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-Rezumat-

Cercetările arheologice efectuate între anii 1970 – 1974 de către prof.
Marilena Florescu şi prof. Mircea Nicu, în zona satului Toflea jud. Galaţi au
avut ca rezultat descoperirea unei aşezări pe pantele dealului Tănăsoaia.
Conform informaţiilor menţionate în carnetele de şantier, aşezarea se
găseşte pe un martor de eroziune din terasa superioară a pârâului Boului. În
urma activităţii de periegheză s-a constatat că, resturile de locuire s-ar
întinde pe o suprafaţă de cel mult 10 ha. Din această suprafaţă s-a cercetat
doar zona de vest, care prezintă o prelungire a dealului Tănăsoaia. Aici au
fost semnalate resturi aparţinând unui număr de şase locuinţe, din care au
fost cercetate doar cinci. Analizând datele menţionate de cercetători, reiese
faptul că această zonă a fost intens locuită, aspect menţionat şi prof. Radu
Vulpe. De altfel, platformele locuinţelor de suprafaţă au fost deranjate de
resturi ale unor aşezări mai timpurii aparţinând epocii bronzului – cultura
Monteoru care, la rândul lor au fost acoperite cu urme de locuire
hallstattiană târzie precum şi fragmente ceramice aparţinând sec III – IV
p.Chr. Lunga perioadă de locuire a fost influenţată şi de mediul oferit de
natură, sursa de apă, solul fertil propice agriculturii – economia de
producţie, şi un relief geografic care oferea perspectiva privind apărarea
aşezării.
Starea de conservare mediocră a fost influenţată de factorii climatici şi
geografici, în zonă având loc probabil alunecări de teren. Locuinţele au fost
construite pe schelete de lemn – platforma pe bârne groase de 7 -11 cm
aşezate perpendicular pe axul locuinţei fiind îmbinate cu bârne mai subţiri
aşezate paralel cu axul. Grosimea podinei ajungea şi la 20 cm observându-se

câte două – trei straturi de lipitură datorită multiplelor refaceri. Materia
primă folosită a fost pământul galben nisipos, pleavă şi nisip. Pentru pereţii
subtiri, care ajungeau la grosimea de 2 cm s-a folosit lutul galben, nuiele,
paie şi frunze. Suprafeţele locuinţelor diferă, două din ele fiind prevăzute şi
cu câte două sau trei încăperi. Fiecare locuinţă a fost prevăzută cu instalaţii
de foc – vetre care aveau formă rectangulară sau ovală. Construite direct pe
pământ, podina fiind întreruptă în dreptul lor, nu au fost concepute cu
gardină. Ca poziţie au fost descoperite atât în centrul locuinţelor cât şi în
zona de N-V.
Inventarul locuinţelor este cel întâlnit în toate aşezările cucuteniene.
S-a constatat că elementele de cultură materială – cel osteologic, litic,
plastica zoomorfă au avut o evoluţie mai lentă fiind în neconcordanţă cu
evoluţia aspectului artistic al ceramicii. Aceasta evoluează de la decorul
incizat la cel pictat în stil bicrom şi policrom. Aceeaşi evoluţie s-a constatat
şi în plastica antropomorfă totul ţinând de imaginaţia artistului de dorinţa de
reprezentare a formelor umane şi de unele canoane – reguli ale aspectului
magico – religios.
Analizând din punct de vedere al formei şi decorului ceramic –
elemente definitorii şi distincte ale acestei culturii, putem încadra aşezarea
de pe dealul Tănăsoaia în faza A2 a culturii Cucuteni.
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