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PRIMEI VIRSTE A FIERULUI IN JUDEŢUL GORJ 
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Articolul de faţă îşi propune să prezinte procesul de tre
cere de la epoca bronzului la ce;i a fierului, pe un spaţiu mai 
restrîns - respeeiv judeţul Gorj, cu raportările necesare la 
teritoriile vecine, Banat şi Voievodina, precum şi la celelal
te zone ale Oltt>niei. Tratarea unitară a teritoriului enunţat 
este. impusă de poziţia deo:::ebitiJ. pe care o deţine în contex
tul ctcestei perioade de timp. Analizarea unilaterală, numai a 
teritoriului goIJe:rn, ar conduce la o imagine de ansamblu 
incompletă, la o explicare parţială a fenomenelor care s-au 
produs în cadrul acestei pe~ioade. 

Culturile caracteristice pentru acest spaţiu şi care vor in
tra in discuţie sînt . Vatina, Cruceni-Belegis, Zuto-Brdo-Gîrla 
Mare, Verbicioara aparţinînd Lronzului tîrziu, şi grupurile 
Işalniţa, Susani şi Vîrtop, reprezentative pentru prima vîrstă 
a fierului. 

Noua epocă e fierului este definită prin cîteva trăsături 
specifice. Se modifică stilul ceTi:tmicii tradiţionale întîlnite 
în b:onzul tîrzi.u. prin apariţia. unor vase de culoare neagră, 
bine lustruite, cu un repertor; u de forme diferite de cel în
tîlnit anterior. Ornamentarea este simplă, iar decorul in ca· 
nelură. şi proemin~ntele de~m rolul predominant. Apar tipuri 
noi de podoabe si aşezări fortificate. Frecvenţa mare a de
pozitelor de bronzuri şi prezenţa, încă în număr mic, a o -
hiectelor de fier, tocmai !n prima parte a epocii fierului, îi 
conferă acesteia un aspect aparte şi ridică totodată anumite 
probleme care se impun a fi luate în cercetare. 

Descoperiri]e i:;e baza cărorJ putem discuta fenomenele 
petrecute pe tr.ritoriul Gorjului. sînt următoarele: 

- două pt:ncte cercetate, Măru1 şi Călugăreni2, precum 
şi alte patru pui1cte (Baia-de-Fier. Cioplea - Boroşteni, Socu 
şi Polovragi)3 din care pro\'in materialele caracteristice eul-
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turii Verbicioara. Toate descoperirile sint datate în faza a 
IV-a a culturii amintite, neexistînd materiale pentru faza a 
V-a. Recent, pe lîng0ă materialele amintite s-au mai descope
rit fragmente cPramice în sondajul efectuat la Teleşti, în 
punctul Moroleasa. Aici, m;tterialele Verbicioara IV se afl,:iu 
in context cu mc.iteriale'le Gîrla Mare. Este vorba despre un 
fragment de toarUI, triunghiular în secţiune, de culoare nea
gră, cu pastă omogenă şi bine arsă, prevăzută pe partea su
perioară cu un buton înconjurat de un şir de puncte încrus
tate cu alb. 

La Călugăreni în Complexul numărul 3 s-au descoperit !'1.ai 
mul~e fragmente ceramice care proveneau de la vase de for
me diferite. S-a remarcat o ceaşcă din pastă neagră, cu nisip 
foarte fin, co~pul bombat şi gîtul scund, prevăzută cu două 
torţi supraînălţate, ~rase din bU7:ă. Un alt fragment provenea 
de la o ceaşcă as~rnănătoare. Tot aici s-au mai descoperit 
fra9mente ceramice dintr-o past~i cărămizie, cu nisip fin în 
compoziţie, provenind de h un vas cu corp globular, margi
nea scurtă şi dreaptă şi doul:i. tortiţe laterale. I. Chicideanu 
le-a atribuit fa2ei Verhicioar,;! IV cînd aceasta resimţea deja 
influentele Gîrlu Mare5

• 

Celelalte materiale sin~ cunoscute mai puţin, cele de 
la Cioplea, Teleşti şi Polovra~Ji fiind încă inedite. 

La Călugăr~ni au fost descoperite şi materiale hallstattie
ne. apartinînd ~1rupului Vîrtop. Ceramica se împarte în două 
categorii. Prima. fină, era atestată printr-un vas mare, pîn
tE'cos, prevăzut cu un gît tronconic, marginea lată, răsfrîntă, 
uneori faţetată. Ornamentele constau din caneluri înguste, 
dispuse în benzi orizontale sub margine sau în ghirlande pe 
gît. Pe pîntecul vasului se întîlneau caneluri scurte, late, a
şezate oblic. O altă formă este strachina cu marginea arcui· 
tă spre interior. nedecorată sau prevăzută cu caneluri o
blice. 

A doua cate9orie este reprezentată prin ceramica de uz 
comun, de culoare cărămizie, căreia îi aparţineau vase de 
rlimensiuni m<:iri, cu pereţii groşi, avînd gură dreaptă sau 
uşor strînsă. A existat şi un exemplar cu marginea faţetată 
la exterior. Vasele respective erau ornamentate cu brîuri 
urganice, duble. c1 estate, b1 îuri organice alveolate, simple 
sau duble. Ambele specii ceramice au analogii mari în ca
drul grupului Virtopf, 
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. Cealaită dPscoperire hallstattiană timpurie a: fost făcută 
la Măru1• Cetatea de refugiu de aici, situată pe Dealul Muie
rilor, la vest de rîul Olteţ, era prevăzută cu un „zid" cie 
lemn, piatră şi lut bătătorit. Interiorul şi exteriorul fortifica
ţiei era prevăzut cu blocuri din piatră şi rocă cristalină, dis
puse în 1-2 rînduri şi legate cu lut. Materialele care au per
mis stabilirea poziţiei cronologice cuprind un fragment de 
toartă supraînălţată şi un mic vas. tip solniţă, ornamentat cu 
caneluri, datate între secolele XIII-XI î.e.n. 

înainte de a ne pronunţa asupra apariţiei şi originei a
cestor materiaie hallastattiene timpurii, să vedem care este 
situaţia în Banat. Aici cultura Cruceni-Belegis este cunoscu
tă mai ales pe baza necropolelor de incineraţie. S-au delimi
tat în cadrul ei, pe baza materialului ceramic, două etape8

• 

rormele reprezentdtive pentru faza I ar fi vasele cu corp 
bombat, castroanele tronconice şi ceştile cu o toartă. Faza 
II cuprinde forme ce evolueazd. din prima dar care prezintă 
transformări evidente: canelura şi culoarea neagră a cera
micii. Influenta mormintelor tumulare se accentuează, acum 
făcîndu-şi apariţie vasele mici, pîntecoase, cu gît cilindric şi 
două torţi pe umăr, ceştile înalte, conice, cu o toartă supra
înălţată şi străchinile conice. Spre deosebire de necropola de 
la Cruceni9

, la i3obcla10
, faz<J. I nu este prezentă, există o fază 

Bobda I analoagă cu Cruceni II şi o fază Bobda II. Se 
menţionează că necropola nu aparţine culturii Gava şi pos
tulează doar o evoluţie stilistică paralelă. Faza Bobda II ar 
face legătura între bronzul tîrziu şi hallstattul timpuriu, fiind 
caracterizate de vase mari pintecoase, complet negre, cu pro
Pminenţe ascuţite şi decorate cu caneluri şi ghirlandă pe 
gît, căni cu proeminente identice şi două torţi supraînălţate 
şi străchini ornamentate în interior cu caneluri în formă de 
stea. 

Analizînd necropola de la Karaburma, I. Chicideanu1
' a 

stabilit existenţa a două faze, prima corespunzătoare lui Cru
ceni I şi putînd fi sincronizată cu mormintele de la Cîrna şi 
cele de la Zimnicea, datatd. în Reinecke Br. C; a doua, re
prezentata de mormintele cu urne canelate. Existenţa unei 
asemănări între cele două necropole, privind continuitatea 
înmormîntărilor şi schimbarec. în aceleaşi faze a tehnicii de 
decorare, indică. cu probabilitate, o posibilă expansiune cul
turală a ceramicii mormintelor lumulare şi nu un aport etnic 
al acesteia. In crt7ul unei mi~raţii ar fi greu de susţinut că 
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înmormîntările ;:ir fi avut loc în aceeaşi necropolă, schim
bîndu-ge numtl1 stilul ceramicii. 

Principalul obiectiv arheologic hallstattian din Banat este 
tumulul de la Susc.ni1

', ce reprezintă o verigă de bază în ex
plicarea genezei primei vîrstc a fierului deoarece, prin in
termediul lui putem observa evoluţia repertoriului şi a mo
tivelor decoratlve proces început în bronzul tîrziu. Odată cu 
aparitia tumulului putem consemna o schimbare evidentă : 
un nou tip de rit şi ritual. 

O caracteristică a repertoriului ceramic o constituie u
nitatea acestuin şi calitatea foarte bună a vaselor, toate fă
cînd parte din cetegoria finiJ. 13

• De culoare neagră, cu reflexe 
metalice, repertoriul cernmic este compus din străchini de 
rnaj multe tipun, castroane, fructiere, vase pîntecoase, vase 
borcan, ceşti şi capace. Decorul este plasat atît în interiorul 
cit şi în exteriorul vaselor, fiind constituit din benzi de ca
neluri în formă de stea, ctmeluri late pe pîntece, orizontale 
pe git, şiruri d~ puncte, brîuri crestate şi impresiuni de 
cercuri concentrice14

• Aces~~ materiale îşi găsesc corespon
dentP-1& cele mai numeroase 'in necropola de la Bobda. Pe 
baza analogiilor stobilite, A. \'ulpe a datat tumulul de la Su
sani în cursul secolelor XII-XI î.e.n. 15

• 

Ţinind con~ de evoluţia fermelor şi a decorului în necro
polele de la Cruceni, Bobda şi Karaburma, se poate face 
schiţa orizonturilor care s-cli.l succedat în timp pregătind a
pariţiei noii mode ceramice. Ia linii mari. după încetarea cul
turii Vatina, în ju1 de 1400 î.e.n„ urmează orizontul caracte
rizat prin faza Cruceni I şi rnre ar putea reprezenta o peri
oadă ele tranziţie, de la ceramica tradiţională Vatina, sub 
influenta slabă a culturii mormintelor tumulare, în aspectul 
mixt întîlnit îu bronzul tîrziu, în care acestea se pierd. A
cestui orizont i-01 corespunde la Karaburma faza I, definită 
de urnele cu decor imprimat si şnurat. Accentuarea influen
tei VE'stice facilitează apariţii:~ ceramicii canelate, transfor
mare care se o!Jservă destul de bine în orizontul Cruceni II 
-- Robcla I - Karaburma II. Modificările produse în forma şi 
decorul vaselor uu implic,:i neapărat pătrunderea unei popu
laţii străine în vesL, ci doar o expansiune a modei ceramice, 
caracteristice zoEei amintite. Afirmaţia este întărită de con
tinuitatea întîlnitii în cele trei necropole unde nu avem si
tuaţii care să indice o încetarf' temporară a înmormîntărilor, 
o eventuală „profanare" sau o curăţenie rituală a cimitire-
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lor, în rhomenhd în care ceramica caneiată devine precio~ 
mincmtă. Dimpotrivă, în toate:; asistăm Ia o evoluţie continuă 
care ln faza finală dă naştere noului stil ceramic, pe deplin 
constituit la Susnni şi Bobde II. O eventuală pătrundere ar 
fi impus :nai nipid un a.numit repertoriu de forme şi decor, 
o transformare bruscă, nu g1dcluală, pe faze, aşa cum o intîl
nim în necropolele menţionate. 

ln Oltenia, situaţia est~ mai complexă şi de aceea am 
prefernt să începem studiul bazîndu-ne pe transformările 
c.onstatate în Banat. La sfîrşitul epocii bronzului existau aici 
douii culturi irrportante: Glrla Mare şi Verbicioara. Prima 
este cunoscută în special pe ba.za necropolelor, aşezările fi
ind puţin studiate. Periodizările au fost propuse de D. Berciu 
şi E. Comşa, VI. Dumitrescu, R. Hachmann, B. Hansei, N. 
Tasic, S. Morintz şi I. Chicicleanuw. Cea mai pertinentă din
tre ele ni se pare cea realizată de ultimul cercetător, care, 
studihd necropola de la Cîrna. a datat cultura Gîrla Mare 
astfel: Ca punct ad quo stabileşte descoperirile de tip Ver
b1cioara III i::i.r ca punct act quem, pe cele de tip lşalniţa
Bistreţ. Necropol<'i ar fi contemporană cu grupurile Govora
Zimnicea-Plovd1v şi s-ar plasa în linii mari în cursul seco
lului XIV î.e.n.li. Pentru o datare şi mai restrînsă, de 100-
150 de ani, se pronunţase mai înainte şi A. Vulpe18

• 

Reamintim c6. faza IV propusă de S. Morintz a fost sta
bilită exclusiv JJe baza critenuiui tipologic iar plasarea ei 
cronologică, după. autor, poatt:. fi făcută fără dificultăţi19• 

A doua cultmf:, Verbicioara, a fost împărţită de D. Ber
ciu70 în cinci faze. Deoarec~ pe noi ne interesează în primul 
rînd evoluţia culturii în fazei.~ IV-V, vom prezenta pe scurt 
dificultăţile ridicate de aceas~ă periodizare. B. Hansei face o 
serie de observaţii pentrn fi1zele I şi III şi crede că nu se 
poate stabili o periodiza;_-e aşc; de amănunţită, sugerînd că 
acestea ar puten fi cuprinse într-o singură etapă iar ultimele 
două ar trebui denumite altfel. Arată că faza I este delimi
tală în faza III printr-·o sin~ură formă - vasul asemAn:Hor 
cu o clepsidră. formă care nu are analogii în faza I, apare 
în faza II, dai: nu-~i continui evoluţia în faza III. Deoarece 
faza III este stcbilită doar pe iorma respectivă iar între cele 
trei faze exisfi legături di ~cete, asigurate de strachina cu 
buza ţuguiată şi de vase cu corpul globular, gît scurt şi 
torţi supraînălţate, nu accE-ptă existenta primelor~ trei faze. 
Faza IV a culturii a fost stabilită pe baza depozitului de 



vase descoperite· Ja Govora-Sat. Hansei crede că descoperi
rea constituie o depunere votivii şi în acest caz ea ocupă o 
pozi,ti2 mai specială. Form.:i. de bazil din faza IV, vasul cu 
corpul globular, gîtul cilindric. scurt, două torţi supraînălţa
te si. un picior i.nC'lar scupt, se întîlneşte şi în faza V, fapt 
cr·-1 face să se îndoiască în această împărţire. De aceea pro
pune o singup;-;_ fuz5. Verbicio<: 1·e: I-III iar fazele IV--V să 

devină o grupd. culturnlă cu caracteristici aparte sub denu
mirea de grupa Govoran. 

In 1976 D. Berciu22 revine şi încearcă să delimiteze mai 
clar fa~~ele IV-·-V. Pe::ntru foza IV stabileşte drept definltori; 
vasele cu corp ~ilobular, două torţi supra.înălţate, fundul pro
filat în formă ele piedestal sau inelar. Ornamentele fazei de
rivă din cea anteriomă apărînt.l totodaUi ele:nente noi : „cer
cul solar, meandrul şi diverse combinaţii de triunghiuri". ln 
faza V se înreCliStrează o serie de modificilri în cadrul de
corului, crescîn~l frecvenţa motivelor realizate prin împunsă
turi succesive şi rolul spiralei. Tol acum apar vase care, pri
\'ile de sus. au un contur pătrat, asemănătoare cu ceie în
tîlnite în Gîrla :Mare IV, după M:orintz. Reprezentative pen
tru faza IV ar fi descoperirile de la Govora-Sat şi Slatina 
(Crişan II), datate pe baza celturilor de la Copăcelu şi Vul
tureşti în secolul XIV î.c:.n. Pentru a V-a sînt specifice mate
riale}~ de ·1a CoprtcE'lu, Fărca.şl1-cle-Sus şi o p::irte clin cele de 
la Vultureşti., ia în V h include lşalniţa, Vultmeşti, Cărpiniş 
şi Fărcaşu-de-Sm.. Prima snbfczfi este plasotă în Reinecke 
Dr. D (sec. XTU î.e.n.} iar V b constitule ultimul aspect Ver
bicioara, care face trecerea spre orizontul hallstattian timpu
riu. După dînsul am avea un orizont Zuto-Brdo-Gîrla Mare 
JJI - Cruceni I - Verbicioara IV-V a, urm2.t de un ori· 
zont Gîrla Mare IV - lşalniţ.a (V a) - Cruceni II şi apoi cel 
hallstattia:n, Sus;:mi - Vîrtop - · Insula Barului. 

Hiinsel, an2li7.ind fragmentele ceramice g2.site în jurul 
celtului de la Copăcelu, observil cil unele aparţin subfazei 
Va, dcir exist~i şi fra!J::110nte ce aparţin subfazei V b'3. Vasul 
globular şi vas~1l cu modelul c0rcului solar fac ca materia
lele de aici ~ă corespuncld. cu faza Tei IV. Contextul arhe
oloriic al celtului, precizared lui Hiinsel di începutul produc
ţiei de celturi translivănene nu indică neapărat şi începutul 
depunerii lor~" şi lipsa unei diferenţe stratigrafice între Va 
şi Vo ne fdc să fim de a::ord cu aceste concluzii. 
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uupă A. Vulpe, ciistincţfa făcută de Ha'.nsel între Verhf
cioara I-Jfi şi grnpa Govora este bună, deoarece reflectă 
mai birl~ dlferen~a tipolo~;ic<l şi cronologică între cele două 
grupuri. Totuşi nu este de acord cu prelungirea evoluţiei 
grupei Guvora pînă în secolul XII î.e.n. numai pe baza cel
tului de Ia Copăcelu1''. 

Au ri:imas de pezentat trei grupuri : Işalniţa, Vîrtop şi 
Balta.-·verde. Necropola hall~tc::tliană de la Balta-Verde a ri
dicat ~i ea o şerie de probleme privind datarea. Este forma
tă dia 22 c.le morminte de incineraţie în urnă, cu vase de 
culoare neagră, decorate predominant cu canelură îngustă şi 
lată, dispusil in gJ1irlandă sau oblic. D. Berciu menţionează că, 
desigur, caneltn<l este întilnitJ şi în Gîrla Mare iar unele 
exemplare din necropolă, prin tehnica şi decoraţia lor, re
lev<l legătura qenetică cu epoca bronzului26

; ulterior a datat 
necropola in Ifa 11 ( 1000-90L! i.e.n.) = Ha Bi-B2~7 • E. Mosca
lu arată c.ă în necropol;l exlsfo vase bitronconice de tip Va
lina Urzi~ şi Dubovac. Pe de altă parte, analogiile pe care 
le au vasele ele la I3alta-Venle cu cele de la Rîureni ar im
pune o cronologie ceva mai timpurie pentru necropolă, mai 
precis Ha A~3• 

Reveniad la problema cronologiei, am văzut că I. Chici
dealrn susţi11ea unitatea necropolei de la Cîrna şi datarea ei 
1n secolul Xi\· î.e.n., Hii.nseF' postula dezvoltarea tanelurii în 
cadrul culturii Gîrla Mare, do1 această ipoteză era făcută ţi
uind cont de periodizarea în trei faze a necropolei de la Cîr
na. Odntă infirmată această periodizare, nu poate fi expli
cată geneza canelurii într·o perioadă de timp aşa de scurtă 
în co.rn tehnic:i. incrustaţiei era fără îndoială dominantă. Nu
mărul vaselo1 cu canelură este extrem de mic faţă de primele. 
Decorul în canelură era utiliz~t în condiţii speciale în necro
pola de la Girl.:;.. Folosirea c<melurii numai într-o parte a ne
cropolei şi doar pe cîteva vc.:se:i, poate indica persoane cu 
un statut deosebit în comunit<,te, dar utilizarea acestui de
cor putea fi şi rezultatul um1i contact între membrii comuni
tăţii şi zonele vestice (Cruceni-Belegis). La Cîrna putem, e
ventual admite o influenţă redusă a acestei mode, nici
decum inceputul unui proces de geneză. La Balta-Verde si
tuaţia este diferitei. Obiecţia lui Moscalu şi un alt fapt ne 
determină să mai insistăm. Ivlormintele hallstattiene le su
prnpuri pe ceie c.le bronz1.1lui tîrziu şi chiar le distrug, cum 
este cazul cu M. 1431 In accc.stl' situaţie trebuie să ne între-
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băm dacă nu cumva cei incineraţi aici aparţin unei alte et
nii ş·; rlacă nu au venit dup;J. un anumit interval de timp. Doar 
un studiu antropologic ar fi putut aduce precizări. cit de cit, 
în p;-iv1r;ţa apartenenţei lor elnice. Neexistînd această anali
ză şi în acelaşi timp chiar posibilităţile antropologiei actuale 
fiind limitate (în cazul fra1,1rne!ltelor incinerate), datarea 
acestei necropole 1 ărnîne încii în discuţie. 

Denumirea de 9!up Işalniţu a fost utilizată pentru prima 
dată de Hănsel~1. Formele spr-~cifice bronzului erau cupele cu 
picior, ceştile C'J două torţi supraî·nălţate, castroanele şi un 
vas tronconic. vasele erau decorate cu linii incizate, în zig
zag şi triunghiuri executat~ prin incizii. Ceramica halstattia
nă cuprindea două v:rne s1 o strachină, decorate cu caneluri 
late, oblice. Ulterior, pe baza descoperirilor de la Bistreţ, 
I. Chicideanu':~i u. propus denumirea de grupul Işalniţa 
Ristret .. Hănsel considera dl grupul lşalniţa are afinităţi cu 
grupul Vîrtop ~j urmează dtipă grupa Govora. Discutînd po
zitia grupului în contextul perioadei respective, preconizează 
două posibilit5tL Una : că acest grup ar constitui un ori
zont temporar între qrupa Govora şi ceramica canelată pură, 
aparţinind grupului Vîrtop. A doua ar fi că : grupa Govora 
şi wupul Vîrtop s:i. fi fost contemporane şi să aparţină co
munităt1lo"." auto:itone, i 1ar lscln.iţa să reprezinte o pătrundere 
din exterior pe cursul Dun[irii. Nu poate indica o datare pre
cisă a grupuluP1

• 

Grupul Vîrtop este carncterizat de o ceramică neagră, 
lustruită la negru şi descoperită în turnuli. Sînt specifice 
urnele bitronconice, cu cor;J pîntecos, accentuat prin cane
luri oblice şi fote, vasul dublu şi vasul „cuptor". Decorul 
constă din caneluri late, obliet dispuse pe pîntece şi înqus
te, dispuse în benzi de linii Si'lll grupate în arcade multiple 
la exteriorul şi ;nteriorul vasului. Se mai întîlnesc brîuleţe 
crestate. benzi incizate, umplute cu împunsături şi proeminen
ţele apucători, late sau asct:~,ite3:;. Materialele, aproape în 
totalitate, provin din descoperiri întîmplătoare, nepermiţînd o 
fixare cronoloqică precisă. H~insel crede că ceramica grupu
l:.Ii îşi are originea în Gîrl:J. Mare, fază tîrzie, dar tot el men
ţionează că acest~ vase se ckosebesc clar de cele ale ulti
mei culturi. Nu poate 5ă stabilească legături cu grupa Go
vora şi dateaz1 s;rupul Vîrlop aproximativ în secolul XII 
„ 'J' i.e.n.- ·. 
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După această privire dr! ansambiu asupra perioade! pr~
cizate, să încercăm să o carncterizăm în linii mari. 

In Banat, sitlH11ia este mai clară. Sfîrşitului culturii Va
tina îi urmeazd orizontul Cruceni I - Karaburma I. ln etapa 
urmutoare Cruceai II influrnţa vestică creşte în intensitate, 
iar modificările survenite în ceramică sînt evidente. Subli
niem încă odatii că. transform.mea stilului ceramic nu s-a 
produs în condiţiile unei migraţii a purtătorilor culturii tu
mulare din vest! O presiune a existat totuşi, deoarece noua 
modă s-a impus destul de repede. In aceste condiţii înainte 
ca =.voluţia c•1lturii Crucem - Belegis să se fi încheiat, u
mde comunităţi ale ei au pătruns de-a lungul Dunării, în Ol
tenia, eveniment produs ap1oximativ la nivelul orizontului 
Cruceni II - Babda I, cînd încetează înmormîntările de la 
Cîrna. Odată cu această mi:?C<He spre est, s-ar părea, cel 
puţin în regiur;ea sudică a Olteniei, în cadrul culturii Gîrla 
Mare au loc restructurări de ordini etnic, social şi politic 
iar la un moment dat evoluţia ei încetează. 

rrecvenţa formelor cernmice, aşa-zisele Gîrla Mare IV, 
în cadrul fazelor IV-V dle culturii Verbicioara ridică o se
rie de întrebări. O diferenţă între acestea este evidentă şi 
toţi cercetătorii recunosc acest lucru. Atribuirea acestor for
me fazei IV Girla-Mare s-a bazat pe periodizarea propusă de 
Morintz dar criticată de I. Chicideanu. Totodată neclarităţi 
existd. şi datorită periodizării propuse de D. Berciu pentru 
culturn Verbicicara. Morintz şi Berciu nu au discutat şi po
sibilitatea unei origini vestice pentru formele ce apăreau în 
aceste faze. Primele manifestări ale ceramicii hallstattiene 
sînt puse pe seama evoluţiei canelurilor în cadrul culturii 
Gîrla Mare. 

Am văzut înainte că acec.sta ocupă un loc aparte şi de 
aceea nu sîntem de acord cu această afirmaţie. Lipsa materi
alelor de tip Verbicioara Vu din orizontul următor şi afirma
ţia lui Moscalu că aceasn cullură nu participă direct la ge
nezE"t hallstattului timpuriu pJin nici o formă ceramică37 ne 
fac s5 vedem oriqinea canelurii în zona vestică şi răspîndi
rea pe seama evenimentelor descrise anterior. 

ln Gorj am văzut că nu avem decît faza Verbicioara IV 
şi materiale de tip Vîrtop. O relaţie cu Gîrla Mare este a
testată de ceramica de la Teleşti. Nu există nici un material 
care să indice pătrunderea unor purtători ai grupului Işalni
ţa în această zonă, lucru explicabil dacă ne gîndim la situa-



rea judeţului în zona nord ied. a Olteniei. Totuşi, să nu ui- · 
tăm că grupul respectiv :t fost relativ recent identificat şi 
caracterizat în mare parte pc clescoperiri întîmplătoare. Stra
tiyrafia aşezării de Ia Călugăreni nu ne permite elaborarea u
nor concluzii precise, deoa.rece nu avem, din cite ştim noi, 
o altă staţiune, necesară pentru o comparaţie edificatoare. 
Pe de altă parte, faptul di şi în Muntenia38 (tumulul de Ia 
Meri) se constată o influent"i Yestică ne îndreptăţeşte să pu
nem apariţia hallstattului gO!jf'a.n pe seama influenţelor ve
nite din Hanat. Nu sîntem în m~sură să stabilim care este a
portuJ culturii Cmceni - Belegis sau al grupului lşalniţa la 
geneza hallstattului local, din motive bine întemeiate. Si
gur. se poate admite că grepu~ Vîrtop, intîlnit şi în Gorj, 
apare sub influenţa difuzării modei ceramice întîlnite la Su
sani. Iată putem o.firma C::i un e.port etnic este discutabil. A
firmZlm acest lucrn bazîndu-ne şi pe situaţia depozitelor de 
bronzuri descoperite în Gorj. Deocamdată avem doar patru 
descop~riri de acest fel. Primul la Logreşti39 compus din for
me de turnare. a fosl datat în secolul XIII î.e.n., seria Uriu· 
Dum:'ineşti. Al doilea provine de la Groşerea"0 şi este similar 
cu cel dinainte. Pentru seria următoare de depozite, Cincu
Suseni, datată în secolul XII î.e.n. avem depozitolul de la 
Socu41

, compus din patru cc>lturi, şi pe cel de Ia Drăguţeşti42 , 
formcit din seceri şi celturi 

De cele mai multe ori ace~te descoperiri sînt considera
te indicii sigure ale unor mi~cări de populaţie. In aproape 
toare cazurile anartenenţa lor a fost stabilită ţinînd cont de 
teritoriul pe ca~e există o anumită cultură. Trebuie însă să 
ţinem cont de faptul că bronzul nu era la îndemîna oricui. 
deoarece numai un. număr foarte mic de persoane, dintr-o 
comunitate, poseda cunoştinţele necesare impuse de tehnolo
gia 2xtragerii. prelucrării şi finisării metalului respectiv. A
poi m• trebuiP, omisă nici ipoteza referitoare la caracterul 
votiv c. l acestor clepuueri. de foarte multe ori neabordată. de 
cercetă~ori. Ar:aliza lor permit<' constatarea că în aproape 
toate cazurile se întîlnesc urme, unelte şi podoabe. Este greu 
de crezut că ~ cornunitat~ atacct<l îşi ascundea tocmai mij
loacele de ap.3rare, chiar atunci cînd avea nevoie de ele mai 
mult ca oricîn::I. De ce oare îşi depuneau uneltele cu care 
îşi asigurau existenţa zi de zi ? Dacă ar fi părăsit teritoriul 
rE'spectiv nece!'i ta tPa lor Pra fiir ă îndoială stringentă. In ca
zul unei cuceriri nimic nu-; împiedica ca după o anumită 
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perioadă să 1e utilizeze din nou. O exterminare în inasă a 
triburilor este greu de accepiat. Continuitatea necropolelor 
bănăţene din bronzul tîrziu infirmă o eventuală mişcare de 
populaţii, dar tocmai aici depozitele nu lipsesc ! Apoi ar tre
bui să medităm asupra unui fenomen destul de curios, dacă 
am accepta ipoteza conform căreia depozitele sînt indicii si
qure despre o anumită stare de instabilitate. 
Dacii direcţia procesului de hallstattizare este orientată V-E, 
arunci de ce nu întîlnim un număr mare de depozite în Ol
tenia, regiune care suportJ. µillrunderea vestică din Banat. 
ln secolul XII î.e.n. cel mai mare număr de depozite este a
testa~ în Banat. deci în zone de unde ar fi trebuit să plece 
comunităţile Cruceni-Belegis. Şocul pe care aceste populaţii 
l-au provocat în Oltenia, cel puţin în zona sudică, trebuie 
să fi fost destul de puternic. Chiar dacă în necropolele Gîrla 
Mare, obiectele de bronz sînt înlîlnite foarte rar, nu putem 
afirma că membrii ei nu posedau astfel de produse tocmai la 
sfîrşitul epocii bronzului, în perioada de apogeu a acestei 
n·.etalurgii. 

Ne int~eb<lm ce semnificaţie au atunci cetăţile ridicate 
în aceeaşi vremE, cum este cea de la Măru. Reflectă o pă
trunrlere extern<l sau o stare dE: nesiguranţă locală printre 
inembrii colectiviUl.ţilor de aici. La Măru există un strat sub
ţire de cărbune µrovenit de la incendierea terenului, dar 
dcestti este datat în faza Verbicioara IV, cînd nu se poate 
discuta despre geneza primei vîrste a fierului. 

Deci, neclariti'iţi în st:i.bilirea acestui proces de trecere 
la epoca fierului continuă să existe. De aceea, în concluzie, 
putem afirma dour că înt:e faimele şi decorul specific Ver
bicioara şi grupul Vîrtop nu există analogii care să indice o
riginen ultimului grup în cadrv.l primei culturi. Nici o reluţie 
nu se poate str: bi li între Vîrtoµ şi grupul lşalniţa pe terito
riul judeţului Gorj. Analogiile grupului Vîrtop se găsesc în 
număr important în cadrul grupului Susani din Banat. Lipsa 
unor legături Verbicioara-Vîrtop permite afirmaţia că prima 
cultură nu n oarticipat la ~wneza hallstattului timpuriu in 
Gorj. Apariţid noului aspect cultural trebuie pusă pe seama 
influenţei vestice, de tip Sustmi - Bobda II, care va afecta 
nu numai teritoriul Olteniei ci şi pe al Munteniei, schimbînd 
configuraţia culturilor existente în aceste zone şi întrerupin-
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du-Ie existenta. In privinţt cronologiei grupei Vîrtop, con
siderăm că e'i poate fi datatL cu mare aproximaţie, în a 
doua jumătat~ a secolului XII î.e.n., fiind sigur posterior 
grupului Susam. 

Dm punct de vedere etnic. geneza Hallstattului trebuie 
pusă pe seama comunităţilor tracice locale, fapt ce documen
tează locuirea per!nanentă a strămoşilor noştri traco-geţi pe 
teritoriul judeţului Gorj. 
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