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După introducerea, 1 apoi acceptarea 2 noţiunii de Folteşti II ca "o
etapă cu totul nouă, cu care începe în linii mari epoca bronzului" 3 în Mol
dova, au urmat "observaţii" şi "preci2lălri" asupra priorităţii folosirii sau
paternităţii diferiţilor termeni care circulă în literatura de specialitate. �
E drept că, in 1960, D. Berciu introducea in literatţura de specialitale
termenul de "Horodiştea - Folteşti II (respectiv Stpicani II)" (sic) sau
"Folteşti II - Stolcani II" "care acoperă perioada propriu-zisă de tran
ziţie către epoca bronzului". 5 Acelaşi sens îl da, aceleiaşi noţiuni, şi puţin
mai tirziu, "imbogăţind", totodată, vocabularul arheologic cu t�rmenii de
"Horodiştea - Folbeşti sau Folteşti 1", Folteşti III "care intră în epoca
bronzului" şi "Protoglina 111-Schneckenberg"... "care în ,Dobrogea îşi
găseşte corespondentul în faza Cernavoda Il". 6 ln nici unul din cazuri nu
se făcea însă o referire mai precisă la conţinutul culturii materiale a
fiecărei noţiuni In parte.
Dacă ar fi să respectăm faptele aşa cum sint ele consemnate in scris,
Gh. Bichir este îndreptăţit� să revendice atribuirea "culturii Folteşti II"
epocii bronzului, cu atit mai mult cu cît indică şi elemente de sincroni
zare - greu de contestat uneori -cu Schneckenberg A şi B. 7 Am fi ne
drepţi în acelaşi timp dacă nu am sublinia aportul deosebit al Marilenei
Florescu in incercarea de încetăţenire, în epoca timpurie a bronzului, a
1 . D. Berciu, in Istoria României; voi. I, p. 77-78 ; idem, Contribuţii la problemele
neoliticUlui în România în lumina noilor cercetări, p. 139-140.
2. Gh. Bichir Beitrag zur Kenntnis dar frilhen Bronzezeit im sildostlichen Transil
vanien und in de'r Mo:dau, in Dacia, N.S., VI. 1963, p. 111 ; Marilena Florescu,
Contribuţii la problema inceputurilor epocii bronzu·lui fn Mqldova, in Arheologia
Moldovei, II-III, p. 105 şi urm. ; D. Popescu, Asupra inceputuri!or epocii bronzului
in România (parle3 III-a), in SCIV, 16, 1965, p. 4. '177.
3. Vezi Marilena Florescu, Unele observaţii asupra evoluţiei bronzului ti1TIIpuriu
in Moldova, in SCIV, 16, 1965 4, p. 651-652.
4. Ibidem, passim şi in special nota 5 ; D. Berciu, Zorile istoriei în Carpaţi şi la
Dunăre . Bu cu reşti, 1 966, p. 165, nota 1. In toamna anului 1958. D. Berciu a predai,
,

intr-adevăr, pentru tipArire, capitolul : Cultura Sălcuţa ; alte capitole au urmat
pinA in vara anului 1 960.
5. D. Berciu, in Istoria României, I, p. 77 şi 78.
6. I dem Contribuţii..., p. 139-140.
7. Gh. Bichir, op. cit., p. 1 1 2 şi unn.
,
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noţiunii de "cultură Folteşti II". Nu putem să nu apreciem şi probitatea
colegei noastre de la Iaşi care ne reaminteşte, pe bună dreptate, că pro
blema culturii Folteşti II a fost ridicată! "pentru prima dată" de d-sa în
1961, .că noţiunea de Folteşti III nu ne aparţine nouă, ci prof. D. Be:n::iu
şi că nu am luat atitudine faţă de problemele ridicatje de Gh. Bichir şi d-sa
faţă de noţiunea Folteşti II. 8
Reamintim însă, .colegei noastre de la Iaşi, lucruri de fel necunoscute
d-sale
-Articolul nostru asupra perioadei de tranziţie a apărut la incepu
tul anului 1965, 9 dar fusese predat, pentru tipărire, in 1959. In prima sa
formă, M. Florescu 1-a consultat in 1961, inainte de a-şi prezenta comu
nicarea la sesiunea Institutului de arheologie.
-Acest articol avea la bază un studiu mai vechi (martie 1958). 10
-Atit primul cit şi al doilea studiu -ultimul văL?:ind, sub formă prescurtată, lumina tiparului -au fost cunoscute, discutate şi comentate, ani
in şir, de toţi cei care, 'într-un fel sau altul, s-au ocupat de perioada de
tranziţie. Manuscrisele - publice, fără a fi publicate 11 -au prea multe
însemnări marginale ale celor care le-au consultat, deseori cu specifica
rea datei şi semnăJtură -pentru a putea fi taxate .,mai recente".
In articolul din 1958 caracterizam stadiul cerc�Lării arheologice a pe
rioadei de tranziţie astfel : "materialul aparţinînd acestei perioade de
tranziţie s-a luat in general, global, căutîndu-se mai tot timpul analogii în
est şi în �.pecial în cultlllra Gorodsk-Usatovo" 12 Astfel, incercarea de
segmentare, de periodizare şi grupare a acestor materiale devenea un leit
motiv al lucrării noastre. Pe această linie, scriam : "dacă rămîne pe mai
departe denumirea de etapa D sau IV, ea nu trebuie să se refere decît la
nivelul Gorodsk-Usatovo şi atunci ar fi mai normal termenul de Horo
diştea-Folteşti I pentru Moldova şi chiar pentru regiunile Munteniei şi
Dobrogei în care astfel de fenomen se manifestă". 13 Şi mai departje : "pen
tru nivelul imediat următor acestuia"... "denumirea cea mai potrivită ar
fi"
"Folteşti II-Stoicani II (Horodiştea ne mai .cuprinzind şi elemente
mai recente" 14
8. Cf., în special, M. Florescu, Unele observaţii... notele 3, 5, 14.
9. P. Roman, Despre uneLe aspecte ale perioadei de trecere de la epoca neolitică
Za epoca bronzu.:ui in regiunile extracarpatice ale R.P.R., in Revista Muzeelor, I .

1964,
10.
11.
12.

4 , p . 314-325.
P. Roman, Grupul inmormintărilor .,cu ocru" pe teritoriul R.P.R. (ms.).
Socotim suficient a consemna că nu din dorinta noastră s-a întîmplat aşa.
P. Roman, Grupul mmormintăriZor cu ocru... . ms., p. 9.
13. Ibidem, p. 82.
14. Ibidem.
15. La concluzii identice a ajuns şi V Leahu (cf. Săpătu1'ile arheologice de la
Căţo!u Nou, in Cercetări arheologice in Bucureşti, vo l. II, 1 965, p. 22-23 şi n. 1).
Confirmarea punctului nostru de vedere, plecindu- se de la o altă bază de cer
cetare, ar fi avut dqrul să ne bucure dacă rolegul V. Leahu ar fi ajuns la acele con
cluzii într-adevăr , .independent". Se intîmplă însă că d-sa cunoştea în amănuntime
punctul nostru de vedere, oral şi scris. atit inainte de descpoerirea de la Cătelu
Nou cit şi in timpul redactării raportului de săpături. Este de subliniat că mate
rialele de la Cătelu Nou nu-şi găsesc analogii in asezarea Folteşti II de la Cerna
voda ci in aşezările din Moldova care conţin resturi de locuire ulterioare pe care
noi le numim Folteşti III.
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Acestui orizont i-am atribuit şi aşezarea de la Cernavoda, sectorul B. 15
ln al doilea manuscris, tipărit rezumtiv în 1964, 16 resturile Folteşti II din
Muntenia şi Dobrogea erau, pentru noi, expresia unei deplasări de popu
laţie dinspre Moldova spre sud şi constituiau, în geneza culturii Glina III,
drept "etapa sa iniţială, un fel de protoglina". 17. Un ultim orizont crono
logic şi cultural "ar putea fi numit Folteşti III ( Schneckenberg A final)
după care urmează, probabil imediat, cultura Monteoru". 18
Siliţi fiind, de "precizări" care se dovedesc cel puţin inoportune, să
revendicăm o terminologie intrată în literatura de specialitate sub alte
semnături, consemnăm totodatăt confuzia provocată de sensul pe care-I dau
acestor noţiuni cei care le-au folosit cu diferite prilejuri.
D. Berciu atribuie conceptului Folteşti II tot ceea ce urmează orizon
t]ului Horodiştea-Folteşti (Gorodsk-Usatovo) cu ceramică pictată şi şnu
rată. Acest orizont s-ar documenta într-un nivel mijlociu al aşezării de la
Folteşti care ar fi urmat "probabil" de "încă unul şi mai recent, care ră
mîne a fi identificat mai bine în viitor". Aceasta, după ce descoperirile din
nivelul superior erau atribuite orizontului Folteşti II. Cultural, se atribuie
"culturii Folteşti II" torţile cu secţiunea ovală şi reliefuri crestate la bază.
Vasul askos de la Folteşti ar documenta, după D. Berciu, "un moment ti
pologico-cronologic anterior, în orice caz, vasului-askos din cultura Schnec
kenberg". Cît priveşte orizontul "tîrziu Folteşti II - poate chiar un nou
vrizont, Folteşti III", acestuia i se atribuie fragmentele ceramice ornamen
tate cu reliefuri paralele şi crestate de la Hăbăşeşti. 19
Referindu-se direct la descoperiri, mai vechi sau mai noi, de la Bog
dăneşti, Folteşti, Stoicani, Mîndrişoca, Uricani, Hangu, Dolheştii Mari şi
la mormintele de la Stoicani, Gîrceni, Holboca, Valea Lupului, M. Florescu
ilustrează "cultura Folt]eşti II" în special prin descoperirile de la Bngdă
neşti unde s-au găsit patru semibordeie care ar fi anterioare culturii Mon
teoru, faza 1 C3, deşi, in text, ni se prezintă o situaţie stratigrafkă neclară,
ca să nu spunem inversă : "resturile de locuire mai vechi pe care le-am
menţionat mai sus (Folteşti II, P. R.) se găsesc într-un sol de culoare
brună-gălbuie, care urmează direct solului cenuşiu cu resturi Monteoru 1 C3
{sublinierea noastră, P. R.). In acest din urmă strat s-au găsit patru semi
bordeie"... 20
Principala deficienţă a noţiunii de Folteşti II -cultură a epocii bron2ului şi rezultat al unui "salt calitativ", deşi noi nu prea pricepem ce este
"salt" în cazul de faţă, - constă în "revizuirea sumară" 21 a resturilor ar
heologice. Această "revizuire sumară" se traduce astfel : M. Florescu n-a
-cunoscut direct materialele de la Horodiştea, Izvoare şi Hăbă1şeşti ; nu a
-cunoscut în nici un !!el materialele Folteşti II din Muntenia şi Dobrogea ;
nu a cercetat, deşi ii stătea la îndemînă fiind depozitat la Iaşi, decît circa
'2-3°/n din ma�erialul provenit din săpăturile de la Folteşti. In aceste
-condiţii era inevitabil ca asemănările aparente să ducă la greşala - fun
damentală, după părerea noastră - de a pune semnul egalităţii între
16.

V. nota. 9.
17. P. Romari, Despre unele alrJ)ecte.. , ms., p. 19.
18. P. Roman, Grupul inmormtntă1i!OT cu ocru. ., p, 87.
1 9. Pentru toate aceste date, cf. D. Berciu, Contribuţii.. . , p. 139-142
20. MarileDa Florescu, Contribuţii , p, 1011.
.
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fragmentele ceramice descoperite la Bogdălneşti şi cele din restul aşeză
rilor la care se face trimitere. ln fapt, materialul de la Bogdăneşti este
prea redus numeric, neconcludent şi, pentru el, găsim cu greu similitu
dini în aşezările de la Folteşti, Stoicani, Hăbăseşti, Izvoare, Dolheşti,
Uricani etc. Noi am studiat acest material, depozitat la laşi şi Bacău şi,
pentru cele cîteva zeci de fragmente ceramice, nu lipsesc similitudinile
într-o categorie ceramică, larg răspîndită, in cultura Monteoru. ln nici
una din aşezările .caracteristice complexului Folteşti nu vom întîlni, spre
exemplu borcanele cu marginea arcuită şi lăţită spre exterior - formă
dominantă la Bogdăneşti şi în oricare aşezare monteoreană. Vasele cu gît
înalt, cilindric sau conic, corp bombat şi torţi în bandă (nu tubulare !),
însoţitoare a oricărei locuiri Folteşti, nu apar la Bogdăneşti. Nu întîlnim
la Bogdăneşti nici cănile askoidale, străchinile sau castroanele cu profil
ar.cuit sau vasele "sac" (de tip Folteşti, nu Monteoru !).
ln concluzie, noi privim cu cea mai mare prudenţă materialele de la
Bogdăllleşti - prin care M. Florescu a ilustrat, generalizînd, o nouă cul
tură - şi nu le atribuim timpului afectat de locuirile de la Folteşti.
ln studiul publicat în Revista Muzeelor am caracterizat tipologie, dar
bizuindu-ne pe studierea atentă a materialelor din Moldova şi a ac�
lora din Muntenia şi Dobrogea unde apar complexe închise) cele trei no
ţiuni Folteşti (1-111) astfel : a). Folteşti 1 - (căruia îi corespunde cel pu
ţin parţial şi aşezarea de la Horodiştea) - conţine in special ceramicA
şnurată şi pictjatăl; b). Folteşti II - fără ceramică pictată, cu excepţio
nal de rare reminiscenţe ale şnurului şi cu apariţii la fel de excepţional
de rare ale brîului în relief - se caracterizează în special prin ceramică
ornamentată prin impresiuni, executate cu un bă�, de diferite forme ;
Folteşti III - ceramică ornamentată în special cu brîuri în relief. Intr-un
studiu asupra perioadei de tranziţie la Dunărea de Jos, 22 întocmit îm
preună cu Sebastian Morintz, am dat şi o ilustrare bogată aspectului mun
tean şi dobrogean al etapei Folteşti II (= Cernavoda Il). ln cele trei no
ţiuni Folteşti (1-111) noi nu vedem culturi deosebite ci etape evolutive
ale aceluiaşi .complex cultural, strîns legate genetic, unde nu este loc pen
tru salturi calitative spectaculoase.
Poziţia cronologică, în raport cu celelalte culturi, este de asemenea
o problemă esenţială. ln aria ocupată de complexul Folteşti (incluzînd şi
aspectul central şi nord-moldovenesc) este evidentă posterioritatea faţă
de culturile Cucuteni, Cemavoda 1, Gumelniţa. ln Dobrogea de sud şi .cen
trală, Muntenia de sud-est, etapa Folteşti II (= Cernavoda Il) este ante
rioară culturii Cemavoda III, aci nefiind documentată etapa Folteşti III.
ln intervalul de timp Folteşti 1-11 s-au stabilit strînse contacte cu lumea
sudică care au avut drept efect crearea, la sud de Balcani, a complexu
lui Ezero-Mihalic la care s-au adăugat elemente de tip Troia şi răspîndi
rea unor elemente sudice (formele askoidale, de exemplu) in zonele nord
dunărene.
21. Prin

această

expresie, M .Florescu ne spune, deschis, şi cum a lucrat (cf.

Unele observaţii..., p.

653).

22. C:t Sebastian Morintz şi P. Roman, tn Dacia, N.S., XII, 1968, p. 116-118 şi
fig. 46-54.
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In Muntenia centrală întîlnim atît etapa Folteşti II .cît şi orizontul
Folteştji III, documentat la Căţelu Nou. 23 Ambele sînt, aici, anterioare
culturii Glina III şi constituie o componentă importantă pentru această
cultură. Termenul de Protoglina, folosit în manuscrise de către noi şi in
trodus în literatură de D. Berciu, este impropriu deoarece Glina III este
totuşi o sinteză a mai multor componente. AsemăJnările, evidente intre
unele elemente de cultură Folteşti şi Glina III-Schneckenberg, au, aşa
dar, o explicaţie genetică şi nu trebuie să ne ducă, în mod necesar, în toate
cazurile, la paralelisme cronologice. Găurile-butoni, elemente atît de tipice
Glina III, nu�o.şi au antecedente în Folteşti oricît ne-am referi la cele des
coperite la Folteşti (astupate) şi care pot aparţine nivelului I de acolo.
Formele askoidale de la Folteşti, reintîlnite şi în Cîmpia Munteană în
complexe Cernavoda II ( = Folteşti Il), pot avea şi o poziţie cronologică
anterioară Glinei III. Analogiile cu vasul de la Odweg 24 nu schimbă lu
crurile deoarece forma poate aparţine şi unui orizont preschneckenberg
(Coţofeni de exemplu) ; ea poate, totodată, să aibă o evoluţie mai înde
lungată!.
In Muntenia nord-estică este documentat deocamdată numai orizon
tul Folteşti II şi el nu poate fi decît anterior cluturii Monteoru.
In Moldova, etapa Folteşti III - cu ceramică ornamentată cu brîuri
in relief -.îşi găseşte bune analogii în culturile Cernavoda III şi Coţo
feni. In această provincie există temeiuri logice care ne permit să vorbim
de o evoluţie mai îndelungată a etapei Folteşti III paralelă în timp cu
Schneckenberg A. Elementele aduse in discuţie de Gh. Bichir 25 - pu
ţine dar neîndoielnice - sînt semnificative.
Simplul fapt al prelungirii evoluţiei unei culturi a perioadei de tran·
ziţie şi într-o vreme care - prin cultura Glina III - Schneckenberg se socoate a marca începutul epocii bronzului nu este suficientă pentru
a declara că ne aflăm în faţa unui salt cantita11\v. Va trebui probabil revi
zuită! şi concepţia privitoare la incadrarea culturii Glina III - Schnec
kenberg în epoca bronzului, 26 deoarece cu greu se va putea susţine o ase
menea încadrare singulară în timp ce se refuză - din motive întemeiate
- acelaşi lucru pentru culturi evident sincrone acesteia : în primul rînd
culturii Coţofeni.
Dacă bronzul nu poate fi (prin absenţă) criteriul despărţitor între o
epocă şi alta este, credem, mai nimerit să marcăm, cultural, începutul
epocii bronzului cu acele culturi a căror evoluţie se continuă în bronzul
clasic (nu cu acela care mor la începutul acestei epoci) şi care şi cunosc,
la un mom�nt dat, metalurgia bronzului: Monteoru, Tei, Verbicioara, Pe
riam-Pecica, Otomani, Wietemberg, Costişa. In acest sens, mai importantă
ni se pare precizarea celor mai timpurii etape din evoluţia culturilor mai
sus menţionate.
23. V. nota 1 5.
24. A. Prox, Die Schneckenborgkultur, pl. XXIII/4 a-b ; Gh. Bichir, op .cit., P105, 1 1 2.
25. Gh. Bichir, op. cit.
26. Vezi, in acest s::!ns, şi K. Horejt, Die Kupferzei� in Transsilvanien, in
Apulum, VII, 1968, p. 1 1 3.
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DER KONZEPT FOLTEŞTI Il EINE FROHBRONZEZEITLICHE KULTUR DER
MOLDAU?
Zusammenfassung

Der Verfasser analysiert die Begriffe von Folteşti I-III und bestreitet die bi
sherige Behauptung, wonach die sogenannte Folteşti II eine Kultur der Bronzezeit
darstellt.
Im allgemeinen ist die Rede von einem Kulturkomplex, der eine lange Ent
wicklungszeit kennt. Diese Entwicklungszeit ist in drei Stufen eingeteilt Folteşti
I (mit bemalter und schnurverzierter Keramik). Folteşti II (mit spezifischen Orna
(in welchem die Re
menten, ohn e Schnur u nd Reliefglirtelkeramik), Folteşti III
liefglirtelkeramik eine grosse Verbreitung kennt).
Die drei Stufen gehtiren zur Obergangsperiode zur Bronzezeit. Die Periode Fol
t cşti II und der Beginn von Folteşti III bestanden in chronologischer Folge vor
Glina III.
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