
PRIMA EPOCĂ A FIERULUI 
ÎN NORDUL OLTENIEI 

Rezumatul tezei de doctorat - dr. Gheorghe Calotoiu 

Lucrarea de faţă reprezintă o primă încercare de analiză 

istorico-arheologică a ansamblului vestigiilor de civilizaţie traco
getică din prima epocă a fierului, înregistrate până acum în zona 
nordică a Olteniei. Cronologic, ele se plasează între cele mai târzii 
manifestări de epocă a bronzului (sfârşitul mileniului II în. d. Chr.) 
şi începutul celei de-a doua epoci a fierului - "Latene-ul" geto-dacic 
(sec. IV, în. d. Chr.). 

Abordarea unui asemenea subiect de mare importanţă 

pentru arheologia românească - se impunea tot mai mult ţinând 
seama de absenţa unei lucrări de sinteză care să reflecte stadiul 
actual de cunoaştere a culturii materiale şi spirituale specifice 
tracogeţilor în nordul Olteniei. 

În 1970, Al. Vulpe a elaborat un studiu de sinteză asupra 
secolelor VII - V în. d. Chr. În spaţiul carpato - dunărean, luând în 
discuţie cu acest prilej şi realităţile istorico-arheologice ale acestei 
perioade în Oltenia. De asemenea, în 1972 Al. Vulpe şi E. Popescu 
au publicat necropola de tip Ferigile de la Ticveni, judeţul Argeş. 

S. Morintz şi P. Roman au efectuat cercetări arheologice în 
aşezarea de pe Insula Banului. La acestea se adaugă cîteva artificii 
referitoare la sfirşitul epocii bronzului şi la prima epocă a fierului în 
judeţul Vîlcea, publicate de preotul Gheorghe Petre Govora. Între 
anii 1971 - 1972, Emil Moscalu efectuează cercetări arheologice în 
necropolele de la Râureni şi Brezoi, rămase încă nepublicate. 
Floricel Marinescu va publica săpăturile arheologice din cetatea 
hallstattiană de la Grădiştea (judeţul Vâlcea). 
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În perioada anilor 1979 - 1990, Gheorghe Calotoiu 
efectuează cercetări arheologice în necropola tumulară·de la Teleşti 
- Drăgoieşti unde s-au dezvelit 62 de turnului de dimensiuni 
diferite, datînd din epoca hallstattului tîrziu. S-au mai făcut 

cercetări arheologice la Călugăreni - Padeş, Măru - Logreşti şi 

Alimpeşti, care cuprind noi date referitoare la cunoaşterea perioadei 
cercetate. 

În perioada 1991 - 1993 s-au efectuat cercetări arheologice 
în aşezarea de tip Verbicioara (fazele IV - V) de la Vierşani -
Jupîneşti Gudeţul Gorj) unde s-au descoperit locuinţe de suprafaţă 
şi ceramică specifică bronzului târziu. 

Descoperirile arheologice din nordul Olteniei din epoca 
hallstattului ne-au dus la formularea unor concluzii. Se poate 
considera că în secolul XII - XI în. d. Chr. fenomenul de 
hallstattizare, privind din punctul de vedere al culturii materiale, era 
încheiat, iar tracii erau definitiv formaţi la nivelul culturilor Gava -
Holihrady şi Babadag - Insula Banului - Cozia - Psenicevo. 

Majoritatea cercetătorilor acceptă prelungirea duratei de 
existenţă a culturii Zuto Brdo - Gârla Mare pînă la sfârşitul epocii 
bronzului, constând în contacte dintre fazele finale şi primele 
manifestări de tip hallstattian, care apar ulterior în sfera de 
răspîndire a acestora. Este vorba despre descoperirile arheologice 
incluse de S. Morintz în faza a IV-a a culturii Zuto Brdo - Gârla 
Mare, de către B. Hansei în grupa Işalniţa şi I. Chicideanu în grupa 
Bistreţ - Işalniţa. 

Încă din 1976 B. Hansei desemnează sub numele de "grupa 
Işalniţa", unele descoperiri aparţinând orizontului final din 
dezvoltarea culturii de tip Zuto Brdo - Gârla Mare, răspândit în 
special în zona Porţilor de Fier. B. Hansei consideră că aceasă 
grupă prezintă elemente de tranziţie între orizontul clasic al 
descoperirilor de tip Gârla Mare şi cel hallstattian timpuriu din 
Oltenia, reliefat în ceramica canelată a grupului Vârtop. 

S. Morintz consideră că orizontului târziu al culturii de tip 
Zuto Brdo - Gârla Mare - faza IV - îi aparţin materialele 
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reprezentând forme ceramice care pnv1te de sus au o formă 
aproximativ pătrată. Acest aspect este considerat ca fiind imediat 
ulterior orizontului Gârla Mare III - Verbicioara IV - Zimnicea -
Plovdiv. Se reliefează astfel că, alături de aspectul mixt Verbicioara 
V - Gârla Mare, descoperirile incluse de S. Morintz în faza a IV-a 
a culturii Zuto Brdo - Gârla Mare ilustrează ultimul orizont al 
epocii bronzului în sud - vestul Olteniei. 

I. Chicideanu consideră grupa "Bistreţ - Işalniţa" ca 
principalul aspect cultural care încheie în zona Porţilor de Fier şi 
sudul Olteniei evoluţia epocii bronzului. Autorul plasează aceste 
desoperiri cronologic între descoperirile de la Balta Verde şi Novo 
Selo şi cele din orizontul Hallstattian timpuriu de la Balta Verde 
sau Vârtop, sincronizându-le cu fazele Karaburma II - Cruceni -
Bobda I. 

Interesant este faptul că majoritatea autorilor citaţi au 
semnalat în cadrul etapei târzii a acestei culturi apariţia unor forme 
ceramice decorate prin canelare care transmit primele manifestări 
"de tip hallstattian". 

Aspectul hallstattian timpuriu din nord - estul Olteniei 
oglindeşte antrenarea grupurilor culturale din această parte a 
României în vastul proces de sinteză a ceramicii canelate de la 
sfârşitul apocii bronzului şi începutul Hallstattului. Descoperirile 
arheologice de la Căzăneşti şi Govora "Treime" aduc noi 
contribl!ţii în acest sens. 

In concluzie, putem data faza finală a culturii de tip Zuto 
Brdo - Gârla - Verbicioara (respectiv grupul Bistreţ - Işalniţa) în 
intervalul Bz D - prima jumătate a fazei Ha A 1 · Prin asociere cu 

elemente culturale de tip Cruceni - Belegis II, ea a dus la apariţia 
primelor manifestări cu ceramică exclusiv canelată. 

Pentru perioada de tranziţie din sud - vestul României 
elocvente sunt descoperirile efectuate în necropola de la Hinova. 
M. Gumă susţine sincronismul necropolei de la Hinova cu orizontul 
Suseni - Bobda II - Ticveniul Mare - Moldova Nouă - Cariera de 
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banatite şi datarea acesteia în a doua jumătate a fazei Ha A 1 şi în 

Ha A2. Tezaurul de aur de la Hinova poate fi datat pînă la începutul 

fazei Ha B l • după acelaşi autor. 

Necropola de la Hinova se poate plasa la un orizont 
cronologic ce este în măsură similar cu descoperirile aparţinând 
"câmpului de urne" de la Balta Verde cu cele ce aparţin grupei 
Vârtop din zona subcarpatică a Olteniei, sau a orizontului 
hallstattian timpuriu din nord-estul Olteniei. Acesta poate fi 
denumit grupa Hinova - Balta Verde sau Hinova - Mala Vârbica 
pentru sudul Olteniei şi nord estul Serbiei. 

Necropola Râureni I datează din secolul XII în.d.Chr. ca 
fiind exclusiv de incineraţie şi conţine ceramică cu decor specific 
culturii Zuto Brdo - Gârla Mare.În necropolă se găsesc vase în patru 
colţuri, cu incizii dispuse în ghirlandă. Necropola Râureni aparţine 
unui nou aspect cultural hallstattian timpuriu.Unele vase îşi au 
analogii şi în necropola hallstattiană timpurie de la Balta Verde II. 
Ceramică de tip Râureni I s-a mai găsit la Brezoi, Ocnele Mari şi 

îndeosebi la Ticveni, mai ales în tumulii 3 şi 4. 
Grupul cultural cu ceramică imprimată de tip Insula Banului 

a fost introdus în literatura de specialitate de S. Morintz şi P. 
Roman, datându-l în intervalul fazelor Ha A-B, respectiv sec.XII
VIII în.d.Chr. 

Problema este reluată de B. Hansei care desemnează aceste 
descoperiri de tip Insula Banului prin denumirea de "grupul 
Ostrov". Datorită posibilităţiilor de datare mai precisă a obiectelor 
de metal descoperite în aşezarea de pe Insula Banului consideră că 
evoluţia acestui grup s-a desfăşurat în sudul Olteniei şi în zona 
Porţilor de Fier, între orizontul de tip Vârtop, respectiv al grupei 
Işalniţa şi începutul culturii Basarabi, plasându-l cronologic în faza 
Ha B (eventual sfârşitul fazei Ha A), respectiv începutul secolului 
X până la jumătatea secolului VIII în.d.Chr. Manifestările 

aparţinând grupei culturale cu ceramică imprimată de tip Insula 
Banului pot fi considerate specifice unei zone restrânse ce limitează 
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zonele dunărene din sud-vestul României, nord-estul Serbiei ş1 
nord-vestul Bulgariei, cel mai nordic punct fiind aşezarea de la 
Valea Rea - "Cetate" la 30 km nord de Craiova. 

Recent, cercetătorul V.Vasiliev reluând analiza topoarelor 
plate din fier cu aripioare - descoperite în sectorul B al aşezării de 
pe Insula Banului - consideră că acest tip de obiecte pe teritoriul 
României aparţin fazei Ha B2 - B3 implicând datarea grupului 

cultural Insula Banului în această perioadă. 
Sinteza realizată între fondul de ceramică canelată de tip 

Gava - Mediaş şi grupele culturale de tip Gomea - Kalakaca şi 

Insula Banului va da naştere în prima parte a secolului VID 
în.d.Chr.manifestărilor specifice culturii Basarabi. 

Aspectul cultural Insula Banului preia de la cultura Zuto 
Brdo - Gârla Mare o serie de ornamente şi forme ceramice pe care 
le transmite culturii Basarabi. 

In necropola de la Ieşelniţa există trei tumuli care aparţin 
culturii Basarabi şi alţi tumuli care nu aparţin acestei 
culturi.leşelniţa I datează din a doua jumătate a secolului VII 
în.d.Chr. şi începutul secolului VI în.d.Chr., dar Ieşelniţa II datează 
din secolul V in.d.Chr. Considerăm că în această necropolă este 
vorba de o modificare culturală prin evoluţia pe loc a culturii 
Basarabi fără distrugerea fondului etnic. 

Se reliefează finalul culturii Basarabi care a dat naştere unui 
alt aspect cultural. 

O problemă deosebită o ridică zona de nord a Olteniei în 
perioada secolelor VID-VI în.d.Chr. unde Al.Vulpe, mai recent, a 
redatat necropola de la Ferigile în a doua jumătate a secolului VII şi 
secolul VI în.d.Chr.Acest fapt ne permite să întrevedem 
posibilitatea ca în aria aceasta să nu fi existat cultura Basarabi.In 
acest mod, faza Ferigile I începe într-o etapă în care în restul 
Olteniei exista cultura Basarabi, faza sa finală. Aceasta, cu atât mai 
mult cu cât la Ferigile există multe elemente comune legate de 
cultura Basarabi între care tumulii cu piatră, fibulele de tip Glasinac 
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cu scut beotic, străchinele cu sau fără mânere şi cu interiorul 
ornamentat cu spirale în relief sau incizate. 

Pe harta publicată de Al. Vulpe cu monumente de tip 
Basarabi, în aria Ferigile nu sunt menţionate şi punctele Basarabi. 
Astfel, se poate crede că în secolul VII în.d.Chr. există numai 
aspectul cultural Ferigile. Datarea în a doua jumătate a secolului 
VII în.d.Chr. a necropolei de la Ferigile, o situează într-o epocă 
contemporană cu faza târzie a culturii Basarabi. Cele două 

necropole de la Râureni (judeţul Vâlcea), ambele de incineraţie, 

aduc date interesante referitoare la prima epocă a fierului în nordul 
Olteniei.Râureni I formează o necropolă cu 100 de morminte 
descoperite de-a lungul malului Oltului şi care nu aparţin 

aspectului cultural Insula Banului căruia i-am prezentat aria de 
răspândire. Această necropolă se datează în Hallstatt A 1 · 

Necropola Râureni II aparţine aspectului cultural Ferigile şi 
este reprezentată de 8 tumuli cu manta formată din bolovani de râu 
şi morminte de incineraţie. 

Am arătat că datarea necropolei de la Ferigile în a doua 
jumătate a secolului VII în.d.Chr. şi prima jumătate a secolului VI 
în.d.Chr. o situează în etapa finală a culturii Basarabi. 

Problema sfârşitului culturii Basarabi este greu de rezolvat. 
Aceasta trebuie să fi încetat cel mai târziu în prima jumătate a 
secolului VI în.d.Chr. în anumite zone. Materiale concludente 
pentru sfârşitul culturii Basarabi există în necropola de la Ieşelniţa, 
unde, aşa cum am mai arătat, peste 20 de tumuli sunt cu bolovani 
de tip Ferigile, 3 aparţin culturii Basarabi şi sunt de incineraţie. 

Necropola de la ·1eşelniţa ne dă posibilitatea să constatăm 
fenomenul transformării culturii Basarabi prin abandonarea 
ornamentării specifice şi apariţia unor noi aspecte culturale. 

Fenomenul se petrece în cadrul aceloraşi comunităţi, 

necropola de la Ieşelniţa fiind unitară. Necropola evoluează lent 
spre un nou aspect cultural. 

Pentru etapa târzie a primei epoci a fierului în zona din 
nordul Olteniei specific este grupul cultural Ferigile. Acesta este 
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mai bine reprezentat în depresiunile subcarpatice ale Olteniei şi 
Munteniei. Necropola tumulară de incineraţie de la Ticveni a dat la 
iveală materiale ce aparţin exclusiv fazelor Ferigile II şi III.O 
necropolă specifică fazei III o întâlnim la Podul lui Lazăr, pe Valea 
Lotrului, lângă Brezoi. Aici se află o necropolă de incineraţie în 
morminte plane. La Bistriţa, Judeţul Vâlcea, preotul Gheorghe 
Petre Govora, la 5 km de Ferigile, spre nord, a descoperit un 
mormânt bogat în vase pântecoase şi vase borcan, străchini evazate 
cu decor canelat care datează din acelaşi orizont cu necropola plană 
de la Ferigile, faza a II-a. 

O altă necropolă a fost descoperită la Găzejeşti unde s-au 
găsit căni cu toartă supraînălţată, vase în formă de căzănel care sunt 
specifice fazei Ferigile III. Alte descoperiri cu caracter funerar au 
fost semnalate la Teiuş (comuna Buneşti), mănăstirea Govora şi la 
Ocniţa. Aşezări au fost identificate la Hârseşti Vâlcea, Budeşti şi 

Orleşti. 

La Ticveni nu s-a identificat decât raportul Ferigile II-III, 
fără intermediul fazei I. În această zonă faza respectivă este 
documentată în necropola de la Curtea de Argeş. În necropola de la 
Ferigile, ca elemente tipologice ce permit o relaţie cu cultura 
Basarabi se întâlnesc în jumătatea sudică (respectiv Ferigile II) a 
necropolei. Ca element specific trebuie remarcat decorul în relief de 
la străchini şi căni la tipul vaselor borcan şi la străchinele cu faţete. 

Materialul arheologic descoperit în necropola de la Teleşti
Drăgoieşti este caracteristic şi înrudit mai ales prin rit, ritual cu 
cultura Ferigile III. Grupul cultural Teleşti - Drăgoeşti se alătură 
culturii Ferigile într-un moment mai târziu, această necropolă din 
depresiunea Târgu-Jiului putând fi datată în secolul V în.d.Chr. şi la 
începutul secolului IV în.d.Chr. 

Cultura Ferigile - Hârseşti a cuprins tot nordul Olteniei, 
Munteniei şi o parte din Moldova de Jos şi s-a extins până dincolo 
de munţi.La nord de Carpaţii Meridionali este posibilă extinderea 
grupului Ferigile. Necropola cercetată la Podul lui Lazăr, pe Valea 
Lotrului, dovedeşte pătrunderea grupului Ferigile în spaţiul 
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intramontan. Mormântul de incineraţie de la Blandiana, judeţul 
Hunedoara, poate fi un indiciu în acest sens. 

Descoperirile arheologice din necropola plană de la 
Slobozia - Oneşti dovedesc că evoluţia târzie a grupului Bârseşti s-a 
produs în acelaşi moment ca şi aceea a grupului Ferigile. Faza 
Slobozia din cadrul grupului Bârseşti este echivalentă cu Ferigile 
III. În ambele grupuri sunt evidenţiate influenţele cercului cultural, 
predominant getic de la Dunărea de Jos spre sfârşitul secolului V 
în.d.Chr.şi începutul secolului IV în.d.Chr. 

Necropola de la Teleşti - Drăgoieşti prezintă multe elemente 
comune cu faza Ferigile III - cană cu toartă supraânălţată, străchini 
cu funduri inelare. La Teleşti - Drăgoieşti s-a găsit o fibulă de tip 
Donja Dolina şi o brăţară cu nodozităţi. Aspectul ceramicii, ritul şi 
ritualurile prezentă în această necropolă - depunerea rămăşiţelor 
cinerare pe sol şi în urne - se poate considera că acestea sunt 
corespunzătoare fazei III de la Ferigile. 

Publicarea în continuare a cercetărilor arheologice mea 
inedite, cât şi continuarea săpăturilor arheologice a obiectivelor 
arheologice deja cunoscute sau a altora noi vor completa în mod 
substanţial imaginea noastră referitoare la această epocă istorică 
pusă în discuţie. 

Aprofundarea genezei şi evoluţiei grupurilor culturale din 
prima vârstă a fierului, cuprinse în lucrarea de faţă încearcă să 

documenteze reliefarea dorită a cunoaşterii istoriei şi civilizaţiei 

traco-geţilor de la s·fârşitul mileniului .al Ii-lea până la sfârşitul 

secolului V în. d.Chr. 
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