
·Cercetări arheologice privind Ha11stattul 

tîrziu în nordul Olteniei 

GHEORGHE CALOTOIU 

. Cercetările arheologice făcute în ultimii ani în nordul 
Olteniei prezintă o importanţă deosebită pentru cunoaşterea 
istoriei vechi a acestei regiuni. 

Aşezări şi urme arhelogice din prima epocă a fierului 
au fost identificate în tinipul din urmă, în numerase puncte ar
heologice din depresiunea subcarpatică şi zona intra-montană 
cum sînt : Ocnele Mari, Bîrseşti, Mihăileşti,_ Govora sat -
Aşezarea Poieni, Milnăstirea Govora, Gătej eşti, Teiuş (co
ml'na Buneşti), Măn!istirea Bistriţa, Oteşani, Orleşti-Valea 

Silei, Budeşti, Rîureni, Alimpeşti, Urdari, Teleşti-Drăgoieşti. 

Ieşelniţa, Izvorul Bîrzei. 

La· Brezoi, pe pîrîul Valea-lui-Stan, Ia poalele muntelui. 
pe stînga şoselei Brezoi-Malaia, în punctul Zăvoiaş, s-au des
coperit urme ele arsură-chirpic, cărbune, oase şi fragmente 
ceramice specifice primei epoci a fierului. Din materialul ce
ramic amintim fragmente de castroane cu burza răsfrfntă spre 
interior, avînd pe umăr o mică proeminenţă. Un alt frag
ment provine de la un vas mare cu toarta prinsă pe diame
trul maxim. Alt fragment provine de la buza unui vas, care 
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este ornamentat cu un brîu alveolar ln relief. La Zăvoiaş1 a 
fost descoperită o aşezare din prima epocă a fierului. 

La Ocnele Mari, în punctul Bogdan din satul Teica s-au 
găsit două vase întregi. Unu.il din ele este din pastă poroasă 
cu nisip şi pietricele, de formă tronconică, cu gîtul înalt şi 
buza arcuită spre exterior fără ornamente. S-a mai descoperit 
ll'1 alt vas mai mare, lucrat din pastă în amestec cu nisip de 
form'i bilronconicd, cu gîlul înalt, cilindric, cu buza dreaptă. 
avînd patru mănuşi tubulare-. Alt vas cu profil bitronconic, 
Cl'J gîtul înalt( buza răsfrîntă spre exterior, avînd pe linia de 
maximă rotunjime patru apucători. Vasele descoperite .la 
Ocnele Mari au asemănări cu vasele din necropola de la 
Teiuş. 

De la Valea Buletei provin cîteva fragmente ceramice 
c:i.re au buza răsfrîntă spre interior, iar pe partea superioară 
a buzei caneluri oblice. La Birseşti, comuna Mihăieşti s-au 
descoperit fragmente ceramice specifice primei virste a fie
rului. Din ceramica grosolană. arsă incomplet au fost exe
cutate vase cu pereţii groşi, buza dreaptă, avind o apucă
toare plasată pe corpul vasului. Ceramica fină constă în fraq
m ~nte de castron cu slip la suprafaţă şi bine lustruită. Are 
marginea arcuită spre interior, iar pe umăr sînt executat~ 
caneluri oblice. 

La Mihăilesti s-au descoperit vase borcan cu apucători 
şi decorate cu brîu alveolar şi ceaşcă tronconică cu toartă 
s111iraînălţată, aceste forme putînd fi încadrate în sec. V î.e.n. 

La Govora-sat au fost descoperite aşezări din prima e
uocă a fierului. ln aşezarea Poieni ce se află pe terasa rîului 
Hinţa, unde s-a descoperit un vas în formă de sac cu patru 
apucători în cruce. Un alt vas are sub buză patru apucători 
'Cilindrice şi rotunde. S-a mai descoperit un vas întreg în 
formă de urnă bitronconică avînd gu.1ra trompetiformă. 

Sub linia de maximă rotunjime a corpului se găsesc pa
tru apucători mici, aplicate ulterior pe corpul vasului. Un 
alt vas are corpul bombat, gîtul cilindric, buza uşor răs
frîntă în afară, avînd două torţi în bandă lată aplicate şi 
disnuse vertical. Pe toată suprafaţa rotu1I1jimii vasului se 
află caneluri oblice şi paralele, în genul pliseurilor care plea
că de pe umărul vasului. Vasul are analogii cu ·c·eramica des
coperită în necropola de la Ferigile. 

In faţa porţii Mănăstirii Govora, în urma săpării unui 
şanţ s-au descoperit fragm.ente ceramice şi o urnă din prima 
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epocă a fierului. Urna a fost găsită în poziţie oblică, spartă. 
de forţa tasării păn:iîntului, iar în interiorul ei s-au găsit urme 
de incinerare şi multă cenuşă. La Gătejeşti s-au descoperit 
o aşezare şi o necropolă specifică culturii Ferigile, faza fi
nală. Aici s-au găsit vase întregi cu buza arcuită spre inte
rior şi fundul inelar. Tot aici s-au descoperit vase lucrate 
din pastă nisipoasă de culoare negricioasă, cenuşie cu două. 
torţi supraînălţate, iar pe corp sînt prezente canelulrile şi 

·în mai multe situaţii se intîfnesc cite două proeminenţe 
pe corpul vasului. 

La Teiuş, în punctul Coasta Mare, situat la un km nord 
de punctul de la Gătejeşti s-au descoperit două urne sl multe 
fraamente ceramice specifice primei epoci a fieru1lui. Una din 
urne este lucrată din pastă în amestec cu nisio fin în care au 
fost găsite oase calcinate şi cenuşă. Cealaltă urnă constă 
intr-u11 vas piriform de culoare neagră-cenuşie cu. nisip fin 
în amestec. Pe umăr se găsesc patru proeminenţe apHcate. 

La Arnota, în apropierea mănăstirii s-au qăsit două vtr
furi de lance d;ntre care unul in formă de frunză de salcie. 
cu o nervu:ră mediană bine pronunţată pe ambele pârţi. A· 
cestea au analogii cu cele descoperite la Ferigile. 

La Orleşti,. la cca 300 m de haltă, pe terasa d~ partea 
sthqă a pirîului Nisipoasa s-au descoperit fragmente din· 
tr-un castronaş lucrat cu mina şi avind buza arcuită spre 
interior, iar pe diametrul maxim se găsesc două proeminente 
aolicate. Menţionăm aici şi un fragment de strachină lucrat 
b roată din pastă cenuşie fină. 

Pe valea pîrîului Silei (Orleşti) aul fost găsite vase tip 
borcan cu bU?:a dreantil avind ca decor briul alveolar 1 stra
china cu pereţii subţiri spre bază şi caneluri paralele sau 
înqrosatP. dreot. Sînt frecvente castroanele cu buza arcuită 
srir,.. interior avînd pe corp apucători orqanice. Aceste fraq
m<-nte de strC:hină sint decorate tn interior cu caneluri dis
puse oblic şi paralele tntre ele. S-au mai găsit multe fraq
m?nte el~ mă.nP.l<;i în bandă lată (dar lipsă butonul) decorate 
cu caneluri verticale. 

Aceste mănuşi provin de la ceşti cu o toartă sau două 
torţi. 

Aceste vase descoperite la Orleşti îşi găsesc ·analogii 
în cultura Ferigile. 

13 



ln concluzie, aceste numeroase descoperii:i ce au apărut 
în ultima vreme în judeţul Vîlcea se datorează cercetărilor 
de teren ale preotului Gheorghe Petre din Govora. Semnalam 
aci un mormînt, cui un ritual asemănător celui practicat în 
necroµola plană de la Ferigile, descoperit la Bistriţa, la cca 
5 km de Ferigile. Intre diversele tipuri de vase pîntecoase 
şi vase borcan se remarcă un vas mare cu trei guri cilindri
ce. Tot din acest complex ceamic provine şi o strachină e
vazată, decorată cu caneluri oblice pe interiorul marginii şi 
spiralice spre fund. In raport cu Ferigile, descoperirea de la 
Bistriţa se situează în acelaşi orizont cu necropola plană de 
la Ferigile datată la sfîrşitul fazei a II-a în necropola tumu
lară, deci pe la mijlocul sec. V î.e.n„ O altă necropolă a fost 
semnalată la Gătejeşti (Govora). Materialul constă în căni 
cu toarta supraînălţată lucrate cu mina, însă una lucrată la 
roată, precum şi un vas în formă de căzănel, care in:lică 

clar faza Ferigile III. 
Date interesante aduc descoperirile lui Emil Moscal_u 

în necropola de la Rîureni. De fapt aici este vorba de douil 
necropole de incineraţie. Prima dintre ele aparţine aspectu
lui cultural Ferigile şi este reprezentată prin 8 tumuli cu 
mantaua de bolovani de rîu. Doi dintre aceşti tumu.Ji cu 
piatră erau cenotafuri. Restul conţineau unul sau mai multe 
morminte de incineraţie există şi în mediul iliri'c la Atenica, 
direct pe solul antic, lingă ele aflîndu-se o lance, un cuţit, 
o fibulă şi o ceaşcă. Mormîntul este format din puţine oase 
calcinate şi acoperite de bolovani de mărime mijlocie. Mor
minte cu manta de bolovani se cunosc la Ostrovul Mare. 
Balta Verde şi Ieşelniţa. Acest tip de turnul care conţine 
morminte de incineraţie există şi în mediul iliric la Atenică. 
iar la jumătatea sec. VI î.e.n. în mediul tracic sud-b~lcanic 
si cel geto-dacic, tribaUc sud dunărean. In tumulul nr. 4 dP 
la Rîureni II există o urnă c111 oase calcinate pusă în grd<l.pă, 
ritual cunoscut la Ferigile. Tumulii 5 şi 6 de la Rîureri.i su
prapun mai multe mormintP de incineraţie. în urnă, care 
aparţin Ph.ei necropole specifice Hallstattului A care se da

. tează în sec. XII î.e:n. 
Grupul Ferigile2 este bine reprezentat în zona cuprinsâ 

intre dealurile si depresiunile subcarpatice ale Olteniei si 
ale Munteniei. In ultimul timp s-a cercetat o necropolă tu
mulară de incineraţie la Tigveni, unde s-au săpat 12 tumuli · 
conţinînd 42 de morminte, iar materialele date la iveală 
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aparţin excluisiv fazelor Ferigile II şi III. Tot la Tigveni s-a 
· putut observa mai bine dezvoltarea fazei Ferigile III. Ne

cropola de la Podul lui Lazăr, pe Valea Lotrului, lingă Brezoi 
aparţine fazei Ferigile III. Un grup de două astfel de vase a 
fost descoperit întîmplător la Ocniţa şi făceau parte tot din
tr-un mormînt. O altă importantă observaţie de la Tigveni 
este descoperirea în acelaşi context a unor zăbale cu muş
tiucul fix, a unui akinakes şi a unor fragmente ceramice lu.
erate cu roata. 
_ Periodizarea grupului Ferigile se bazează pe stratigrafia 
orizontală a cimitirului de la Ferigile. ln capătul nordic al 
cimitirului s-au aflat cele mai nutmeroase piese ce permit le
gături cu lumea nordpontică scitică, ca akinakes şi zăbale 
cu psalii terminate în capete de cal. Datarea acestor piese se 
făcea în a doua jumătate a sec. VI i.e.n. (vezi descoperirile 
de la Histria ·şi Tariverde). Acelaşi lucru se poate spune 
despre tipurile de akinakes, care îşi găsesc analogii in nor
dul Mării Negre în a doua jumătate a sec. VI î.e.n. 

Piesele care permit analogii cu necropola. de la Gogo!Şu 
se sitm:~ază în jumătatea sudică a necropolei de la Feriqile, 
dar şi în zona centrală. Aici s-au descoperit fibula Glasniac 
II (cu piciorul în formă de scut beot1ic). tn special exemplarul 
cu secţiunea octogonală a arcului. Acest tip este asociat la 
Gogoşu cu fibule de tip Donja-Dolina (cu piciorul rectangu
lar) a căror datare în Serbia la Kacany, cui ceramică cu 
fiquri roşii ce se datează în a doua jumătate a se'c', VI t.e.n. 
Un nou exemplar dP firulă cu arcul în secţiune octogonală 
a fost g'lsit în tumulul 7 df' Ia Tigveni asociat cu, ceramica 
Feriqil~ II. Relaţia subfazelor Ferigile II A-IIB este asemă
nătoare tiool0qic cu succpsfunea fazelor Goqo~u I - II. 

Trecerea tip)Jogică de la ceramica din capătul sudic al 
cimitirului (faza II) la ceramica tîrzie a fazei III fără in
termediul fa?:ei I poab~ fi argumentată în relaţia necropole
lor din N-E Bulgariei, Dobrina 'si Ravna (respectiv Dobrina == 
=Ferigile. II - Ravna =Ferigile III). · 

Cercetările arheologice de la Tigveni nu au identificat 
decît raportul Ferigile II-III fără intermediul fazei I. 
Ac~asVi f.ază exis.tă însă în necropola de la Curtea de Arges, 
deci nu lipseşte m zona respectivă. Butonii de harna"ament 
cruciformi, care reprn'lintă o etapă mai recentă de~'Ît cet 
de Ia Balta Verde s-â u găsit în tumulul 27 de la Ferigile 
~are ~parţin subfazei II A. 



'Zăbalele cu muştiuc fix sînt muilt riispîndite în bazinul 
Dunării mijlocii, fiind datate în sec. V î.e.n. La Ferigile ele ali 
fost găsite în zon:i 11orciicii 1.:.-t un loc cu akinakesurile, dar 
şi în zona centrală, La Tigveni aces.te zăbale cu muştiuc 
fix au apărut în asociaţie cu ceramica lucrată la roată, deci 
faza Ferigile III. 

Periodizarea foarte strînsă a cimitirului de la Ferigile 
reprezintă pînă în prezent singura bază concretă pentrui dis
cutarea în amănunţime a cronologiei sec. VI-V î.e.n. a spa
ţiului carpato-dunărean. 

Periodizarea necropolei tumulare de la Ferigile, pentru 
începutul fazei I A se poate propune după părerea lui Al. 
Vulpe data de cca 550 î.e.n. 1 pentru faza III(respectiv III B) 
în jur de 400 î.e.n., iar pentru faza II, jumătatea sec. V î.e.n. 

In judeţul Gorj descoperiri arheologice din epoca Hall
stattului final s-au găsit la Alimpeşti, Urdari şi Teleşti-Dră
goieşti, La Alimpeşti (după informaţiile d-lui Floricel 
Marinescu) s-a cercetat o necropolă cu mai mulţi tumuli, 
unde s-au des·coperit fragmente ceramice, vîrfuri de lance 
şi zăbale fragmentare de la sfîrşitul sec. VI î.e.n In comuna 
Urdari, lingă cariera de cărbune, în urma unei escavaţii 
s-au descoperit două vase întregi cu puternice urme de ar
sură secundară : unul este de formă bitronconică şi altul vas 
borcan (vasele se află în colectia muzeală a şcolii). Sătenii 
afirmă că în apropierea vaselor la o adîncime de 40-45 cm 
s-au descoperit oase calcinate şi bucăţi de cărbune. Consi
derăm că aceste vestigii au.1 aparţinut Hallstattului tîrziu. 

Tumulii cercetaţi în necropola de la Teleşti-Drăgoiesti 
întreprinse între 1980-1989, sîat alcătuiţi în majoritate din 
mantale de pămînt şi în cîteva situaţii s-au folosit mantalele 
din piatră. 

Ritul funerar a fost unitar, incineraţia folosindu-se îu 
toate mormintele descoperite pînă în prezent în necropola de 
la Teleşti-Drăgoieşti. 
prin regula în sensul căreia acestea trebuie să exprime, pro-

Ritul incineraţiei exclusive a fost găsit şi în alte necro
pole din sec. V î.e.n. de p'e teritoriul României, la Sloboziaa. 
Tigveni4, Cernavodă5, Canlias, Satul Nou7, BugeacB, FerigileY, 
MurighioJlO. 

Ritualul de inmormîntâre se manifestă suîb diferite as
pecte. Primul şi cel mai des folosit constă în depunerea 
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rămăşiţelor .funerare - oase in:cinerate, cărbuni, cenuşă 
aşezate direct pe solul antic, fiirid aduse de la un „ustrinium". 
In alte situaţii oasele sînt depuse în urnă. · 1n unele cazuri 
oasele calcinate sînt depuse sulb forma unei grămăjoare 
într-o groapă la diferite adîncimi. In jurul acestor morminte 
sînt puse pietre mari de rîu. ln cadrul tumulului 29 resturile 
incineraţiei şi vasele de ofrandă sînt dispuse în interiorul 
unui ring de piatră. ln cazul tumulilor 7, 10, 12, 15, 16, 50 
din cadru~ necropolei de la Teleşti-Drăgoieşti11 , s-au desco
perit săbii cu nituri, vîrfuri de lance, pumnale în apropiere 
sau pe oasele incinerate. 

Materialul ceramic descoperit la Teleşti-Drăgoieşti este 
abundent şi variat ca formă. Tipul de vase cel mai frecvent 
întîlnit în necropolă sînt străchinile lucrate cu mina, cu buza 
trasă spre interior şi fundul inelar. O parte din exemplare 
prezintă caneluri pe buze. Analogii avem şi în descoperirile 
arheologice de la Satu-Nou12, Bulgeac, Gura Canliei13, Go
goşu14, 

Ca inventar metalic, în tumulul 26 s-a descoperit o bră
tară cu nodozităţi. Brăţi'lri asemănătoare avem în necropola de 
la MurqhioJ15, Bugeac16, Huşi-Corni17, Araci1B, Aţel 19, Ocna 
Sibiului20. 

In judeţul. Mehedinţi s-a descoperit necropola de la 
leselniţa, ·care se datează în a doua iumătate a secolului 
Vii-lea şi sec. VI î.e.n. Aici ca şi la Goqoşu, apare u.1!1 dm1-
lism cultural. Trei tumuli aparţin culturii Basarabi, iar res
tul de 20 de tumuli conţin morminte ce aparţin Hallsttatului 
tîrziP1. Tumulii sînt în exclusivitatP de •incinE>raţie ca şi necro
polele de la Basarabi; Ostrovul Mare şi Balta Verde III. 

Necropola de la Ieşelniţa21 conţine morminte Basarabi 
- morminte de incineraţie ca în necropola de la Soldi'ineşti 
(Botoşani). Tot de incineraţie este şi mormîntul de la CiUJrelu 
- Bucureşti, care are un ritual funerar asemănător cu 
mormintele de la Soldăneşti prin depunerea vaselor cu gura 
în jos. 

· Socotim că nu trebuie să absolutizăm valoarea încer-
. cărilor noastre din atribuirea necropolelor de la Basarabi22, 
Ostrovul Mare şi Balta Verde ilirilor sau tracilor, gîndindu-ne 
că de fapt, cultu1ra Basarabi, ocupă şi zona de nord a Serbiei. 
unde poartă numele de grupul Bosut. In altă ordine de idei 
cultura Basarabi· derivă din aspectul cultural Insula Banului. 
ln esenţa sa cultura Basarabi este o cultură tracică23, 
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Existenţa în necropola de la Ieşelnita a utnor morminte 
care apariin culturii Basarabi ca şi a unor morminte care 
nu aparţin acestei 'culturi, ci HaUstattului tîrziu, putem 
structura a doua etapă în cadrul necropolei : Ieşelniţa I şi 
II. Ieşelniţa I se datează în a doua jumătate a sec. VII î.e.n. 
şi începutul secolUJlui VI î.e.n., iar Ieşelniţa II se datează în 
sec. VI î.e.n. . 

Necropola de la leşelniţa II reprezintă acelaşi fenomen cu 
necropola de Ia Gogoşu 1124, unde apar morminte de incinera
ţie posterioare necropolei de Ia Gogoşu I. care conţin mormin" 
te de inhumaţie. La Gogoşu mormintele de incineraţie în 
urnă sînt secundare, iar tumulii cu morminte de inhumaţie 
sînt anteriori acestor morminte. Avem astfel în Oltenia ur
mătoarea situaţie cronologică: Basarabi - Ostrovul Mare, 
Balta Verde - Ieşelniţa I şi Ieşelniţa II - GogoşU: II. 

Pornind de la această situ1aţie necropolă de la Ieşelniţa 
II, ca şi cea de la Gogoşu II, ne dă posibilitatea să întreve
dem fenomenul de dezagregare a culturii Basarabi în cadrul 
aceleiaşi comunităţi umane. 

Necropola de la Ieşelniţa25 este unitară în sensul că nu 
a existat nici o fisură între cele două etape de locuire I şi II. 
ci una derivă din cealaltă. Avem documentat astfel finalul 
culturii Basarabi care a dat naştere pe loc unui aspect cul
tural : Ieşelniţa II. Aceste determinări tşi au valoarea lor 
dacă ne gîndim că şi originea culturii Basarabi a .fost rez
zolvată tot pe teritoriul Olteniei, la Insula Banului26• Prin 
urmare geneza culturii Basarabi, care evoluează între a doua 
jumătate a sec. VIII şi începutul sec. VI î.e.n. se situează 
în sud-vestul şi centrul Olteniei27. 

Cercetările arheologice efectuate în nordul Olteniei in 
epoca Hallsta ttului tîrziu, dovedesc o locuire intensă, prin 
mt1lltitudinea aşezărilor 'şi necropolelor descoperite. 
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