea de 
0,52 m apare un pământ argilos de culoare maroniu-gălbuie, 
steril din punct de vedere arheologic. 

1n secţhmea S 2 la extremitatea estică în C 1 - 2 a fost 
descoperită o groapă menajeră în care pe lângă multe frag
mente ceramice se găseau numeroase oase de animale (spe
cial bovidee). Tot în S 11, C 6-7-8 a fost dezvelHă o locuinţă 
de suprafaţă slab conservată ale cărui dimensiuni nu au pu
tut fi stabilite. Vatra locuinţei era formată dintr-un strat 
subţire de pământ -ars şi netezit cu dimensiunile de 0,45 m 
X 0,57 m. ~ot în această locuinţă s-au descoperit fragmente 
de chirpic, multe fragmente ceramice şi un topor de piatră 
fragmentar. In C 10 au fost surprinse urmele unei a~te lo
cuinţe d€ suprafaţă, care a fost conservati'1 precar. La adân
cimea de 0,25 m în partea de nord a acestei locuinţe a fost 
descoperită o fusaiolă rotundă care a fost folosită la un răz
boi de ţesut. 

La extremita,tea vestică a secţiuni S 2 a fost trasată o 
casetă cu dimensiunile de 8 m X n m cu un martor central 
de 0,50 m. Apr,oape de latura nordică la adâncime de 0,34 m 
a fost dezvelita o altă locuinţă dP. suprafaţă cu numeroase 
urme de chirpic. Tot o locuinţă de suprafaţă a fost descope
rită în irriecli•ata a;Jro.piere a ,cenfru!ui o:isetei. Pe un strat sub
ţire de lipitură cu dimensiunile de 3,65 m X 2,95 m ·se aflau 
di&puse fragmente de la un vas ma-re d:e provizii cu butoni şi 
brâuri alveolate cât şi fragmente de la un topor de piatră. 
Tot aici s-au găsit o seceră de piatră şi oase de bovidee. Pe 
întreaga suprafaţ<:'l a casetei au fost descoperite fragmente 
ceramice, urme de cărbune Şi fragm~nte oot~ologice. Para
lel rn aeeastă casetă au mai fost trasate două sectiuni S III 
si S IV unde au fost descoperite câteva locuinţe ·de supra-
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faţă, însă foarte slab conservate, in care s-a găsit un bogat 
rnarenal ceramic. 

Ceramica descoperi tă la Vit:>.rş,ani-J upân o-şti este bogată 
şi variată. O primă categorie grupează vasele de dimensiuni 
i;rnri, dar şi' mijlocii, cu pereţii relativ groşi lucrate dintr-o 
pastă cat'-e conţrne în amestec lutul cu mult nisip şi pietriş 
sfărâmat. O altă categorie o formează recipientele de di
mensiuni mijlocii şi mai rar mici, lucrate cu aceiaşi degre-
sanţi, dar dozaţi într-o proporţie st·nsibil redusă, lutul curat 
tiind intr-o proporţie mai mare. Categoria cea mai bogată_ 

LSle ceramica ce cuprinde vase lucrate din pastă fină de 
m~::i dimensiuni de culoare neagră-cenuşie, cu lutul , foart2 
bine ales de impurităţi, şi uneori cu paiete de micii. 

Procedeele de realizare a decorului a.u fos.t următoarele : 
br{wl, proeminenţe, pastile, reliefuri organic obţinute (pro
l,mirienţe) şi îndeosebi tehnica ornamen1tării prin. indzii, 
împunsături, hnpresiuni, striuri. 

Brâiele alveolate şi crestate sunt dispuse în e:x. terior 
s-au pe umerii vaselor (fig. 1/1, 2). . 

In categoria ornamentelor obţinute în tehnica inciziei 
.pastei intră în mare proporţie ceramica descoperită la Vi.ur
~c1ni (fig. 4/8). 

ln descoperi.1lile arheologice ide la Vierş.an~-Jupâneşti 
pot fi precizate următoarele tipuri de vase fie întregibile 
~au fragmentare: vase de mărime mijlocie, cu corp globu
h11·, castroane cu corpul arcuit bitronconic de dimensiuni 
mijlo:H şi miq lucrate din pastă fină, avâ~d partea· supe
n~1or a mai scundă decât cea inferioară (fig. 10/7). 

S-au mai descoperit cupe cu picior scund tronconic adân
cit concay în interior la partea inferioară (fig. 9/2.3 Pl. II 2), 
capace mici s-au de mărime mijlocie lucrate din pastit cără-
mizi~ cu corp tronconic (fig. 6/6 şi 4/2) Alt tip de vas o cons
titue fr<igmente sub formă de tigaie cu baza dreaptă, din 
pastă compactă cu o mănuşă în bandă pe partea laterală 

a vas.ului (fig. 2/2), fragmente de strecurători de culoare 
cenuşie şi multe fragmente de cănuţe cu corpul globular cu 
una sau două torţi, 

Prezentăm principalele .ornamente de pe vasele fragmen
t;_ire des-coperite în staţiunea arheologidl de la Vierşani-Ju

p:.1neşti. Fragment de vas sub formă de cănuţă, de culoare 
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ci;i'<\lhizie din pastă bine aieasă de impurităţi având ca ot'· 
iwmente sub buză două ~anţuri paralele incizate, iar pe corp 
sunt trei triunghiuri isoscele cu vârful în sus incizate para
lele între ele. Aceste triunghiuri sunt înca·drale în partea su
p..._rioară şi inferioară de câte ur registru cu două linii. 

Perete de vas de culoare neagră din pastă compactă, a
vând ca ornamente pe suprafaţa peretelui două şiruri de in
cizii paralele-meandre dispuse în semicerc De o parte şi 
ana sunt două dreptunghiuri construite din incizii -meandre
ime:rsectate de un al trt:ilea pe mijloc. Sub buză sunt trei şi

ruri de inCizii dispuse orizontal. Pe centrul peretelui este o 
tuarţă ruptă din vechime (fig. 8/3 Pl. 1/5). 

Fragment de cănuţă de culoare neagră din pastă com
p:ictă, care are pe toartă un buton terminal, iar ca ornamen
te arc pc pântec incizate două triunghiuri haşurate sub for
L' :l. de clepsidr[1 (Pl. 1/8 ). 

Fund de vas din pastă neagră bine aleasă de impurităţi, 
cu fundul inelar având ca ornamente triunghiuri incizate ha
şurate. Acestea sunt încaelraţ<:'. ele câte patru linii paralele de 
o parte şi de alta pe vertkală. La partea inferioară sunt pa
tru lL.ii orizontale paralele. Perete de vas din pastă neagră 
::tVând incjzate trei triunghiuri cu vârful în sus haşurate <fig. 
6/5, PI. V). Alt fragment de perete de vas din pastă compac-
1,-1 ce are ca ornament triunghiuri haşurate ou vârful în sus 
punctate pe centru. Fragment din perete de vas cu buza eva
zată, sub ea fiind patru linii mea111drice din care două dis
puse în semicerc. Sub acestea este un şir de împunsături 

succesive. Tot pe pântec se află o te>rtiţă păstrată fragmentar. 
J.'ragment de vas cu toartă în bandă cu buton termin.al având 
pc pântec un ornament cimpus din două şiruri cte împun
sături succesive dispuse vC'rtical ele o parte şi de alta a tor
ţii. (fig. 10/3). Perete de vas din pastă neagră cu un mâner 
nipt din vechime, având ca ornament un meandru sub for
ma literei „U". Perete de vas din pastă cărămizie· cu urme 
de arsură secundară, ornamentarea constând din trei linii 
para'.ele orizontale din care pornesc trei linii vertica.le. La 
centru este o p•arte dintr-un romb haşurat. Perete de V.JS cu 
lmza dreaptă pe care sunt incizate trei triunghiuri cu vâr
ful în sus, sub ele <Jă·sindu-se două benzi orizontale formate din 
cinci şiruri de împunsături. Perete de vas din pastă neagră, 
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Cr_,mpadă având ca ornamente iinii orizontaie sub care se 
află un şir de împunsături, sub acestea se găses.c dispuse şi
r uri de linii orizontale din care pornesc triunghiuri haşurate 
în reţea. TTn alt fragment de cănuţă cu toarta uşor inălţ.ată 
dvând ca ornamente sub buză două triunghiuri haşurate 

dispuse orizontal cu vârful în jos (fig. 4/7). Fragment pere
te de vas de culoare cărămizie din pastă compactă decorată 

cu linii orizontale paralele încadrate de două rânduri de spi
rale fugătoare. Fragment cănuţă cu toarta din pasti1 cără

mizie bine aleasă de impurităţi avcînd sub buză două linii 
orizontale paralele, iar la baza mediană a vasului sunt dis
puse concentric alte două linii. 

Perete de vas din pastă neagră, compacte'! cu buza va
sului uşor evazată, iar sub ea ca orr.amente sunt multe îm
punsături suqcesive sub forma unui şir. Sub aceste şase şiruri 
de linii incizate orizontale de impresiuni se află două, semi
cercuri incizate. 

Fragment de cănuţă cu buza evazată cu toarta uşor 
supraînălţată cu o proeminenţă conică. Sub toartă se află ca 
ornament un cerc mic incizat, iar pe pântecul vasului o inci
zie verticală. 

Fragment de cană din pastă neagră compactă cu toarta în 
bandi1 cu o proeminenţă organică rotundă. Fragmente de că
nuţe cu torţi!e uşor supraînălţate din pastă bine aleasă de 
impurităţii. de culoare neagră (fiq. 1O/4,6). Toartă de cană 
din pastă neagră compactă, cu o proeminenţă sub formă de 
ere.astă având ca ornamente de o parte şi de alta a proemi
ne:1te câte patru linii incizate orizontal. i,ar pe corpul toar
tei un şir de romburi haşurate dispuse vertical terminate cu 
un triunghi incizat în interior. (fig. 8/1). :to.artă din pastă 
neagră cu o proeminenţă circulară organică, încadrată de 
trei cercuri concentrice. Pe toartă sunt ornamentate, trei 
romburi haşurate dispuse vertical. Pe rombul din mijloc sunt 
două cerculeţe dispuse lateral la unghiurile rombului (fig. 
8/2, PI. I/8). Perete de vas din pastă compactă, având ca 
01 namente sub buză două linii verticale, iar în apropierea 
acestora este un semk€rc cu haşuri interioare. Fragment de 
strac:hină cu umeri rotunjiţi· şi marginea în colţuri având o 
toartă pe umăr. Pe gât apare o bandă orizontală executată 

din împunsături suc~esive, iar pe maraine~ vasu'.ui un şir de 
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lriuhghiul'i l'.:1.i haşuri verticale incizale. Sub banda orizon~ 
t11la d.par doua reg1sne dispuse orizontal, incizate, iar c..te o 
!Jc:in.e ş1 de alta a tortiţei sunt incizate două linii verticdle, 
w.· de partea ceală1alta sunt şiruri de linii orizontale ind
zate (fig. 8/4, Pl. lll/oJ. Fragmr.ut de vas cu umerii rotunjiţi 
cu ma.rgmea puţin riC.11cată. Corpul vasului este ornamentat 
cu benzi spira1ice, alcatu1te din linii realizate succesiv prin 
impunsătun. Pe gal apare o bandă orizontală din_ linii inci
zate, iar de o pane ş1 de alta două şiruri de împunsături 

SU(;(:esive. Pe marginea vasului este un şir de triunghiuri ·cu 
ha~uri verticale incizat~ (fig. 5/2, Pl. II/6). Fragment de vas 
cu buza in colţuri, având ca ornamente trei benzi alcătuite 
din şiruq de şenţuleţe, cele de margine terminate ou semi
cercuri. Pe gât sunt patru şenţuleţe orizontale, iar sub a
cestea o tortiţă incadrat~1 de un şir de benzi sub forma unui 
pătrat, iar de o .parte şi de alta be11zi incizate -meandre- sub 
10rmă de cifră opt culcat. Sub aceste registre este un şir de 
impunsătuq (fig. 3/1 Pl. II/3). 1 Fragment de vas cu buza în 
colţuri dvând ca ornament două triunghiuri din benzi ind
za~ şi benzi circulare dispuse pe margine, iar pe gât benzi 
orizontale şi sub acestea trei triunghiuri cu vârful în jos. 
Peretele prezintă două proeminenţe mici, iar lângă acestea 
incizat un meandru în zig-zag, sub proeminenţe este incizat 
un pătrat haşurat, iar lângă acesta sunt trei triunghiuq cu 
vărful în sus haşurat (fig. 1114, PI. 11/1). Cupă fragmentară 
din pastă compactă de culoare cenuşie, pe· suport sunt or
namentate două şiruri de împunsături succesive, iar pe corp 
este un alt şir de împunsături, iar în partea superioară a 
corpu'.ui apare un şir cte romburi cu incizii în reţea (fig. 9/3). 
Cupă fragmentară din pastă de culo.are cenuşie cu piciorul 
sub formă circulară cu patru spaţii „ferestre", cu incizii ver
ticale de o parte şi de alta, iar în partea superioară şi in
ferioară a acestora sunt câte două şiruri de linii circulare. 
Pe pântec se poale observa o tortiţă ruptă din vechime, iar 
ca ornamf-nte un triunghi' incizat cu vârfurile unite cu ha
şuri (fig. H/2, PI. II/2). Fragmene de cup{1 cu picior tronco
nic (se păstrează baza şi o parte din corp). Pe picior sunt câ
teva grupuri de incizii (câte cinci) a câte trei incizii verticale, 
iar acestea find secţionate de o incizie verticală mai pro
nunţată. Fragment de perete de vas din pastă neagră bine 
aleasă de impurităţi, având ca ornamente romburi haşurate 
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dispuse vertical, iar sub aceste linii orizontale drepte. Din 
aceste şlruri de linii por.rK~sc fas:::kole care formriază cercuri 
dispus~ concentric (iig. 7 /4, Pl. V). Fragment ceramic din
tr-un perete de vas care are ca ornamente câteva llnii ori
zontale din care pornesc două fas~icole de linii ce formează 
dou<1 spirale concentrice. Fragment de vas cu buza dreaptă 

cu un şir de incizii sub margine, având dou[1 şiruri de mean
dre sub formă .de zig- zag şi un dreptunghi <fig. 5 I 4). Frag
ment de vas din pastc'.'1 neagr[1 compaetC1 care are ca orn-0ment 
pe margine un triunghi cu vârful în sus, iar sub acestea sunt 
ciouci linii paralele orizontale. Pe pântec vasul are incizate 
clc..uă meandre dreptunghiulare formate din linii incizate (fig. 
8/ 5, Pl. 1/7). Fragmene de vas de dimensiuni mici cu o li
ni~ circulară sub margine, sub aceast-0 sunt dispuse ornamente 
sub formă de meandre (fig. 3/4). Fragment ceramtc din pastă 
nE'agră, compactă din perete de vas având ca . ornament in
cizii circulare ş: dou[1 şiruri de linii longitudinale paralele 
haşurate' dispuse ra<li.Jl p~ ccrz:~ui (fiq. 6/3). Fragment ele vas 
format clin perete cu buză evazată şi marginea rotundă din 
pastă neagră, iar pe pântec sunt caneluri verticale ; ca or
nament sunt două linii paralele incizate cli.Si;JUSC în v.J.J. iar 
sub acesta sunt cinci semicercuri cu deschiderea în jos pe 
care pornesc caneluri verticale. 

Fragment de va5 din perete din pastă compadă neagră 
având la centru un buton (motivul soarelui) din care por
nesc cinci triunghiuri ha~urate (fig. 6/4). Perete de vas de 
culoare neagră care are ca ·ornament două triunghiuri haşu
rate cu vârful în jos din care pornesc trei linii incizate dis
puse oblic (fig. 6/ 1). Perete de vas din pastă neagră cuprin
zând o buză de vas uşor evazată. Sub buză sunt multe îm
punsături succesive sub forma unui şir, iar sub a':esta sunt 
sase linii incizate dispuse orizonta] de impresiuni diferite. 
In limita inferioară a fragmentelor esle incizat un cerculeţ 

cu un punct în centru. Perete de vas ct1 profilul uşor bombat. 
având ca ornamente sub margine trei rânduri de imţiresiuni 
orizontale şi paralele- Din acestea pornes~ câte două benzi 
în di.agonală a câte trei linii incizate formând triunghiuri, 
în fiecare triunghi. este dispus Ia centru câte un cerc în care 
sunt mai multe cercuri concentrice (fig. 3/3). Fragment de 
perete de vas din pastă neagră bine aleasă de impurităţi a
V<înd ca ornamente romburi haşurate dispuse vertical, iar 



sub acestea patru linii incizate orizontale drepte. Cin aceste 
linii pornesc fascicole care formează cercuri dispus-e concen
tric. Perete de vas de culoare cărămizie din pastă compactă 
de(;orată cu linii orizontale paralele, încadrate de două gru
puri de spirale fugătoare. Fragment cănuţă cu toartă din 
pastă cărămizie bine aleasă de impurităti având ca ornament 
sub buză două linii paralele, iar Ia baz'a' vasului sunt dispu
se concentric alte două linii paralele. Intre aceste şiruri de li
nii sunt două triunghiuri cu vârful în sus cu irn::izii interioare. 
In interior, vasul prezintă urme d<-< arsură secundară. !năl
ţimea cănuţei este de 6,8 cm (PI. J.I/ 4). Fragment de cănuţă 
cu toartă ruptă din vochime cu buza uşor evazată, având ca 
ornamente un triunghi haşurat, iar sub aceasta o bandf1 obli
că haşurată, sub aceasta este dispus un şir d-e împunsături 

succesiv::- dispuse orizontal. ./ 
Pântec de vas din pastă de culoare neagr[1, compoziţia 

decorativă consta în dispunerea pe pântec a două benzi para
lele care includ haşuri simetrice peste care s-a trasat o linie 
în zig-z,ag. Sub acestea sunt dispu~ două spirale concentrice 
care pornesc chiar din metopă (Pl. III/2). :J'oartă de Ia cănu
ţă care are incizat un ti iunghi ha~urat spre baza torţii (PI. 
I/8,b). Toartă şi pprcte dC' la o cănuţă din pastă compactă ele 
culoare neagră. Toarta este trasată din buză şi uşor supra
înălţată, având ca ornament o linie incizată care o înconjaa
ră pe aceasta. Fragment de perete de vas având ca ornament 
unghiuri haşurate cu vârful în sus. Un alt fragment ceramic 
provine de la peretele unui vas din pastă fină, având supra
faţa de culoare cenuşie în care sclipesc paiete fine de mică. 
Corpul acestui vas este ornamentat în partea superioară cu 
patru linii meandrice, din care două ca nişte semicercuri. 
Le1 partea inferioară a acestuia este un şir orizontal de împun
sături succesive. Fragment de toartă de ceaşcă ruptă din ve
chime în bandă din pastă neagră bine aleasă de impurităţi. 

De o parte şi de alta a torţii sunt două benzi a câte patru şi
ruri paralele -executat în tehnica împunsăturilor succesive 
(fig. 11/5, Pl. III/fi). Fragment ce provine de Ia o strachin[1 
din past8. cenuşie cu o tortiţă sub buză. Ca ornament are pe 
pântec un romb haşurat. Fragment de vas cu corpul uşor 

bombat din pastă neagră bine aleast de impurităţi, având 
sub margine două şiruri de linii paralele incizate. Sub aces-
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tea sunt două romburi haşurate. Tan~ienţial cu unghiurile 
I·aterale pornesc câte două linii incizate din fiecare romb m 
direcţie verticală (fig. 11I2). Fragment de la un castron din 
rasfa cărămizie ornamentată sub buză cu două linii orizon
tale paralel incizate, iar sub a doua linie sunt patru triun
ghiuri haşura'te cu vârful în jos, iar sub a.c~.astă o linie în 
zig-zag. Registrul se termină cu trei triunghiuri mai mari 
haşur.ate cu vârful în sus. 

Perete de vas cu o tortiţ21 di:, pastă neagră compactă, 
sub buz21 are ca ornament un romb cu haşuri, iar sub aces
tea sunt mai multe cerculeţe concentrice (fig. 9/1). Mai tre
buie amintit un fragment de vas din aceeaşi pastă care are 
incizat un romb cu mai mult2 haşuri din care trei foarte 
pronunţate (fig. 9/4). 

Strachină fragmentară cu baza inelară din pastă nea
gră com,'Jadă. care nu arc ornamer;tc (fig. 10/7). Perete dr. 
vas din past21 neagră compactă bine a~easă de impurităţi, 

având oa ornament o bandă jncizal5 orizonl.1lă din care ple<> 
că t rc>i benzi orizon tal-e haşura te. Din una clin ele porne~.c 
oblic alte două benzi terminate cu cercuri concentrice (fig. 
11/1). Pen~te ele vas din pastă neagră, având ca ornament 
două benzi incizate circulare. PereJP. de vas din pastă cenuşie 
compactă cu buza uşor evazată având ca ornamete sub buză 
trei linii incizate orizontale, paralele, iar sub acestea trei spi
ra!e fug[1toare (Pl. 1/2,a)· Perete de vas bitronconic din past21 
compa'..'tă de culoare neagră cu buza uş-0r evazată, iar sub bu
ză are incizii paralele dispuse orizontal şi sub aceasta se gă
ses:: romburi haşupale. Pe pântec este un fragment de ghir
bandă cu îmnunsături dis.puse> concrntri.c şi o bandă cu trei 
şiruri dispus~ concentric, iar în interiorul cercului sunt ben
zi ci; câte-trei linii dispuse nurarlelc> c·chi-lic;11.nl intr{' c>!f>. 
Fragment de cană din pastă neagră cu toarta uş::ir supra
înălţată cu o proeminenţă pe ea sub forma unei creste. Pe 
pânte~l cănuţei este ornamentat un şir de triunghiuri cu 
vârful în sus haşurat în reţea fiq. 3/2 Pl. J/4). Fr.1qment ctc vas 
din pastă cenuşie, având ca ornament trei triunghiuri cu 
vârful în sus haşurate. iar sub acestea linii în bandă inci
zate dispuse oriz-0ntal. Pe pântec e~t~ o tortiţă mică, iar sub 
ea se află un şir de linii incizate dispuse tot orizontal (fig. 
11 /3). La Vierşani-Jupâneşti s-au descoperit şi fragmente de 
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capace de form;1 pătrată având delimitările şnuruite pe mar
g'.ne. ln partea superioară au câte un şir de puncte adâncite 
oispuse cir{:ular (fig. 1)/6). Un g,lt fragment de capac sub 
fonnă de tr.unchi de con are mai multe perforaţii în partea 
superioară (fig. 4/2). 

In a;ceiaşi aşezare de la Vicrşan.i s-au ~iăsit două fusoia:c, 
prima su!J formă conică cu înălţimea de 2,40 cm, cu urme do 
arsură secundară (fig. 12/3-4). Al doilea exemplar are o for
mă mai aplatizată, concavă confecţionaU1 din pastă fină cu 
diametrul de 4,6J cm (fig. 12 / 4-5 ). 

Mai trebuie rema1Tat faptul c;L în bordeiul S I s-a des
cop::-ri L un·suport ele friqarc (căţel de vatră) ele formă trape
zoidală (fig. 12/ 11) cu dimensiunile ele: 23,6 cm şi baza ci·.~ 1280 
cm X 13,40 cm. ln partea superioară are o perforaţie şi două 
incizii. Lângă suportul de frigare s-a descoperit un fragment 
de topor clin piatră şlefuită (fig. li/7) de culoare neagră da
toril<:i arsurii, cu dimensiunile de 8 cm X G,2 cm. Aceste o
bie2t~ au fost aşezate pe valra bordeiului. 

In locuinţa cercPtată în S II a fost dcs.rnperil un topor 
ciocan (fig. 12/1) de form;1 circulară bine şlefuit (se păstrea
ză jumMale), lângă el s-a descoperit şi dopul scos pentru tu
lm: de înmănUŞiffC' (fiq. 12/7). în ·ac·c:-eaşi locuinţă a fost cles
cop"ri'ă şi o sc:-ceră ele piatră cu dinwnsiunilt> ele 11.:1 cm X 
5,40 cm. alături de câteva lamek d<' sile".:. Toi clin zona :1ş 1 

... 

z;irii un sătean a descoperit în anii lrecuţi un celt de bronz 
(fig. 12/10). Toporul de bronz este un exemplar cu ~aura de 
inm<'inuşare ovală, având o bordur~1 în relief, de la cu re por
neşte o tortiţă. Suprafeţele mari sunt plane. Pe suprafeţele 

lateral·' sunt schiţatP î:1 partl'a su;wrioari'\ câte clouă triun-. 
qhiuri. Celtul ele lri Viers.ani JunA1wsti ar0 au1loqii cu cPl· 
tu' ele la C::>păcelul şi Vulture5ti'.! datatL' în sec. XIV î.c.n. 

Dup:1 prezentarea materialului arheologic descoperit în 
asezare.a ele la Vierşani-Jupâneşti se impun câteva concluzii : 

· - Se remarcă în mod deosebit ceştile cu corpul relativ 
globular, gât scurt şi o toartă sau mai rar cu două to_rti su
praîntilţate cu secţiunea ovală sau în bandă, având une]p ca
zuri în partea superioară un bulon sau o creastă. Aceste vase 
au fundul profilat în fprmă de pie<lestal sau inelar. 

- S-au descoperit vase de dimensiuni mici şi mijlocii 
cu f2"aura ovală şi corpul globular şi cel mai adesea cu două 
torţi şi fundul inelar. 
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- In seria castroanelor descoperite unele sunt emisfe
rice, altele cu corpul arcuit, dar având marginea puţin înal
tă, tronconică fie trasă în afară, fie invazată. O parte din ul-
1imul tiip de castroane are câte două torţi laterale. 

- Ceramica grosolană cuprinde vase mari de provizii cu 
corpul bombat, cu gâtul terminat e:u buza evazată şi recipi
ente cu corpul tronconic cu torţi verticale masive· 

aMotivele decorative constatate pe ceramica de la Vier
şani-Jupâneşti sunt specifke culturii Verbicioara IV: liniile 
orizontale drepte, banda haşurată în reţea, zLg-zagul orizontal 
multiplicat, spiralele fugătoare, fascicole grupate în metope 
sau frize, motive în formă de S, realizat.e simplu, dublu şi dis
puse în şir sau lanţ cu capetele îmbinate, cercuri cu câmpul 
haşurat ori dispuse concentric, 'triunghiuri haşurate dispuse 
în şir orizonal cu virgl.lle în sus unqhiuri aşezate izolat ori în 
şiruri orizontale sau verticale, motivate meandrice, cercuri 
sola~e. 

Celtul do brnnz de la Vierşani Ju'lJâneşti este asemănător 
.seriei Uriu-Domăneşti, iar ceramica este specifică culturii 
Verbi1cioara IV, dar cu frecvente influente ale culturii GârLi 
I'-1ar0 (vasele cu contur pătrat). 

Descoperiri arheologice de cultura Verbicioara, pe terito
riul Goriului din faza finală :;unt cele ţte la Călugărent;' 
Baia de Fier,4 Ceplea Broşteni," Socu şi Polovragi. 

In anii trecuti Muzeul judeteean Gorj a effictuat un sondaj 
arheoloqic în Câmpul lui Bâcu6-Teleştii de Sus unde s-au 
descoperit materiale arheologice specifice culturil Verbicioara 
faza IV şi V. 

In acelaşi oontext arheologic s-au descoperit şi câteva 
fragmente ceramice aparţinând de cultura Gârla Mare intre 
care un fragment ele toartă triunghiulară în secţiune de culoa
re cenuşie, din pastă bine a1easă de impurităţi prevăzută în 
partea superioară cu un buton circular înconjurat de uri şir 
de puncte încrustate în alb. Tot pe toartă sunt incizate trei 
triunghiuri haşurate din care două au· în vârfuri câte un 
cerc. 

Acest fragment ceramic aparţine culturii Gârla Mare IV 
(fig. 13/1). S-a mai descoperit un perete de vas din pastă com
pactă de culoare cenuşie având ca ornament două linii ori
zontale paralele incizate sub buzi'J.. Din a două linie orizon
tală pornesc trei linii verticale Şi o linie punctată, lângă a-

17 



ceasta se află incizată o altă linie verticală (fig. 13/ 2)· Frag
ment ceramic de culoare cărămizie ornamentată cu două linii 
orizontale din ca·re pornesa câte trei linii incizate .a· cB.te două 
grupe dispuse vertical (fig. 13/6). Fragment de cănuţă cu 
toartă de culoare cărămizie din pastă care are ca degresant 
nisipul şi pieitricelele mici (fig. 15/6). 

Fragmente ceramioe de la pereţi de vase cu ornamente 
şnuruite din pastă ca:re are în compoziţie pietricele şi ~i
pul granulos (fig. 13/4-7). Fragment de cupă de culoare ro
şiatică din pastă bine aleasă de impurităţi (fig. 15/5). De a
semenea s-au descoperit to1tiţe apucători din pastă cărămi
zie având ca degresant nisipul gre.nulos (fig. 1.3/3 şi 15/1). 
Tot în punctul „Câmpul lui Bâcu" de la Teleşti de Sus, jur!. 
Gorj s-a descoperit o fusaiolă conică sub forma unui clopot 
din pastă compactă cărămizie perforată pe mi iloc ffiq. 13 / 5). 

Fragmente ceramice specifice culturli1 Verbicio'ara IV 
sunt şi descoperirile de ~a Polovragi, descoperiri întâm
plătoare în apropierea aşezării geto-dacice de pe rnunt~le 
Pildeş, punctul Crucea lui ~rsache. De aici provin~ un fI"ag
ment ceramic de culoare cenuşie de la un perete de vas 
ornamentat cu incizii. două câtP dou)i. paraiele şi verticale. 
Acestea sunt la mijloc întretăiat~ de o a treia linie (fig. 
14/5). Tot de aici provine şi un fragment ceramic din pas-
1 ă neagră având o linie orizontală sub buză din care pornesc 
'trei linii verticale paralele (fig. 14/6). Un alt fragment ce
ramic de culort.rP ren11„ie, <lin na.stă cenu.sie raI'P ·;ore oa de
gresant nisipul granulat, are ca ornamente două triunghiuri 
haşurate puse cu vârfurile cap Ia cap (fig. 1473). S-q mai 
descoperit fragmente ceramice de 'la tortiţe de cană de cu"' 
]oare cărămizie şi cenuşie, torti rotunde sau în bandă (fig. 
14/2 şi 15/2,4). Tot de la Polovragi provine un fragment 
ceramic din pastă de culoare cenusie având în compoziţie 
nisipu1 granulos, iar ca ornamen~ incizii făcute cu mătu
rica (fig. 15/3). 

In descopenrli.1e arneologice de la· Călugăreni execu
'tate de I. Chicideanu în complexul nr. 3 s-au descoperit 
mai multe fragmente ceramice ce au putut reconstitui par
ţial o ce.aşcâ din pastă neagră amestecată cu nisip fin, cor
pul bombat şi gâtul scurt prevăzută cu două torti supra
înălţate trase din buză (fiq. 14/ 41. Tot în acelaşi nivel ar
heologic s-a des~operit un alt fraqmcnt ele la o ceaşcă a· 
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semănătoare. S-au mai găsit fragmente ceramice din pastă 
cărămizie, cu nisip fin în compoziţie aparţinând unui vas 
cu corp globular cu marginea scurtă şi dreaptă şi cu două 
tortiţe laterale. In special ceaşca pu două torţi supraînăl
ţată sunt caracteristice pentru ceramica culturii Verbidoara, 
mai precic:; fazei târzii a a~esteia, faza a IV-a. când aceasta 
resimte dejc; influenţele grupuluj cultural Gârla Mare. 

In cokctii'.e _:1.1uzeului judeţean Gor.i se află două vase 
1care provit1 de la Ceple1-Broştepi-Plopşoru care aparţin cul
turii Verhicioar"l. IV. Inventarul se compun0 dintr-un văscior 
cu două tor\i su·)raînălţate clin pastă cărămizie bine aleasă 
de impuritiîti, cu buza tăiată drept şi tortile rotunde în sec
ţiune cu fnrdul inelar (fig. 1411). Un alt vas restaurat e~te 
din pastă compactă d0 culoare cenuşie, având ca ornamen.~e 
sub bu,ză triunghiuri mici incizate, iar pe pântec cen::uri con-
centrice hc.•;mra Le. . 

In 1976 profesoru] Dumitru Berciu7 delimita fazele eul· 
turii Ve:·bicioara IV-V în lucrarea „Date noi privind sfîr
şitul culturii Verbicioara". Pentru faza a IV-a stabil~şte drept 
definitorii vasele cu corp globular cu două torţi SU1praânăl
ţate, fundu; profilat în formă de piedestal sau inelar. Orna
mentele fazei derivă din cea anterioară, a.părând totodată 
elemente nol: „cercul solar, meandrul şi diverse .combina~ii 
de triunghiurii:'i. ln faza a. V-a se înregistrează multe modi
ficări în cadrul decorului, crescând frecvenţa motivelor reali. 
zate prin împunsături succesive şi rolul spiralei. Tot acum 
apar vase care privite de sus au contur pătrat asemănătoare 
cu ceh~ înlâlaile în Gârla Mare IV, după, profesoru] SebdS
tian l\forintz~. 

Reprc>zenlative pentru faza a IV-a sunt descoperirile de 
la Govora-satn, Slatina (Crişan II) 10, Vlădeştill, datate pc 
baza ceramicii şi a celturilor de la Copăcealu şi Vultureşti în 
sec. XIV i.e.n. „ 

PE.>nlru i'aza a V-a sunt specifice materialele de la Co-
păcelu, Fărcaşu de Sus12 şi o parte din ,cele de la Vultureşti, 
iar în faza V b se includ Işalniţa, 13 Vultureşti, Căripiniş. 14 

B. Hd.nsel15 consideră că pentru fazele I şi III nu se poa
te stabili o periodizare amănunţită, sugerând că acestea ar 
putea fi cuurinse într-o singură etapă, iar ultimele două ar 
trebui denumite altfel: „grupa Govora". De aceea B. Flăn

sel propune o singură faza Verbicioara I-III, iar faza IV-V 
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sll. âevină o grupă culN1rală cu caracteristici aparte sub 
denumirea de „grupa Govora". 

Descoperirile arheologice de la Vierşani-Jupâneşti Po
lovragi, Gălugăreni, Ceplea-Broşteni, sunt spedfice cu'tturii 
Verbicioara -faza IV, datorită formelor şi motivelor orna-
mentale. · 

Materialele arheologice rezultate în urma sondajului de 
la Teleştii de Sus, .punctul Câmpul lui .BâcuI6 se poate data 
in culţum Verbidoara, faza a V-a datorită influentei cultu-
rii Cârla Mare. IV. · 

Materiale car.acteristice perioadei finale de la rsfârşitu,1 
epocii bronzului - cultura Verbicieara IV-V mai putem 
menţiona la Săkuţa:l7, OrodeI11l, Gătejeşti\9, R.m.-Vâlcea:!'J, 
Căzăneşti21 , Părea.şui de Sus22. 

Descoperirile arheologiice de până acum de tip Verbi
cioara IV-V demonstrează existenţa unor comunităţi tra
cice ca~e au locuit pe teritoriul Gorjului 

NOTE 

1 D. Berciu, 3CIVA, 27, 1976, p. 174, fig. 5/8. 
12 Ibidem, fig. 5 /7. , 
3 'I. Chicideanu, Materiale şi cercetări arheologke, 1900, cu referiri 
-âa B. Hanse!, Beitrage zur regiona~en und chronulogischen Gliede-

rung der alten Hallstattzeit an der untem Donau, BAM 16. 
4 D. Berciu, Dacia, NS, V .. 19611. 
6 Materiale în Muzeul judeţean Gorj. 
e Sondaj al'heologic efectuat in 1987 de Muzeul judeţean Gorj. Mate

riale aflate in colecţia MuzeuJ.ui de istorie Târgu-Ji·u. 
7 D. Berciu, SCIV, 7, 1197ti, 2', p. ·1'7&--:Jt79. 
s S. Morin1tz, Contribuţii arheologice la istoria tracilor- ·tim:)urii, I, 

Buc., 1978, p. 37-4i0. · . 
11 D. Berciu, si M. Butoi. Materiale, VII, p. '139--14'2. 
10 D. Berciu, P. Pu:rcărescu, şi P. Rom.an, Materiale, VII. p. 134-1'26. 
11 D. Berciu, Buridava. 1972, p. 14; D. Berciu, P. Purcărescu, şi P. 

Roman, op. cit„ p. 1'31-li34. 
12 D. Berciu, SCIVA, 2'7, 1976, p. 177---'1!78, fi.g 7 /6-7 /8, 2. 
13 Gh. Popilian, Comunicări. seria arheolo1;tcă, VI, 1958, Craiova. 
14 D. Berciu,. op. cit„ p. 176-177, fig. 7 /2. 
16 B. Hansei, op. cit .. p. 57 si urm. 
18 Gh. Calotoiu. I. Mocioi, V. Marinoiu, MăFturii arheolcgice in Gorj, 

!J'ârgu-Jiu, 1~87, p. 41. • 
nn. Berciu., Buriidava, 1%1, p. 339, fig. li4'J/5; Hll/1-5, 7-9. 
1s D. Bercru, id colab .. SCIV, 195il1 p. 242. 
19 Gh. Petre. SCIV, 22, Hl7ol, 4, p. 559-561, fig. 2/7; 3/1; 3/6~7. 
:io D. Berciu, Buri :lava, 197:<', p. '15. 
21 -D. Berciu, SCIVA, .27, 1976, 2, p. '177. 
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