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Not  cu privire la vasele ceramice ale fenomenului Basarabi din 
Oltenia 

 
Carol Terteci  

Keywords: Basarabi, pottery, settlements, necropolises, disscusions. 
Abstract: Note on the Basarabi phenomenon’s pottery in Oltenia.  F r  a îmi 

propune o analiz  detaliat  a tipurilor de vase ceramice, a tehnicilor de ornamentare, a 
elementelor i compozi iilor decorative  din cauza spa iului tipografic limitat, voi încerca s  
sintetizez caracteristicile i particularit ile vaselor ceramice Basarabi din arealul dintre 
Carpa ii Meridionali, Olt i Dun re. 

 
Considerat în literatura de specialitate fie cultur  arheologic , fie complex cultural, 

fenomenul Basarabi este un termen aplicat mai întâi unei mode de a ornamenta vasele 
ceramice i extins apoi civiliza iei primei epoci a fierului în care întâlnim tipurile ceramice 
specifice. Un alt termen, dar mai pu in folosit, este i cel de stil ceramic sau mai bine spus 
stilul decorativ al ceramicii Basarabi. Unii cercet tori prefer  s  vorbeasc , pe alocuri, 
despre ceramica de tip Basarabi1 sau de stil Basarabi2. Pe scurt, este vorba de aplicarea 
tehnicii încrusta iei cu culoare alb , a imprim rii, inciz rii i exciz rii pe vase a c ror form  
o continu  de multe ori pe aceea din perioada precedent 3. Nu lipse te nici canelura.  

F r  a relua aici dezbaterile conceptuale din arheologie4 men ion m c , pentru 
prima epoc  a fierului, mai ales perioada timpurie i târzie, de pe teritoriul României, din 
punct de vedere terminologic se abandoneaz  folosirea conceptului de cultur  arheologic  
în favoarea celui de grup/grupuri cultural/e. 

În cazul termenului Basarabi ni se pare nejustificat  i for at  folosirea denumirii de 
cultur  arheologic  (pentru Basarabi lipse te unitatea obligatorie a culturii materiale, a 
ritului i ritualului funerar etc) sau de complex cultural, deoarece nu avem interferen a unor 
arii culturale cu origini i evolu ii diferite, chiar dac  avem o arie extins  de manifestare a 
„culturii” Basarabi. De folosirea termenilor grup i facies cultural nici nu se pune problema 
f r  a face o încercare de regionalizare a fenomenului Basarabi, demers început, totu i, de 
N. Tasi  prin definirea grupului Bosut al complexului Basarabi5. 

Pentru c  s-a încet enit deja în literatura de specialitate i din motivele ar tate în 
paragraful introductiv vom folosi termenul de fenomen Basarabi, cu toate c  la fel de 
potrivit în demersul de fa  ni se pare i cel de stil ceramic, dar care ar risca s  goleasc  de 
con inut întregul fenomen Basarabi, reducându-l doar la ceramic . De altfel, termenul ales 
pentru demersul nostru se subscrie chiar termenului propus de Al. Vulpe în studiul din 1970, 
termen în care vedea asocierea unui repertoriu decorativ cu o serie de forme ceramice6. 
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1 Vulpe 2010, p. 324. 
2 Vulpe 2010, p. 327.
3 Vulpe 1970, p. 183; Vulpe 1965.
4 De i aproape fiecare perioad  sau cultur  arheologic  a avut la vremea ei parte de dezbateri i critici 
privind terminologia, o critic  recent  asupra pericolului pe care îl poate genera h i ul terminologic 
din arheologia româneasc  este f cut  de Cristian I. Popa într-un articol privitor la cultura Co ofeni. 
Autorul trece în revist  i încearc  s  explice i el toate aceste concepte i no iuni (Popa 2015).
5 Tasi  1971.
6 Vulpe 1970; Vulpe 2010, p. 327.
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De i aria r spândirii fenomenului Basarabi este imens  – Banatul, Serbia pe Valea 
Moravei, Oltenia, toat  Câmpia Român , bazinul Mure ului, jum tatea sudic  a Moldovei, 
malul drept al Dun rii pân  la Balcani – i se cunosc peste 350 de situri7, majoritatea 
a ez ri, studiul nostru vizeaz  doar zona cuprins  între Carpa ii Meridionali, Olt i Dun re, 
a adar regiunea Olteniei. Acest fapt d  na tere la urm toarea situa ie: în zona supus  
studiului nostru avem mult mai pu ine materiale din a ez ri decât din necropole. Mai mult, 
a ez rile din aceast  zon  au fost identificate mai degrab  prin cercet ri de teren restrânse, 
pe cât  vreme necropolele au beneficiat de o cercetare sistematic .  

Se cunoa te faptul c  între materialele arheologice din a ez ri i locuin e i cele din 
necropole i morminte exist  de multe ori diferen e ce in de obiectul în sine (calitatea i 
compozi ia pastei, de exemplu) sau de func ia diferit  a aceluia i obiect într-o locuin , 
respectiv un mormânt. Cu toate acestea, nu credem c  preponderen a materialelor ceramice 
din necropolele amintite va impieta asupra privirii de ansamblu asupra ceramicii 
fenomenului Basarabi din zona supus  studiului nostru. Pân  la urm , definirea “culturii” 
Basarabi în anii ’60 i deceniile urm toare s-a f cut, mai ales, pe baza materialelor ceramice 
din aceste necropole. 

În demersul nostru am studiat vase ceramice atât din necropole, cât i din a ez ri, 
publicate, dar i inedite. Au fost cazuri i de morminte izolate sau o groap  de cult. O 
distribu ie a acestora se poate vedea pe Harta 1. 

Necropolele sunt cele de la Basarabi8 (ora ul Calafat, jud. Dolj), Balta Verde i 
Gogo u9 (com. Gogo u, jud. Mehedin i), Ostrovu Mare10 (com. Gogo u, jud. Mehedin i), 
Desa11 (com. Desa, jud. Dolj), Ie elni a12 (azi com. E elni a, jud. Mehedin i), Pu inei13 
(com. Izvoru Bârzii, jud. Mehedin i). 

A ez rile14 par i ele numeroase, dar caracterul redus sau de suprafa  al cercet rilor 
nu a dus la acelea i rezultate ca în cazul necropolelor. Enumer m a ez rile: zona lacului 
Bistre 15 (comunele Bistre  i Cârna, jud. Dolj), Ocnele Mari-Cosota16 (ora  Ocnele Mari, 
jud. Vâlcea), Bistre 17 (com. Devesel, jud. Mehedin i), Brezni a de Ocol18 (comun , jud. 
Mehedin i), Cujmir19 (comun , jud. Mehedin i), Devesel20 (comun , jud. Mehedin i), Gârla 
Mare21 (comun , jud. Mehedin i), Gruia22 (comun , jud. Mehedin i), Izvoarele23 (com. 

7 Vulpe 1986 (217 situri); Vulpe 2010, p. 327 (peste 350 de situri).
8 Dumitrescu 1968.
9 Berciu, Com a 1956. Despre posibilitatea ca necropola Gogo u s  fie din perioada de final a 
fenomenului Basarabi (dar f r  ceramic  specific ) vom discuta mai pe larg într-un alt studiu.
10 Ciocea Safta 1996; Cr ciunescu 1996, p. 81-82.
11 Gherghe, Ridiche 2002-2003; Gherghe, Ridiche 2004; vezi i Cronica Cercet rilor Arheologice din 
România pe anul 2004. De asemenea, la Desa a fost identificat i un nivel Basarabi sub cel roman, 
pus pe seama unei a ez ri. Noi vom analiza aici materialul ceramic din necropol , cel din a ezare 
nefiind ilustrat de autori dar nici cu totul deosebit.
12 Nica 1974.
13 Cr ciunescu 1996, p. 82.
14 În unele cazuri este imposibil de spus dac  materialul provine din a ez ri sau din complexe 
funerare.
15 Raport preliminar Motzoi-Chicideanu et alii. Materiale inedite puse la dispozi ie de N. Boroffka, 
c ruia îi mul umim pe aceast  cale.
16 Berciu et alii. 1988, p. 171.
17 Cr ciunescu 1996, p. 79.
18 Cr ciunescu 1996, p. 79. De fapt, autorul men ioneaz  o groap . Din lips  de alte informa ii 
r mâne deschis  i ipoteza unei gropi de cult în cadrul unei a ez ri.
19 Cr ciunescu 1996, p. 79-80.
20 Cr ciunescu 1996, p. 80.
21 Cr ciunescu 1996, p. 80.
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Gruia, jud. Mehedin i), Izvorul Frumos24 (com. Burila Mare, jud. Mehedin i), Nicolae 
B lcescu25 (ora  Vânju Mare, jud. Mehedin i), Orevi a Mare26 (ora  Vânju Mare, jud. 
Mehedin i), Ostrovul imian27 (insul , com imian, jud. Mehedin i), Stoina28 (comun , jud. 
Gorj), Rogova29 (comun , jud. Mehedin i), Cernele30 (ora  Craiova, jud. Dolj), Vânjule 31 
(comun , jud. Mehedin i). 

Morminte izolate sunt la: Ostrovul Corbulu32 (com. Hinova, jud. Mehedin i), 
Cerne i33 (com. imian, jud. Mehedin i), Izvoru Bârzii34 (comun , jud. Mehedin i). Toate 
sunt morminte de incinera ie. Tot la Ostrovul Corbului, în 1980, a fost descoperit i un 
mormânt hallstattian de înhuma ie (M. 33), publicat de E. Moscalu i atribuit culturii 
Basarabi35. 

O groap  de cult a fost cercetat  la Verbi a36 (com. Verbi a, jud. Dolj). 
Din cauza arealului relativ restrâns avut în vedere, nu au fost eviden iate toate 

tipurile ceramice specifice fenomenului Basarabi, din cauza unor motive ce in de stadiul 
cercet rilor i al caracterului descoperirilor. Sunt slab reprezentate sau chiar lipsesc din zona 
supus  studiului nostru unele tipuri ceramice precum vasele pântecoase sau bitronconice, 
borcanele/cupele cu brâuri alveolate sau crestate pe/sub buz , c nile pântecoase cu gâtul 
înalt i conic, ce tile pântecoase cu o singur  torti .  

Din cauza faptului c  tipurile ceramice pe care apare decorul de tip Basarabi sunt, 
majoritar, cele folosite în perioada anterioar  (Ha A-B), iar anumite tipuri de fibule sunt 
întâlnite pe arii extinse i în perioade ce au o atribuire destul de larg , pentru definirea 
„culturii” Basarabi un rol important l-a jucat decorul specific acesteia. Totu i, pentru fixarea 
momentului de început i de sfâr it nu au fost omise observa iile de ordin stratigrafic (vezi 
siturile de la Insula Banului, jud. Mehedin i; Ghidici, jud. Dolj; Pope ti, jud. Giurgiu, 
reprezentative pentru începutul „culturii” Basarabi) i nici succesiunea unor orizonturi 
funerare pentru perioada de trecere spre etapa urm toare a primei epoci a fierului (în primul 
rând, necropola tumular  de la Ie elni a, jud. Mehedin i). 

Cele mai aprinse dezbateri (al turi de cele privitoare la caracterul etnic al purt torilor 
fenomenului Basarabi) au fost cele cu privire la originea decorului, între Al. Vulpe37 i Vl. 
Dumitrescu38. Se cunoa te ipoteza emis  de Al. Vulpe, conform c reia bogatul repertoriu de 
motive i compozi ii decorative ale fenomenului Basarabi î i are originea în culturile 
Bronzului Târziu i transmise pân  în Hallstattul mijlociu prin intermediul materialelor 
perisabile (lemn, textile), opinie p strat  i în studii ulterioare i c reia i se aduce ca 

22 Cr ciunescu 1996, p. 80.
23 Cr ciunescu 1996, p. 80.
24 Cr ciunescu 1996, p. 80.
25 Cr ciunescu 1996, p. 80.
26 Cr ciunescu 1996, p. 80-81.
27 Cr ciunescu 1996, p. 82.
28 Gherghe 1987, p. 140-141.
29 Cr ciunescu 2003.
30 Gherghe 1989.
31 B r cil  1924, p. 294; Cr ciunescu 1996, p. 82.
32 Cr ciunescu 1996, p. 81. 
33 Cr ciunescu 1996, p. 79.
34 Cr ciunescu 1996, p. 80.
35 Moscalu 1990. 
36 Berciu 1958, p. 77-78.
37 Vulpe 1965, p. 127-128; Vulpe 1970, p. 186-187.
38 Dumitrescu 1970.
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argument puternic exemplul locuirii de pe Insula Banului, precum i exemplul grupului 
Gornea-Kalaka a39.  

Vl. Dumitrescu, pe de alt  parte, vedea, la acea dat , geneza culturii Basarabi în 
vestul Peninsulei Balcanice i o difuzare a acesteia de la Vest la Est, c tre Banat i Câmpia 
Român . Se aduc drept argumente elemente decorative comune pe piese din cimitirele de la 
Sopron i Frögg, care se reg sesc i la Basarabi, necropola eponim , totu i pu in numeroase. 

Noi ne raliem teoriei lui Al. Vulpe i opiniei exprimate de acesta, conform c reia nu 
este suficient  doar prezen a unui motiv a a-zis Basarabi pe o form  de vas. Trebuie avut  în 
vedere întreaga rela ie motiv - form  de vas - mod de a ezare, conform canoanelor din 
fenomenul Basarabi40.  

F r  a mai detalia acest aspect al genezei fenomenului, vom face o ultim  referire la 
ceea ce s-a identificat la Pope ti sau la Ghidici ca faz  pre-Basarabi. Aceast  denumire este 
dat  unui orizont din etapa timpurie a primei epoci a fierului, cu ceramic  decorat  cu 
caneluri, forma cea mai reprezentativ  fiind strachina cu marginea invazat .  

Stratigrafic, în a ezarea de la Pope ti41, nivelul pre-Basarabi este urmat de fazele 
Basarabi 1 si Basarabi 2, iar la Ghidici-„Balta arovei” s-a observat succesiunea Gârla 
Mare – Bistre -I alni a – Vârtop – pre-Basarabi42. Autorii s p turilor v d coresponden e cu 
grupul Vârtop, dar i Gornea-Kalaka a, prin tradi ia decorului canelat, Marin Nica afirmând 
c  acest tip de strachin  va deveni prototipul celor din fenomenul Basarabi i pe care se va 
aplica motivistica bogat  a acestuia din urm 43. 

Combinat , stratigrafia celor dou  situri amintite mai sus ne înt re te punctul de 
vedere prin care ne raliem opiniei lui Al. Vulpe i nu celei a lui Vl. Dumitrescu, de i 
începând cu anul 1974 observ m c  acesta din urm  accept  leg tura genetic  între grupul 
Insula Banului i fenomenul Basarabi44. 
 
Periodizarea fenomenului Basarabi pe baza analizei vaselor ceramice 

Discu iile din rândurile urm toare vor viza, mai ales, aportul vaselor ceramice la 
periodizarea fenomenului Basarabi i caracteristicile acesteia pentru fiecare faz . 

Împ r it în anii `60-70 în dou 45 sau trei46 faze, pe baza succesiunii unor grupuri de 
înmormânt ri i a câtorva tipuri de vase ceramice, relativ recent, în anii `90, în urma unei 
reconsider ri a termenului Basarabi, tabloul evolutiv al fenomenului Basarabi se 
îmbog e te cu o nou  periodizare. Este vorba acum de împ r irea ceramicii Basarabi de 
c tre R. Vasi 47 în dou  faze, în dou  etape de evolu ie, notate Basarabi 1 i Basarabi 2, pe 
baza distinc iei între ornamentul în form  de S i elementul decorativ al liniilor à trémolo. În 
opinia sa, cele dou  tipuri de decor nu au fost tratate distinctiv din cauza asem n rii foarte 
mari, primul tip fiind foarte pu in prezent în necropola de la Basarabi, iar cel de-al doilea, 
de i este mult mai prezent în cadrul acesteia, se dezvolt  din ornamentul în form  de S48. 

Noi suntem de p rere c  procedeul cercet torului sârb de a reduce periodizarea 
fenomenului Basarabi strict la dou  elemente decorative nu poate fi argumentat doar prin 
necesitatea exprimat  de autorul amintit de a regionaliza acest fenomen cultural dup  

39 Vulpe 1970, p. 187.
40 Vulpe 1970, p. 187.
41 Vulpe 1965.
42 Vulpe 1965, p. 118-119; Nica 1995. Împ r irea în dou  faze se men ine i dup  1990 (Vulpe 1990).
43 Nica, Rogozea 1995, p. 202.
44 Dumitrescu 1985, p. 150-151. 
45 Vulpe 1965, p. 118.
46 Berciu 1966, p. 236-246; Gum  1993, p. 232-233; Dumitrescu 1968, p. 234.
47 Vasi  1996.
48 Vasi  1996, p. 15.
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modelul grupului Bosut. Cu atât mai mult cu cât simbolul respectiv se reg se te atât în 
culturile epocii bronzului (Žuto-Brdo-Gârla Mare) sau ale perioadei timpurii a primei epoci 
a fierului (Babadag, Insula Banului, Gornea-Kalaka a), de i diferit redat i formând alte 
compozi ii decorative fa  de perioada Basarabi. Mai mult, dac  cele dou  faze propuse de 
Vasi  exclud prezen a celor dou  ornamente pe acela i vas, în ce faz  ar r mâne s  includem 
dou  ce ti de la Desa, de exemplu, pe care se reg sesc ambele motive (Pl. I/1-2)? 

Revenind la fazele Basarabi I (750-sfâr itul sec. VII a.Chr.) i Basarabi II (sfâr itul 
sec. VII -mijlocul sec. VI a.Chr.), credem c  se justific  periodizarea pe dou  etape de 
evolu ie pe întreaga arie de evolu ie a fenomenului Basarabi, deci i în zona supus  studiului 
nostru. Chiar i M. Gum , de i opteaz  pentru trei faze (I-III) de evolu ie în sud-vestul 
României, admite c  faza I a fost foarte scurt  (prima jum tate-mijlocul sec. VIII a.Chr.), iar 
reprezentativ  pentru restul arealului Basarabi este faza II din Banat (a doua jum tate a sec. 
VIII-prima jum tate a sec. VII)49. A adar, fazele I la Vulpe i II la Gum  sunt paralelizate. 

Pentru ceramic , se pot face urm toarele observa ii generale relativ la cele dou  faze 
ale fenomenului Basarabi (dup  Vulpe). 

Ceramica fazei I este reprezentat  de prezen a decorului de tip Basarabi (canelat, 
incizat i imprimat, încrusta ie cu alb) cu o varietate de motive i compozi ii. Canelura de 
tradi ie hallstattian  timpurie apare simpl  sau asociat  cu fa etarea, mai ales pe str chinile 
i castroanele cu marginea invazat , pe gâtul trompetiform al unor tipuri de vase 

bitronconice sau pântecoase sau al c nilor pântecoase, dar i pe ce ti. Cât prive te decorul 
realizat prin imprimare i tampilare, acesta apare mai ales pe str chinile cu marginea 
evazat . Putem spune c  decorul imprimat este predominant în aceast  faz , pe o ceramic  
fin , bine lustruit , de culoare neagr  pentru a se ob ine un frumos efect cromatic în urma 
încrusta iei cu past  alb . 

În faza a doua se constat  un regres, folosirea canelurii cu prec dere pe ceramica fin , 
o lustruire mai pu in accentuat  a pere ilor vaselor i o reducere a folosirii decorului 
imprimat. 

În ambele faze întâlnim i ceramic  nedecorat , iar în unele situri din arealul Basarabi 
(Pope ti, de exemplu) diferen a dintre cele dou  faze este greu de sesizat. 
 
Ceramica din a ez ri vs. Ceramica din necropole 

Pentru zona supus  studiului nostru se remarc  o distribu ie inegal  a acestor 
descoperiri (Harta 1), majoritatea fiind concentrate în zona Por ilor de Fier, în jude ul 
Mehedin i, i în zona Dun rii, în jude ul Dolj. Acest lucru se datoreaz , îns , stadiului 
cercet rilor, dat  fiind cercetarea arheologic  sus inut  din aceast  zon  (Por ile de Fier i 
lacul Bistre ). Cât prive te restul arealului supus studiului nostru, la Ocnele Mari, Stoina i 
Cernele, de i materialul Basarabi provine din cercet ri sistematice, el este foarte pu in 
numeros deoarece nivelul Basarabi a fost deranjat de teras rile geto-dacilor din aceste 
a ez ri. 

Din p cate, majoritatea ceramicii Basarabi din acest areal restrâns de la Dun re 
provine din cercet ri de suprafa  sau de mic  amploare, iar în cazul celor sistematice, 
combinate cu cele de salvare, cum sunt cele de la Ostrovul Corbului sau lacul Bistre , 
locuirea Basarabi i nu numai a fost afectat  în timp de ac iunea distructiv  a apelor sau a 
omului. De exemplu, obiectivele arheologice din apropierea lacului Bistre  sunt i azi 
afectate de procesul de autocolmatare a lacului i de excav rile umane pentru bazinele 
piscicole. Acestea sunt i motivele pentru care e greu de precizat dac  materialul inedit cules 
de pe grindurile lacului Bistre  provine din a ez ri sau din complexe funerare. Autorii 

49 Gum  1993, p. 233.
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cercet rii50 remarc , totu i, pu ine posibile complexe funerare i o locuire intens  pe 
grindurile Gârla Boii sau Plosca-Cabana de metal, materialele Basarabi fiind descoperite pe 
plaj , în gropi i chiar într-un complex constând într-o aglomerare de chirpic, deci o posibil  
locuin . 

În cazul necropolelor, pentru zona supus  studiului nostru, ca i în cazul a ez rilor, se 
remarc  acea i distribu ie inegal  a acestor descoperiri cu caracter funerar (Harta 1). Toate 
necropolele sunt plasate la Dun re, iar dac  necropolele de la Basarabi, Desa i Ie elni a 
apar oarecum izolate de celelalte, se consider  c  Ostrovu Mare – Balta Verde – Gogo u 
reprezint  atât o succesiune spa ial  de orizonturi funerare, cât i una cronologic 51. 

Ceramica din necropole e foarte fragmentar  sau spart  inten ionat i nu întotdeauna 
s-a putut reconstitui forma vasului. De asemenea, ceramica este redus  atât numeric, cât i 
tipologic (Desa, Ostrovu Mare). Se pare c , în cazul necropolelor, apar doar anumite tipuri 
ceramice, care au o pondere mai mare fa  de restul. De exemplu, la Basarabi predomin  
str chinile i castroanele cu marginea evazat  dar lipsesc la Balta Verde52, iar vasele cu 
picior nu se reg sesc decât la Basarabi i, posibil, la Ostrovu Mare53. 

A adar, în necropole, cu excep ia celei de la Basarabi54, forma predominant  este 
vasul cu marginea invazat , cu sau f r  decor imprimat, dar canelat. La Ostrovu Mare 
aceast  form , de multe ori decorat  în stilul Basarabi, ocup  aproape 60% din ceramic  (23 
de exemplare)55. 

Legat de vasul cu picior, aceast  categorie apare doar în necropola de la Basarabi, 
unde se poate observa evolu ia acestui tip de vas, începând de la strachina evazat  i 
mergând pân  la fructier  i la vasul-suport, perforat vertical. Spre deosebire de Vl. 
Dumitrescu56, care le trateaz  separat, dup  o posibil  func ionalitate (de exemplu strachin  
cu picior, fructier , vas-suport), noi am preferat s  le catalog m dup  form , într-un singur 
tip, i nu dup  func ionalitate. Ne-am raliat i opiniei lui Al. Vulpe, care le d  un rol legat în 
primul rând de cult57, mult mai potrivit unor descoperiri funerare. Dac  ar fi fost descoperite 
în a ez ri, am fi fost de acord cu o catalogare dup  func ionalitate. 

Revenind la exemplarele descoperite la Basarabi, suntem de acord c  la baza acestora 
stau str chinile evazate. Vl. Dumitrescu începe prezentarea cu o form  de tranzi ie, 

50 În cursul campaniilor dintre 1983-1996, din colectivul de cercetare au f cut parte: Ion Motzoi-
Chicideanu, responsabil, Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucure ti (1983-1996), Monica 

andor-Chicideanu, Universitatea Bucure ti (1987-1996), Nikolaus Boroffka, Freie Universität 
Berlin (1991-1995), Rodica Medinceanu-Boroffka, Muzeul Na ional de Istorie al României (1991, 
1995), Florin Ridiche, Muzeul Olteniei (1996) i studen ii: A. B lt eanu (1983), Gabriela Belbe 
(1992), Florela Bârcean (1995), Florica Bohâl ea (1987), N. Bolohan (1985-1988), Corina Bor  
(1994-1995), Fl. Caragea (1992), I. Ceau escu (1988, 1991), C. Ciuculescu (1994-1996), Violeta 
Constantinescu (1988), Olimpia Dobre-Bratu (1994), A. Ioni  (1989), A. Lazos (1994), Dana Marcu 
(1983), Rodica Marghitu (1993), Rodica Medinceanu-Boroffka (1988-1989), Simona Nicolescu-
Laz r (1986-1988), Claudia Ni u (1992, 1995-1996), Fl. Ni u (1992), S. Oan  (1992-1993, 1995-
1996), Nona Palinca  (1985-1986), I. P tra cu (1994-1995), T. C. Petrescu (1995), D. Pop (1992), Fl. 
Ridiche (1991-1994), D. Sârbu (1994-1995), C. Sminchi escu (1995), Meda Tache (1996), T. 
Vasilescu (1994-1995).
51 Ciocea Safta 1996, p. 189.
52 Vulpe 1970, p. 184.
53 Ciocea Safta 1996, p. 172. Fragmentele ilustrate sunt prea fragmentare i pot proveni i de la vase 
cu marginea evazat .
54 Dumitrescu 1968, p. 220.
55 Ciocea Safta 1996, p. 187. 
56 Dumitrescu 1968, p.223-228.
57 Vulpe 2010, p. 336.
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strachina cu picior58(Pl. I/3), urmând fructiera cu picior înalt59 (Pl. I/5), cu i f r  decor. 
Ultima categorie este vasul-suport60, similar la exterior cu fructiera dar neputând servi ca 
recipient, din cauza piciorului perforat pe toat  lungimea (Pl. I/4,64). 
 
Discu ii finale 

Vom începe discu iile cu problema ridicat  ast zi de necropola de la Gogo u. În 
studiul din 1970, Al. Vulpe61 tindea i el s  separe mormintele de aici în dou  faze: Gogo u 
I (mormintele de inhuma ie) i Gogo u II (mormintele de incinera ie) i s  le plaseze în sec. 
VII-VI a.Chr., militând, în acela i timp, pentru renun area la denumirea de Hallstatt târziu. 

În studiul din 197962, privind cronologia grupului cultural Ferigile, acela i Al. Vulpe 
nu mai considera valabil  aceast  separare, ci propunea o plasare a începuturilor acestei 
necropole în jurul anului 650 a.Chr., pe baza pieselor din metal. Cercet rile din necropola de 
la Ie elni a63 au stabilit c  fenomenul Basarabi î i prelunge te existen a pân  undeva la 
mijlocul sec. VII a.Chr., prelungire cu care Al. Vulpe pare s  fie de acord i în discursul de 
recep ie sus inut la Academia Român  în 201364.  

În 2006, Simona Laz r, raliindu-se la opiniile lui Al. Vulpe din 1976 i 199065, 
paraleliza, în tabelul cronologic privind grupurile funerare din Hallstattul târziu, sfâr itul 
necropolei de la Balta Verde cu începutul celei de la Gogo u, iar necropola de la Basarabi 
era prelungit  tot pân  în jurul anului 650 a.Chr66. Aceea i cercet toare ajunge, în 2013, la 
concluzia c  necropolele fenomenului Basarabi î i înceteaz  existen a în jur de 650 a.Chr67. 

Având în vedere aceste considerente cronologice am trecut pe harta selectiv  a 
descoperirilor de tip Basarabi (Harta 1) i necropola de la Gogo u, cu men iunea c  la 
Gogo u vasele din perioada Basarabi pot fi doar câteva castroane cu canelur  i apuc tori 
(ce încep s  fie mai numeroase în faza Basarabi II), lipsind îns  ceramica imprimat  i 
specific  acestui fenomen. De aceea, conform „regulei” privind atribuirea unui sit 
fenomenului Basarabi – „Dac  g sim m car un ciob cu marca „Basarabi“, atribuim situl 
respectivei perioade. Dac  aceste elemente lipsesc, situl poate fi cel mult atribuit, în mod 
vag, epocii hallstattiene în general”68 – nu putem afirma cu t rie c  începutul necropolei de 
la Gogo u este 100% în perioada Basarabi. 

Totu i, având în vedere c  problema acestei necropole r mâne deschis , am 
considerat s  o trecem pe hart . Nu am luat îns  în calcul aceste materiale ceramice în 
analiza f cut  în aceast  lucrare, din motivele de mai sus. 

Revenind la ceramica de tip Basarabi, constat m starea destul de fragmentar  a 
acesteia în zona supus  studiului nostru, atât în a ez ri, cât i în necropole, lucru ce nu ne 
permite s  cunoa tem toate tipurile ceramice sau de decor ale fenomenului Basarabi dintre 
Carpa i, Olt i Dun re.  

Materialul ceramic descoperit în zona supcarpatic  a Olteniei sugereaz , prin s r cia 
lui din toate punctele de vedere, probabil o retragere a comunit ilor Basarabi în aceast  

58 Dumitrescu 1968, p. 223-224, Fig.25/7.
59 Dumitrescu 1968, p. 224-227, Fig. 29/1.
60 Dumitrescu 1968, p. 224, Fig.25/8; Fig. 29/2; Fig. 31.
61 Vulpe 1970.
62 Vulpe 1979.
63 Nica 1974.
64 Vulpe 2013, p.24, http://www.academiaromana.ro/com2013/doc/d0515-
AcadAlVulpeDiscursReceptie.doc 
65 Vulpe 1990.
66 Laz r 2006, p. 191.
67 Laz r 2013, p. 18.
68 Vulpe 1970, p. 187; Vulpe 2013, p. 24. 
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zon , într-un moment în care stilul Basarabi era în regres. Viitoare descoperiri vor l muri, 
poate, aceast  situa ie. Pân  acum, ceramica Basarabi din acest areal al dealurilor 
subcarpatice este pu in , fragmentar , din categoria grosier  i rar semifin , decorat  mai 
ales cu caneluri69. 

O alt  concluzie ce se poate afirma este aceea c , într-adev r, cupele cu picior i 
vasele evazate, prezentând decorul specific, sunt vase de cult i nu se reg sesc decât în 
necropole. Când vase cu func ie cultic  apar, totu i, în a ez ri, ele au fost descoperite în 
gropi cultice, ca la Verbi a70. 

O alt  deosebire între ceramica din a ez ri i ceramica din necropole rezid  în modul 
neglijent în care au fost arse vasele din a doua categorie, lucru vizibil atât în sp rtur , cât i 
pe pere ii coroda i ai vaselor. 

O statistic  privind raportul numeric între cele dou  categorii de mai sus este greu de 
f cut în momentul de fa  pentru c  nu toate necropolele au fost cercetate i analizate în 
întregime (necropola de la Desa), iar multe a ez ri au fost distruse par ial de factorii umani 
i de mediu (a ez rile din zona lacului Bistre ). 

Analiza  asocierilor între tehnicile de ornamentare, pe de o parte, i elementele 
decorative, pe de alt  parte, ne-a permis s  observ m anumite reguli privind formele i 
decorul vaselor Basarabi: 

1. canelura este asociat  foarte des cu fa ete, pe str chinile i castroanele invazate; 
2. tehnica exciz rii este întotdeauna asociat  cu încrustarea cu alb; 
3. tehnica imprim rii cu instrumentele de decor din ate este, cel mai probabil, 

asociat  cu încrustarea cu alb; 
4. decorul Basarabi este majoritar geometric (linii, triunghiuri, romburi) i, mai rar, 

spiralo-meandric; 
5. în general, la fiecare tip de vas se respect  o anumit  zon  pentru aplicarea 

decorului (Pl. 2). 
În pofida faptului c  tipurile ceramice din necropole sunt mai pu ine decât în a ez ri, 

elementele i compozi iile decorative sunt mai bogate. Acest lucru se datoreaz  vaselor care 
au o func ie cultic , nu utilitar , i anume cupele cu picior i str chinile evazate cu partea 
interioar  a buzei decorat . 

Materialul inedit din zona lacului Bistre , pus la dispozi ia noastr  prin bun voin a 
domnului Boroffka (c ruia îi mul umim din nou), nu a scos la iveal  tipuri ceramice i 
elemente i compozi ii decorative noi. El va face obiectul unui studiu viitor. 

În concluzie, pe baza caracteristicilor ceramicii Basarabi din zona supus  studiului 
nostru, nu putem decât s  afirm m apartenen a ei la fenomenul Basarabi din zonele 
învecinate, f r  s  putem vorbi, deocamdat , de un aspect cultural distinct, a a cum exist  
opinii la vecinii no tri de la sud de Dun re71.

69 Gherghe 1987, p. 140-141.
70 Berciu 1958, p. 77-78.
71 Tasi  1971; Vasi  1996.
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Harta 1 – Harta selectiv  a descoperirilor Basarabi din Oltenia. 1 Basarabi, 2 Balta Verde, 3 
Lacul Bistre , 4 Ocnele Mari, 5 Ostrovu Mare, 6 Gogo u (?), 7 Verbi a, 8 Ie elni a, 9 
Ostrovul Corbului, 10 Bistre , 11 Brezni a de Ocol, 12 Cerne i, 13 Cujmir, 14 Desa, 15 
Devesel, 16 Gârla Mare, 17 Gruia, 18 Izvoarele, 19 Izvoru Bârzii, 20 Izvoru Frumos, 21 
Nicolae B lcescu, 22 Orevi a Mare, 23 Ostrovul imian, 24 Pu inei, 25 Stoina, 26 Rogova, 
27 Cernele. 
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1 2 

  
3 4 

5 6 
Pl. I – 1-2 Desa-„Castravi a” (dup  Cronica Cercet rilor Arheologice din România, 
campania 2003, Raport 67. Desa, com. Desa, jud. Dolj. Web: 
http://www.cimec.ro/Arheologie/cronicaCA2004/text/067.htm); 3-6 Basarabi (dup  
Dumitrescu 1968) 



196

A VASE PÂNTECOASE B C NI F VASE CU PICIOR

2 3

1 4 5
C CE TI

6 7 8 9
D CASTROANE I STR CHINI
D.1 INVAZATE D.2 EVAZATE

10 11 12

13 14 15

Pl. II – Principalele tipuri de vase decorate i zona cea mai utilizat  pentru decor. Sc ri 
diferite
 


