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 Gabriel Cr�ciunescu, Cultura Verbicioara în jum�tatea vestic� a Olteniei, 
Bibliotheca Thracologica, Editura. MJM, Craiova, 2004, 237 pagini text, 25 pagini 
bibliografie �i 114 plan�e. 

Cartea doctorului în arheologice Gabriel Cr�ciunescu reliefeaz� stadiul 
cercet�rilor �i materialelor arheologice publicate, descoperite specifice culturii 
Verbicioara.  

Lucrarea monografic� se compune din mai multe capitole: „Catalogul 
descoperirilor”, „Tipuri de a�ez�ri”, „Morminte”, „Con�inutul culturii materiale”, „Perio-
dizare, r�spândiri zonale”, „Cronologie”, „Economie”, „Atribuire etnic�”, „Concluzii”.  

Înaintea acestor capitole se afl� o prefa�� întocmit� de prestigiosul cercet�tor 
Petre Roman �i o introducere în care autorul î�i exprim� opinii asupra form�rii �i 
dezvolt�rii culturii Verbicioara în raport cu celelalte culturi din Bronzul mijlociu.  

În subcapitolul „Istoricul cercet�rilor” domnul G. Cr�ciunescu prezint� un scurt 
istoric al investiga�iilor arheologice specifice acestei culturi prin nominalizarea celor 
care au cercetat cultura Verbicioara: D. Berciu, P. Roman, V. Boronean�, Gh. I. Petre 
– Govora, Gh. Calotoiu, G. Cr�ciunescu, M. Nica, M. Vucmanovic, P. Popovic, C.S. 
Nicolaescu–Plop�or, Al. Vulpe �.a. 

Capitolul „Catalogul descoperirilor” cuprinde obiectivele arheologice din 
Oltenia, din vestul Munteniei, Bulgariei de NV �i Serbiei de NE în num�r de 156 situri. 
În stadiul actual al cercet�rilor arheologice autorul prezint� tipuri de a�ez�ri dup� 
pozi�ia ocupat� în teren – în pe�teri, pe în�l�imi, pe promontorii, câmpie, în insule, etc. 
Pentru perioadele târzii sunt reliefate �i câteva locuin�e de tip cenu�ar.  

În capitolul IV intitulat „Con�inutul culturii materiale” domnul doctor în 
arheologie G. Cr�ciunescu prezint� obiectele ajunse în contemporaneitate �i care au 
fost lucrate din os, corn, silex �i piatr�, metal, lut. Subcapitolul „Ceramica” cuprinde o 
larg� prezentare a artefactelor din lut, descoperite în cultura Verbicioara. Ceramica 
este tipologizat� pe faze �i este bine realizat�, la fel cu ornamentica fiec�rei faze 
culturale.  

Ceramica fazei I este bine reprezentat� de materialele descoperite la Rogova, 
Locusteni – „Prede�ti” �i Cârcea – „Viaduct” (vase tronconice, vase bitronconice, vase 
cu corpul sferic, castroane, ce�ti cu o toart�, ce�ti cu dou� tor�i, c�ni, fructiere, 
capace). Ceramicii fazei a II-a, domnul Gabriel Cr�ciunescu îi atribuie mai pu�ine 
materiale decât fazei întâi. Sta�iunile cercetate sistematic pentru aceast� perioad�, 
sunt mai pu�ine, întâlnindu-se la Ostrobul Corbului �i Dobra în jud. Mehedin�i, 
Locusteni - „Prede�ti”, Cârcea – „Viaduct”, Re�ca – „Romula – Villa suburbana”, în 
jud. Dolj �i Ocnele Mari – „�trand” în jud. Vâlcea. La sud de Dun�re, acestei faze îi 
apar�in materialele arheologice de la Mala Vrbica. Cercet�torul G. Cr�ciunescu 
precizeaz� c� se p�streaz� unele elemente care sunt caracteristice primei faze „ 
decorul format din câte dou� incizii” sau se înregistreaz� o dispari�ie treptat� „a 
brâurilor late �i simple, situate în zona median� a vaselor …locul acestora, pe maxima 
bombare, este luat de tor�i”.  

Ceramica fazei a III-a este prezentat� de autor în limita materialelor �i datelor 
avute la dispozi�ie înaintea impactului cu triburile proto-Gârla Mare venite de-a lungul 
Dun�rii în sudul Olteniei. Domnul G. Cr�ciunescu men�ioneaz� faptul c� prin 
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publicarea materialului din faza a III-a de la Ostrovul Corbului se va face o cunoa�tere 
mai exact� a acestei faze. Materialul arheologic avut la dispozi�ie de G. Cr�ciunescu 
cuprinde cercet�rile arheologice de la Verbicioara, Curm�tura – „M�gura”, Cârcea – 
„Hanuri” �i Bârca. Decorul acestei faze p�streaz� �i dezvolt� motive ornamentale 
întâlnite anterior. Se mai g�sesc pastile aplicate pe diverse p�r�i ale vaselor, dar se 
poate sesiza tranformarea acestora în prelungiri conice, triunghiulare sau cilindrice. 
Romburile î�i continu� existen�a �i în aceast� faz�, dar nu în aceea�i m�sur� ca �i 
triunghiurile.  

Faza a IV-a a culturii Verbicioara, a�a cum relev� dl. G. Cr�ciunescu este mai 
bine reprezentat� datorit� cercet�rilor ample �i numeroase efectuate pe �antierele 
arheologice de la Vl�de�ti, Verbi�a, Cârcea, Orevi�a Mare, Re�ca, Govora, Vier�ani – 
Jupâne�ti �.a. Autorul c�r�ii dl. G. Cr�ciunescu face o prezentare ampl� a formelor �i 
ornamentelor fazei a treia cu elemente ce se continu� din faza a III-a �i cu cele 
ad�ugate ca urmare a influen�elor venite din afar� respectiv Wietenberg, Gârla Mare, 
Tei. În aceast� faz� cultura Verbicioara atinge apogeul dezvolt�rii sale. În special prin 
influen�ele din nord de la cultura Wietenberg, dar �i din sud pe culoarul Vardar – 
Morava, îns� �i prin intermediul culturii Gârla Mare se diversific� motivistica �i formele 
ceramice ale culturii Verbicioara, precum �i tehnica de decorare a acesteia.  

Faza a V-a a culturii Verbicioara cuprinde ceramica descoperit� în sta�iunile 
de la Verbicioara, Verbi�a, Orodel, Secu, Gubaucea, S�lcu�a �i Cernele, în jud. Dolj; 
Malov�� �i Orevi�a Mare în jud. Mehedin�i; Vl�de�ti, Govora – Sat – „Huidu I” �i 
C�z�ne�ti – „S�veasca” în jud. Vâlcea. În cazul ce�tilor din aceast� faz� au corpul 
p�trat �i decorat cu caneluri. Canelura apare la Opri�or pe corpul ce�tilor dar �i la 
Orevi�a Mare. 

Autorul c�r�ii doctorul în arheologie G. Cr�ciunescu precizeaz� c� faza a V-a 
culturii Verbicioara este cuprins� între materialele fazei a IV-a �i cele ale grupei Bistre� 
– I�alni�a.  

Capitolul referitor la periodizarea �i r�spândirea zonal� au dus la concluzia c� 
locul de formare al culturii Verbicioara este reprezentat de o zon� care se întinde din 
estul Por�ilor de Fier pân� în vestul Munteniei �i de la Carpa�ii Meridionali pân� în sud 
estul Serbiei �i nord-vestul Bulgariei. 
 G. Cr�ciunescu consider� c� dezvoltarea culturii Verbicioara se realizeaz� pe 
parcursul a cinci faze, dar cu men�ionarea c� faza a V-a, unde materialul uneori este 
s�rac �i nu ofer� argumente pentru divizarea acestei faze finale. De aceea autorul 
opineaz� c� numai este oportun� împ�r�irea acestei ultime faze în dou� subfaze: Va 
�i Vb. 
 Autorul c�r�ii arat� c� harta descoperirilor Verbicioara ne ilustreaz� faptul c� 
întreaga Oltenie a fost locuit� în mod uniform de purt�torii acestei culturi.  
 Capitolul VI cuprinde cronologia epocii bronzului �i implicit a culturii 
Verbicioara. Cercet�torul G. Cr�ciunescu prezint� sistemele cronologice ale lui P. 
Reinecke, I. Nestor, D. Berciu, Al. Vulpe, M. Petrescu-Dîmbovi�a, S. Morintz, N. 
Boroffka, I. Panaiotov, N. Tasic.  
 Capitolul al �aptelea intitulat „Economia”, în care autorul face referiri la 
cercet�rile osteologice din sta�iunile arheologice �i multe date ce cuprind cultivarea 
plantelor, me�te�uguri casnice, prelucrarea metalelor, pentru unelte �i podoabe.  
 Cercet�torul G. Cr�ciunescu consider� c� în comunit��ile Verbicioara una din 
ocupa�iile de baz� era agricultura (descoperirea râ�ni�elor de piatr�), cultura cerealelor 
(unelte de lucrat p�mântul s�p�ligi, unelte de recoltat krummesere etc.). Cre�terea 
animalelor este ilustrat� prin studiul faunistic de la Rogova. Torsul �i �esutul erau 
ocupa�ii indispensabile în aceast� perioad� (descoperirea de fusaiole, greut��i de lut 
de form� piramidal�), topoare cu gaura de înm�nu�are transversal�. Pentru fazele 
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târzii ale culturii Verbicioara obiectele de bronz sunt mai numeroase. G. Cr�ciunescu 
prezint� descoperirile de „celturi” de la Poroina Mare, H�lânga, Mo���ei, Vier�ani-
Jupâne�ti, depozitele mai mici de bronzuri de la Mileni (Bistre�), �i Socu (Gorj), 
depozitul de bronzuri de la Dr�gu�e�ti (Gorj), tiparele de turnat celturi de la Logre�ti – 
Mo�teni (Gorj). Acestea sunt „celturi” lucrate în BzD �i continu� s� fie folosite la 
începutul epocii fierului.  
 În capitolul VIII „Atribuirea etnic�” G. Cr�ciunescu consider� c� în bronzul 
mijlociu Oltenia �i zonele limitrofe erau locuite de o popula�ie tracic� la care se 
întâlne�te o cultur� cu tr�s�turi unitare, în special dup� ce va primi �i va asimila 
aporturi culturale sudice.  
 În subcapitolul „Concluzii” autorul ne prezint� sintetic toate fazele acestei 
culturi puse în discu�ie. G. Cr�ciunescu apreciaz� în mod justificat c� în faza IV- a se 
atinge apogeul dezvolt�rii acestei culturi. Autorul c�r�ii urm�rind cu mare aten�ie 
motivele decorative, forma vaselor, observând c� întreg con�inutul acestei culturi se 
transform� lent de la o faz� la alta, dar este vorba de o singur� cultur�. Perioada mare 
de timp în care î�i desf��oar� existen�a aceast� cultur� face ca pe parcursul 
dezvolt�rii sale s� asimileze elemente noi, dar care nu schimb� structura sa de baz�.  
 G. Cr�ciunescu prezint� un rezumat în limba francez� al c�r�ii sale referitoare 
la cultura Verbicioara în jum�tatea vestic� a Olteniei. Bibliografia studiului num�r� 
peste 200 de autori cu lucr�ri citate �i cuprinde 114 plan�e ilustrative.  
 Cartea domnului Gabriel Cr�ciunescu este util� în primul rând cercet�torilor în 
domeniu, dar în acela�i timp este accesibil� profesorilor de istorie, studen�ilor �i 
publicului care iube�te istoria veche a României. 


