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AŞEZAREA CUCUTENIANĂ DE PE DEALUL TĂNĂSOAIA.
SAT TOFLEA, JUD. GALAŢI
-RezumatCercetările 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
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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.
Cuvinte cheie: Moldova, Toflea, Tănăsoaia, așezare, locuin e, Cucuteni A.

THE CUCUTENIAN DWELLING FROM TĂNĂSOAIA HILL,
TOFLEA VILLAGE, GALAŢI COUNTY
-AbstractThe archaeological researches carried between 1970 and 1974 by Marilena Florescu
and Mircea Nicu, in the vicinity of Toflea village, Galaţi county, led to the discovery of a
dwelling complex on the slopes of Tănăsoaia hill. According to the information conveyed
by the archaeological diary, the dwelling lies on an erosion slope from the upper terrace of
Boului stream. As a result of the periegesis, it was noticed that the remains of the dwelling
stretch over a surface of maximum 10 hectares. Only the Western part of this area, which is
an extension of Tănăsoaia hill, was investigated. Here, the researches signaled the
archaeological traces of six dwellings, five of them having been investigated. Analyzing the
data conveyed by the researchers, we can conclude that the area was intensely inhabited, as
professor Radu Vulpe also mentioned. In fact, the Neolithic surface dwellings had been
deranged by some later dwellings, from the Bronze Age, Monteoru culture; at their turn,
Monteoru dwellings had been covered by some inhabiting vestiges from the late Hallstatt
and by some fragments of pottery dating from the III-rd – IV-th centuries AD. The long
term inhabiting was also determined by the natural environment of the area, close to a water
source and with a soil fit for agriculture – the major economic activity of those populations.
Moreover, the geographical landscape offered a good defense to the dwelling.
The poor condition of the vestiges is partly due to climate and geographical factors,
the area being affected by landslides. The houses were raised on a wooden structure; the
platform was built on some thick wooden trunks, of 7-11 cms diameter, placed
perpendicular on the axis of the house. They were interwoven with some thinner sticks,
placed parallel with the axis. The thickness of the floor reached even 20 cms; up to two or
three layers of plaster could be noticed, as a result of its repeated mending. The raw
material used was a yellow sandy clay, husk and sand. For the thin walls, thick of
maximum 2 cms, yellow clay, sticks, husk and leaves were used. The area of the dwellings
varies, two of them having two or three rooms. Each dwelling had fire installations –
hearths – that were oval or rectangular. The hearths were built directly on the ground, the
floor being interrupted in their place. They didn’t have any chime. They were found both in
the center of the houses and in the NW of them.
The inventory of the houses is the one common to all the Cucutenian dwellings. The
elements pertaining to the material culture – the production of bone and stone artifacts, the
zoomorphic idols – had a slow evolution, not having kept the pace with the evolution of the
artistic aspects of pottery. This one evolves from the incised decoration to the bichrome and
polychrome painting. The same evolution could be noticed regarding the anthropomorphic
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idols, where the imagination of the artist willing to depict the human shapes mixed with the
canonic rules, of a magic and religious nature.
On the basis of the shapes and the decorations of the pottery, we can date the
dwelling from Tănăsoaia hill to phase A2 of Cucuteni culture.
Keywords: Moldova, Toflea, Tănăsoaia, dwelling complex, house, Cucuteni A.

∗∗∗
Aşezarea de tip Cucuteni A de pe dealul numit Tănăsoaia, se află pe un
martor de eroziune din terasa superioară a părăului Boului1.
A fost identificată în anul 1970 în urma unei periegheze, efectuate de către
prof. Marilena Florescu şi prof. Nicu Mircea. Primele date despre urmele de locuire
din zona aferentă aşezării, oferă prof. Radu Vulpe în anul 1952 când publică
rezultatul unor activităţi de periegheză în zona comunelor Brăhăşeşti, Toflea şi
Ţepu, menţionând că, urme de locuire neolitică au fost sesizate în punctul la Chilii
şi în zona văii Bălălaica2.
Situată la vest de satul Toflea, aşezarea se găseşte la circa 60 m. înălţime faţă
de albia pârâului Boului, resturile de locuire găsindu-se pe un pinten de deal dintr-o
terasă foarte vastă. Cercetarea arheologică, care s-a desfăşurat între anii 1970 –
1974, a scos la suprafaţă un număr de cinci locuinţe cucuteniene.
Pentru sondarea terenului s-au trasat în zona de est a platoului la o distanţă
de 10 – 15 m. de marginea acestuia, două secţiuni cu lungime de 20m. şi o lăţime
de 2m., având o distanţă între ele de aproximativ 7m., respectiv SI şi SII. După
decopertarea primului strat de pământ, s-au găsit urme de locuire în ambele
secţiuni. Astfel, pentru a surprinde întreaga locuinţă, notată L1 s-a trecut la
degajarea martorului dintre ele, obţinându-se astfel o casetă cu laturile de 20/10 m.
Primele resturi de locuire au fost surprinse la adâncimea de 20 – 30 cm.
În urma curăţării spaţiului care reprezintă locuinţa 1, din punct de vedere
stratigrafic, s-a constatat că aşezarea cucuteniană a fost acoperită cu resturile unei
aşezări din epoca bronzului – cultura Monteoru, descoperindu-se fragmentele unui
vas decorat cu cercuri concentrice incizate. Acestea, la rândul lor au fost acoperită
cu resturi de locuire hallstattiană tărzie precum şi fragmente ceramice aparţinând
sec. III – IV p.Chr.
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Informaţii: carnete de şantier aflate în arhiva ştiinţifică a Muzeului Mixt Tecuci; Marilena
Florescu şi Nicu Mircea.
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Această intensă locuire a zonei corespunde cu cercetările întreprinse de către
prof. Radu Vulpe, semnalând urme de locuire neolitice târzii, hallstattiene şi de tip
Lattene pe o suprafaţă destul de întinsă3.
Orientată NNE – SSV, locuinţa 1 (L1), se prezintă sub forma a două
aglomerări de chirpici, dispuse de-alungul axului longitudinal.( pl. V.)
Datorită distrugerii prin incendiere, masa fragmentară de chirpic a pereţilor
prăbuşiţi în exteriorul locuinţei, se întinde pe o suprafaţă mai mare de 3m., la
aceasta distanţă observându-se bucăţi de chirpic care marchează marginea
locuinţei.
Construită pe un strat de pietriş, peste care s-a depus solul galben – brun
clisos, locuinţa are o podină groasă de peste 20 cm. pe care se pot observa două
straturi de lipitură. Primul strat este de lut amestecat cu nisip şi mică, iar al doilea
strat, aplicat în urma fisurării primului strat, conţine şi o substanţă calcaroasă. În
partea de N-V a locuinţei podina este zgurificată datorită incendierii.
Pereţii locuinţei sunt ridicaţi pe un schelet lemnos, format din bârne groase
de 10 cm, alternând cu nuiele din loc în loc. Datorită prăbuşirii, chirpicii s-au
sfărâmat, transformându-se într-o masă de fragmente mărunte. Pe o parte din ele se
pot observa urmele de nuiele.(pl. XVI.)
În partea de N-V a locuinţei, lângă un grup de vase este identificată o vatră
de formă rectangulară, fără gardină supraînălţată. Partea centrală a vetrei este
deteriorată, vasul aflat pe vatră sfărâmându-se, fragmente din el fiind găsite în
pământul de umplutură de sub vatră. Crusta vetrei, groasă de 0,4 – 0,5 cm. este
constituită din pământ galben nisipos, fiind puternic arsă în zona centrală. Lângă
peretele vestic al vetrei este prezentă o groapă, uşor lutuită folosită la depozitarea
vaselor de provizii. În unul din vase a fost găsită o cantitate mică de seminţe
carbonizate (pl.XXIV/4). În jurul vetrei sunt vizibile multe fragmente ceramice,
ceea ce înseamnă că un grup mare de vase se afla în jurul ei. De altfel, fragmente
ceramice s-au găsit pe toată suprafaţa locuinţei, mare parte din ele reprezentând
vase reîntregibile.
La demontarea platformei, în zona unde aceasta s-a păstrat în mare parte, a
fost dezvelită o groapă de mici dimensiuni cu pereţii lutuiţi, arşi puternic. Ţinând
cont de faptul că a fost descoperită sub platformă, putem concluziona că a fost
folosită pentru libaţii şi întreţinerea focului sacru. Pe fundul ei s-au găsit urme de
cenuşă şi cărbune. Datorită arderii puternice pereţii s-au transformat într-o zgură de
culoare alb cenuşie.
În partea de sud a locuinţei 1, la o distanţă de aproximativ 3 m. a fost
descoperită o altă locuinţă, notată, locuinţa 2 (pl. VI). Ca şi prima locuinţă, pe
latura de sud – est se constată urmele unei locuinţe de tip Monteoru, a cărei podină,
3
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construită pe pietre de râu, a deranjat resturile locuinţei cucuteniene. La rândul ei,
această locuinţă a fost deranjată de resturi de locuire geto – dacice şi prefeudale.
În partea de nord – vest, locuinţa este destul de bine conservată. Astfel, s-a
putut observa că platforma locuinţei a fost construită din bârne cu diametrul de
maxim 11 cm., lungi de 1 m. şi aşezate perpendicular pe axul locuinţei. La
îmbinarea acestora au fost folosite bârne mai subţiri cu diametrul de 1,5 – 3,5 cm.
aşezate paralel cu axul.
Lipitura, aplicată pe platformă în trei straturi, era constituită din pământ
galben nisipos amestecat cu pleavă peste care s-a depus un al doilea strat mai
consistent compus din lut galben amestecat cu puţin nisip iar apoi s-a aplicat un
strat foarte subţire de circa 2 – 3 mm. compus dintr-un lut galben mai nisipos
pentru ai da un aspect mai neted.
Pereţii subţiri cu urme de nuiele având o grosime de 1,5 – 2 cm. au fost
ridicaţi pe un schelet lemnos. O masă densă de chirpic, provenită de la prăbuşirea
pereţilor s-a împrăştiat pe o suprafaţă destul de mare, în parte de sud–est unindu-se
cu fragmente provenite din locuinţa 1.
Vatra locuinţei, cu o dimensiune destul de mare, (1,20m x 1,20m) este
construită direct pe pământ, podina fiind întreruptă în zona unde s-a ridicat vatra.
Ea este situată într-o zona centrală. La demontarea ei s-a constatat că, de fapt ea a
fost ridicată pe resturile unei alte vetre tot de aceiaşi factură. Deosebit este faptul
că, în zona unde s-a construit vatra, solul de călcare a fost bine lutuit cu un amestec
constând în pământ galben şi multă pleavă, forma suprafeţei fiind ovală, conformă
cu suprafaţa vetrei. Peste acest strat s-au aşezat fragmente ceramice provenite de la
vase mari, probabil de provizie, apoi un alt strat de pământ galben amestecat cu
pleavă şi apoi lipiturile iniţiale ale vetrei. Crusta vetrei, constând dintr-un amestec
de pământ nisipos, are o grosime de circa 5 cm. În zona aferentă vetrei s-au găsit
multe fragmente ceramice provenite de la diferite vase, precum şi fragmente de
râşniţe.
Deosebit faţă de locuinţa 1 este faptul că în inventarul locuinţei predomină
materialul litic.
În zona în care au fost semnalate resturile de locuire aparţinând perioadei
Monteoru, sub masa de pietre care a ţinut loc de podină, a fost descoperită vatra
locuinţei monteorene, masivă, la suprafaţă puternic arsă – în urma folosirii
îndelungate, având o crustă groasă de circa 4 cm.
Dacă în locuinţa 1, sub bucăţile de platformă a fost găsită o groapă de mici
dimensiuni folosită pentru ritualuri religioase, în locuinţa 2, degajându-se bucăţile
de platformă din zona centrală nederanjate, a fost descoperit un corn de cerb
înconjurat de mai multe oase, depuse sub formă de ofrandă4. Astfel de ritualuri au
4
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Ariusd-Cucuteni Culture, „Studia Antiqua et Archaeologica”, VII, 2000, pp. 245-252.
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fost întâlnite şi în aşezările cucuteniene de la Drăguşeni - Ostrov5, Poduri – Dealul
Ghindaru6, Vermeşti - Cetăţuia7.
Descoperită în timpul degajării şanţurilor de control de sub locuinţa 4, locuinţa 3, mai puţin conservată, se prezintă sub forma unei mase de chirpic,
împrăştiată pe o suprafaţă relativ mică faţă de restul locuinţelor, Modul de
construcţie a locuinţei este identic cu cel al locuinţelor prezentate anterior.
Platforma a fost constituită din bârne cu diametrul de 7 cm şi orientate N – S. Din
vatra locuinţei nu s-a mai păstrat decât o aglomerare de pietre bine aranjate.
Suprafaţa locuinţei nu a oferit un inventar bogat, în masa de chirpic observându-se
doar câteva fragmente ceramice aparţinând unor vase de dimensiuni medii.
Deranjată de urmele de locuire mai târzii, platforma locuinţei 4 (pl. VII) –
descoperită în apropierea locuinţei 3, păstrează pe alocuri urme de lipitură
constituită din lut galben amestecat cu paie a căror urme se pot observa şi la
suprafaţă. În partea de N – V, aceasta a fost uşor înălţată, aici descoperindu-se
fragmente mari dintr-o masă de cult, alte două vase şi un capac parţial ars. Acest
lucru ne face să concluzionăm că zona respectivă a fost folosită ca spaţiu pentru
practicarea obiceiurilor religioase.
Deosebit faţă de celelalte locuinţe este faptul că, aici au fost descoperite
două vetre, deci două încăperi. Astfel, pe latura de nord – est au fost dezvelite
câteva resturi de lipitură provenite de la una din vetre. Fragmentele de lipitură se
întind pe o suprafaţă destul de mare, până în zona de nord – vest unde a fost găsită
o porţiune de vatră la fel de deranjată lângă care, a fost descoperit un complex de
patru râşniţe înconjurat de vase. Forma ei nu a putut fi stabilită. Acest lucru ne
face să credem că, datorită unor locuiri mai târzii, aceasta a fost deranjată. De fapt,
printre pietre, cenuşă şi bucăţi de chirpic provenite de la locuinţele anterioare apar
şi resturi de pereţi proveniţi de la locuinţa cucuteniană. Aici se constată faptul că,
locuinţele mai târzii au fost probabil construite după ce, în prealabil a fost
înlăturată poate cea mai mare parte din locuinţa cucuteniană. Urme de locuire mai
târzie au fost găsite şi într-o groapă de pe latura de nord – vest a locuinţei. Aceste
urme de locuire se succed unele după altele fără vreun strat de pământ steril între
ele.
Pe latura de nord a locuinţei, la o distanţă de aproximativ 4m. faţă de prima
vatră, au fost descoperite resturile celei de a doua vetre construită direct pe pământ;
în jurul ei au fost găsite patru vase şi o râşniţă.
5

S. Marinescu-Bîlcu, Cercetările de la Drăguşeni (Botoşani), „Materiale”, XV, 1983,
pp. 83-84.
6
D. Monah, Şt. Cucoş, D. Popovici, S. Antonescu, Săpăturile arheologice din tell-ul
cucutenian Dealul Ghindaru, com. Poduri, jud. Bacău, „Cercetări Arheologice”, V, 1982,
p. 9-22.
7
D. Monah, Sondajul de salvare din aşezarea neo-eneolitică de la Vermeşti, “Carpica”, VI,
1976, pp. 15-25.
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După dimensiunile pe care ni le oferă locuinţa şi după poziţionarea celor
două vetre, putem aproxima dimensiunile celor două încăperi, respectiv
3,80m.x5m. şi 4,30mx5m.
În această locuinţă, inventarul obiectelor este identic cu celelalte locuinţe,
însă mai sărac. Obiectele ceramice, în număr mai mic, nu sunt grupate ci dispersate
pe toată suprafaţa locuinţei. Deosebit este faptul că aici s-a descoperit un
străpungător din cupru, singurul obiect de metal din aşezarea cercetată.
Semnalată în anul 1971 însă cercetată în anul următor, locuinţa 5, se întinde
pe o suprafaţă mare faţă de celelalte locuinţe; axul longitudinal are o lungime de
15m. iar lăţimea maximă de 6m. Este posibil ca această locuinţă să fi avut trei
încăperi. Modul de construcţie al locuinţei nu diferă de cel întâlnit până acum. Şi
aici au fost observate urme ale unei locuiri târzii, platforma locuinţei fiind destul de
mult deranjată. În spaţiul deranjat al platformei au fost găsite un număr destul de
mare de fragmente ceramice de factură geto – dacică, oase de animale şi un rest
dintr-o vatră. Aceasta era construită din bârne groase aşezate perpendicular pe ax,
alternând din loc în loc cu urme de lipitură. Pereţii locuinţei, ca şi la celelalte
locuinţe erau mai puţin solizi decât platforma iar lutul era amestecat cu paie sau
frunze, lucru deosebit faţă de celelalte locuinţe.
La aproximativ 4m. de latura de nord a locuinţei a fost descoperită o vatră de
dimensiuni mari. Forma vetrei este uşor rectangulară, lucru deosebit faţă de
celelalte vetre descoperite în aşezare. Crusta vetrei, groasă de 1cm. a fost aplicată
pe o lipitură subţire sub care s-au descoperit resturile vetrei iniţiale. Este posibil ca
lipitura să fi fost aplicată cu scopul de a acoperii şi nivela suprafaţa vetrei iniţiale şi
golurile rezultate în urma unei îndelungate folosiri. La demontarea vetrei s-a putut
observa că vatra iniţială avea aceleaşi dimensiuni cu cea refăcută. Vatra iniţială a
fost ridicată pe un strat de prundiş şi fragmente ceramice, bine tasate. Ca şi în
locuinţa 1, în apropierea vetrei a fost găsit un vas de provizii aşezat într-o groapă ce
nu depăşea 40cm. adâncime. Se observă cum platforma locuinţei a fost construită
pe lângă această alveolare.
Inventarul locuinţei nu este foarte variat, predominând ceramica de
dimensiuni mari şi medii confecţionată din pastă poroasă şi mai puţin cele din pastă
fină, un complex de cinci râşniţe mici, fragmentare.
INVENTARUL LOCUINŢELOR
Inventarul locuinţelor din aşezarea de pe dealul Tănăsoaia este variat şi
constă într-un material arheologic specific locuinţelor cucuteniene din faza A.
Plastica antropomorfă şi zoomorfă cucuteniană, rezultat al unor manifestări
rituale este prezentă în aşezare prin mici statuete reprezentând forme voluptoase
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sau mai puţin voluptoase ale feminităţii, precum şi întruchipări de animale. Toate
acestea au fost descoperite în interiorul locuinţelor.
Materialul litic descoperit este diversificat în forme şi utilitate. Acesta constă
în topoare şi dăltiţe din piatră şi silex, râşniţe cu frecătoare, vârfuri de săgeţi din
silex.
Materialul osteologic este rar, ceea ce ne face să credem că, atât vânătoarea
cât şi creşterea animalelor nu au fost preocuparea lor de bază, aceasta fiind o
aşezare mai mult de agricultori.
Din punct de vedere calitativ şi cantitativ, ceramica se situează pe primul
loc. Deşi a fost descoperită, în mare parte, în stare fragmentară, un număr destul de
mare de vase au putut fi restaurate. Predomină obiectele de uz gospodăresc însă, nu
lipsesc şi obiectele folosite în diverse ritualuri religioase. Din cadrul vaselor de uz
gospodăresc amintim, vasele de provizii – de dimensiuni mari, farfurii, cupe,
vasele de dimensiuni medii – vase bitronconice, chiupuri, amforete, castroane,
capace, polonice, vasele suport. Considerăm că, două cupe cu picior înalt,
(pl. XVIII/8,9) un vas suport cu corpul bombat şi capac - tip urnă (pl. XXII/3,4) şi
o masă de cult (pl. XXIV/1), au fost utilizate în ritualuri religioase, deoarece pe
suprafaţa lor se poate observa o uniformizare a culorii redate de arderea oxidantă
neexistând urme de ardere secundară provenită de la focul de vatră.
Cupele sau paharele sunt de dimensiuni mici şi medii, nedepăşind 25 cm.
înălţime.(pl. XVIII/1-6) Unele au corpul cilindric fără umăr şi gât diferenţiat, cu
fundul uşor profilat8 sau cu corpul uşor sferic cu gât înalt şi baza puţin evidenţiată9.
Unele cupe au realizate pe suprafaţa vasului apucători sau tortiţe dispuse deasupra
sau sub diametrul maxim, în general perforate în direcţie verticală sau orizontală.
Ca decor, întâlnim pe cupe pictură tricromă în stil meandric (pl. XVIII/3 ), decor
incizat în formă circulară, asociat cu pictură sub formă de puncte albe.(pl.
XVIII/4). Deosebite sunt cele două cupe cu picior care au o înălţime ce depăşeşte
cu puţin 30 cm. descoperite în locuinţele 2 şi 5 (pl. XVIII/8,9). În literatura de
specialitate, acestea le găsim încadrate şi la categoria vaselor cucuteniene cu
picior10. Acestea au piciorul lung, cilindric, uşor evazat spre bază. Cupele, sunt
relativ înalte cu buza uşor evazată. Pe zona diametrului maxim, una din cupe are
două tortiţe perforate iar cealaltă are ca decor incizii dispuse în spirale înfăşurate
asociate cu pictură roşie pe fond alb. Acest registru decorativ se repetă şi pe
piciorul vasului.
8

R. Vulpe, Izvoare. Săpăturile din 1936 – 1948, Ed. Academiei, Bucureşti, 1957, pp. 157158, fig. 88/3-5.
9
A. Crâşmaru, Drăguşeni. Contribuţii la o monografie arheologică, Bacău, 1977, fig.
20/1a – d; fig. 63/6, fig. 64/1-2.
10
D.D. Boghian, Comunităţile cucuteniene din bazinul Bahluiului, Ed. Bucovina Istorică,
Suceava, 2004, p. 113.
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Având în vedere că numărul lor este redus, credem că, prezenţa lor este
legată mai mult de practicile religioase decât de funcţionalităţile obişnuite.
Vasele piriforme (pl. XIX/4,5) sunt de dimensiuni mari şi medii. Ele au
corpul sub formă de pară întoarsă, partea inferioară reprezentând o formă
tronconică. Unele din ele au gâtul bine conturat sub el observându-se un prag11.
Aceste tipuri de vase au fost modelate dintr-o argilă semifină, arderea oxidantă
dându-le o culoare cărămizie. Pe zona diametrului maxim au câte una sau două
apucători perforate vertical. Ca decor întâlnim linia incizată dispusă pe diametrul
maxim. Nu putem preciza dacă au fost pictate, deoarece pe suprafaţa lor se pot
observa uşoare urme, însă nu suntem siguri dacă ele provin de la pictură. Deoarece,
adâncimea la care a fost descoperită ceramica este de 30 – 40 cm. este posibil ca
factori naturali să fi distrus o mare parte din decorul pictat. În general ele aveau o
utilitate comună.
Vasele tip crater (pl. XX/1-3) şi cele bitronconice (pl. XIX/1-3) prezente
într-un număr mai mare în aşezare sunt de mărimi diferite, unele depăşind şi 50 cm.
În această categorie pot fi încadrate şi amforetele. Ca formă ele corespund
bitronconismului specific culturii Cucuteni faza A. În zona diametrului maxim
forma lor este uşor rotunjită, aspect care se poate observa şi în profilul vaselor.
Sunt modelate din pastă semifină peste care, în unele cazuri se aplică şi o angobă
subţire. Ca decor, pe suprafaţa vasului încă moale, s-au executat caneluri pe zona
diametrului maxim Pictura este prezentă sub formă de spirale în variantă tricromă
sau puncte albe sub buză sau pe umărul vasului. Ca şi cele piriforme, aveau o
utilitate comună.
Capacele (pl. XXV) – vase anexă, au fost descoperite în fiecare locuinţă.
După răspândirea lor în aşezare pare să fi fost mai des utilizate decât străchinile.
Erau modelate dintr-o argilă semifină uneori cu pereţii mai groşi. Ca formă
predomină capacul de tip clopot cu corpul uşor bombat, cu baza uşor evazată sau
cu corpul semisferic şi baza terminată în poziţie oblică12. Ca sistem de prindere,
sunt prevăzute în partea superioară cu butoni de formă tronconică uşor evazată. În
unele cazuri au si două tortiţe perforate. Pe suprafaţa lor se pot observa urmele de
ardere secundară, în urma utilizării pe vatră. Nu prezintă un decor deosebit, rar ele
fiind pictate cu vopsea albă pe fond roşu (pl. XXV/3). Deosebit este capacul
vasului cu picior înalt tip urnă. Pe suprafaţa lui a fost aplicat un decor conform cu
cel de pe vas: S-uri în poziţie orizontală, de culoare albă, încadrate cu benzi de
culoare brună pe un fond roşu închis.
Din categoria vaselor de uz gospodăresc, menţionăm şi vasele de masă,
11

Şt. Cucoş, Ceramica neolitică din Muzeul Arheologic Piatra Neamţ, „Bibliotheca Mem.
Antiq”, I, Piatra Neamţ, 1973, p. 58, fig. 92.
12
Ibidem, fig. 66 – 68.
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respectiv străchinile, castroanele şi farfuriile. Chiar dacă au aceiaşi utilizare, şi de
multe ori ele pot fi confundate, există unele diferenţieri între ele.
Castroanele (pl. XXI/1-3), cu dimensiuni mai mici decât străchinile, au
deschiderea gurii mai mică, ajungând uneori până la 15 cm, umărul uşor evidenţiat,
rotunjit în profil, cu buza trasă în interior13. Străchinile (pl. XXI/4-7) au dimensiuni
mai mari, ajungând la o înălţime de 20 cm, cu o deschidere la gură de maxim 31
cm. Unele au o formă tronconică, cu umăr înalt, bine definit cu apucători sau toarte
perforate poziţionate sub umăr14. Pe suprafaţa acestor vase apare un decor greu de
vizualizat datorită deteriorării, însă pe trei exemplare s-a putut observa decor în
linii oblice şi spirale de culoare brună aplicat în exterior şi interior. În toată
aşezarea a fost găsită o singură farfurie de formă plată pe suprafaţa căreia a rămas
uşor vizibil, pictată pe interior o spirală de culoare brună pornită de la bază spre
margini. Toate aceste recipiente au fost modelate din pastă semifină.
Vasele de masă au avut o funcţionalitate identică cu cea de astăzi. Diferenţa
o fac străchinile care, în unele cazuri au fost folosite drept capac. În locuinţa 4,
lângă masa de cult a fost găsit un capac fragmentar, puternic ars, folosit probabil
într-un ritual religios15.
Suporturile (pl. XX/1,2) sunt o altă categorie de forme ceramice des întâlnite
în aşezările cucuteniene. Considerate ca fiind accesorii pentru susţinerea altor
vase,16 cele descoperite în aşezare au o formă a piciorului relativ cilindrică cu baza
mai evazată conferind o mai bună stabilitate. În unele cazuri piciorul se termină la
partea superioară printr-o formă de strachină. Pe corpul piciorului, gol pe interior
întâlnim una sau două perforaţii rotunde ori ovale, utilitatea lor nefiind încă
cunoscută. Aceste perforaţii sunt încadrate de un decor pictat sub formă de spirale
şi meandre din dungi albe pe fond roşu. Materialul din care sunt modelate este o
argilă grosieră. Suporturi de vase au fost descoperite şi în aşezările de la
Hăbăşeşti17, Izvoare18, în aşezarea Frumuşica – comuna Bodeşti19.
O piesă deosebită în aşezarea de pe dealul Tănăsoaia o reprezintă vasul
suport cu corpul bombat şi capac (pl. IX; pl.XXII/3,4). Este modelat dintr-o argilă
semifină cu cioburi pisate, corpul vasului este semisferic cu gâtul înalt, pe umăr un
şanţ pentru capac. Piciorul elegant, gol pe interior, este evazat la bază şi prezintă o
perforaţie rotundă în partea superioară. Pictura spiralică în trei nuanţe este dispusă
13

Ibidem, fig.79 – 81.
Ibidem, fig. 82, 84. A. Crâşmaru, op. cit., fig. 29; Hăbăşeşti. Monografie arheologică,
Ed. Academiei Populare Române, 1954, p. 284, fig. 30/5a – b.
15
D.D.Boghian, op.cit., p.118.
16
Ididem, p.119.
17
Hăbăşeşti. Monografie arheologică, pp. 370 – 371, pl. LXXIV/11 a1 – a6.
18
R. Vulpe, op.cit., fig.100.
19
Şt. Cucoş, op.cit., p. 47, fig.61 – 64.
14
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pe trei registre decorative: gât, corp şi picior. Spiralele, cu capetele orientate în
interior sunt pictate cu culoare albă, încadrate cu linii de culoare brune. Interspaţiile
dintre spirale au fost pictate cu roşu. Decorul spiralic executat pe orizontală de pe
corpul vasului, este delimitat de spirala verticală de pe picior, cu o linie circulară
roşie. Pragul pentru capac de la baza gâtului, separă registrele decorative de pe
corp şi gât, acestea având tendinţa de a se completa unul pe celălalt. Capacul este
pictat în aceiaşi manieră spiralică tricromă cu interspaţiile umplute cu culoare roşie.
Are corpul bombat, baza uşor evazată iar la partea superioară are un buton de
prindere plat. Pe suprafaţa vasului nu apar urme de arsură lucru ce ne face să
credem că, a fost folosit în diferite ritualuri religioase sau folosit ca urnă. Vase
suport cu corpul bombat şi decor spiralic sunt prezente şi în aşezarea de la
Hăbăşeşti20.
Polonicele (pl. XXIII) considerate ca accesorii ceramice gospodăreşti, au
fost descoperite în fiecare locuinţă. Modelate dintr-o pastă fină, marea majoritate
sunt pictate atât pe exterior cât şi pe interior. Majoritatea sunt doar cozi de polonic,
doar unul putând fi restaurat (pl. XXIII/7). Acesta are căuşul semisferic adâncit cu
un diametrul de peste 7 cm. În continuarea căuşului a fost realizată o coadă
triunghiular alungită. Pe toată suprafaţa, atât pe interior cât şi pe exterior a fost
pictat în linii drepte şi unghiuri însă nu se poate determina daca pictura a fost
bicromă sau în trei nuanţe ( roşu, alb, negru sau brun). Cozile de polonic
fragmentare nu prezintă pictură şi sunt modelate dintr-o pastă semifină având la
capete câte o perforaţie pentru prindere. Polonice au fost descoperite şi în staţiunile
de la Hăbăşeşti21, Drăguşeni22, la Bălţaţi judeţul Iaşi23, Izvoare24 şi în multe staţiuni
cucuteniene.
Vasele de provizii (pl. XXIV/2,3) sunt recipiente de dimensiuni mari,
nelipsite în aşezările cucuteniene. Ele au fost descoperite în interiorul locuinţelor,
poziţionate pe lângă pereţi – locuinţa 2, sau pe lângă vetre. În locuinţa nr. 1 unul
din vasele de provizii aşezate pe lângă vatră avea pe fund seminţe carbonizate.(pl.
XXIV/4). În mare parte, ele au fost descoperite în stare fragmentară deoarece, în
urma incendierii o parte din pereţi s-au prăbuşit în interior fragmentând astfel mare
parte din inventarul ceramic. Au fost modelate din argilă grosieră, sub formă de sac
cu gura largă sau uşor strânsă având pereţii groşi, de 2 – 3 cm. Pe corpul lor au fost
aplicate apucători în zona diametrului maxim sau sub acesta. Nu prezintă decor
însă o parte din ele au barbotină.
20

Hăbăşeşti. Monografie arheologică, p.355, pl. LXXXVIII / 7.
Ibidem, p.283, pl. LXXIV/14a-b2.
22
A. Crâşmaru, op.cit., fig. 20/11.
23
D. Marin, Une découverte appartenant à la culture de Cucuteni à Baltati (dép. de Iasi),
„Studia Antiqua et Archaeologica”, IX, 2003, pp. 75-96., fig. 7/8.
24
R. Vulpe, op.cit, fig. 206.
21
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Deci, putem concluziona că ceramica a fost modelată dintr-o argilă grosieră
(vasele de uz gospodăresc), semifină şi fină care o întâlnim în general pictată sau
cu decor incizat ori canelat.
Vasele din ceramică grosieră erau executate dintr-o pastă de bună calitate
care conţinea ca degresanţi nisip cu o granulaţie mai mare, pietricele, cioburi pisate
şi mai rar materiale organice ( paie tocate). Modelarea s-a făcut într-o manieră mai
puţin îngrijită, cu pereţii mai groşi, arderea oxidantă făcându-se neuniform. Pe
suprafaţa lor întâlnim frecvent barbotină aplicată într-o formă mai mult sau mai
puţin organizată, şiruri de crestături şi alveole. Vasele de dimensiuni mai mari au
aplicate apucători cu perforaţii verticale sau orizontale. Culoarea neuniformă a fost
dată şi de procesul de ardere secundară ( utilizarea lor pe vatră), având un aspect
cenuşiu sau brun cărămiziu.
Pasta semifină avea în compoziţie o argilă de bună calitate, nisip cu o
granulaţie medie şi cioburi pisate. Vasele, supuse arderii oxidante erau apoi
decorate cu incizii, caneluri sau pictate. Şi aici întâlnim arderea secundară, deci o
neuniformizare a culorii, vasele fiind în general de uz gospodăresc.
Obiectele executate din pastă fină sunt rare în cele cinci locuinţe. Argila era
de bună calitate, mica era pisată iar nisipiul fin folosit ca degresant era în prealabil
spălat pentru eliminarea impurităţilor şi obţinerea unei paste fine reuşindu-se o
finisare mai uşoară a vaselor sau o aplicare de angobă fină pe suprafaţa
exterioară.25 Datorită faptului că pereţii vaselor erau subţiri, arderea oxidantă se
executa uniform pătrunzând toată grosimea pastei. Pe suprafaţa vasului se obţinea o
culoarea roşiatică, cărămizie sau portocalie mai uniformă, care s-a păstrat în timp.
Fineţea pereţilor permitea meşterului olar aplicarea unui decor pictat.
În decorarea vaselor observăm împletirea unor procedee mai vechi cum ar fi
decorul incizat şi canelura cu pictura bicromă şi tricromă, răspândite în mod inegal
pe suprafaţa vasului26. Decorul pictat a fost executat în manieră horror vacui,
artistul umplând tot câmpul decorativ (pl. XVII/3).
Întâlnim vase care, pe un fond de culoare roşiatică sau cărămizie cu
suprafaţa uşor lustruită, motivele sunt pictate cu o culoare albă – mată şi combinată
cu caneluri (pl. XX/2; pl. XVII/1; pl. XXII/1), sau pe suprafaţa albă sunt trasate
dungi de culoare roşiatică obţinându-se un efect cromatic deosebit (pl. X/3).
Însă reprezentativă pentru cultura Cucuteni este pictura tricromă în care sunt
combinate trei nuanţe de bază: alb roşu şi negru. La baza motivelor decorative
pictate stă spirala. Cu ajutorul imaginaţiei artistul transformă formele curbe ale
spiralei în unghiuri drepte formând meandre unghiulare astfel dând o altă
perspectivă decorului. (pl. XI/7). Le găsim răspândite pe suprafeţele ceramice în
25
26

D.D.Boghian, op.cit., p.107.
V. Dumitrescu, Arta Culturii Cucuteni, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1979, p. 17.
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diferite poziţii – vertical sau orizontal, forma vasului ghidând imaginaţia artistului.
Linia decorului nu are o dimensiune anume. Benzile albe sunt delimitate de linii
pictate cu culoare neagră. Această metodă pune în evidenţă forma decorativă
gândită de artist.
Din păcate, materialul ceramic pictat este puţin, suprafaţa pictată a vaselor
fiind afectată de umiditatea excesivă a solului.
PLASTICA
Din inventarul ceramic al locuinţelor fac parte şi figurinele – statuetele de tip
antropomorf şi zoomorf. Aceşti idoli – reprezentări ale chipului uman şi animal, au
jucat un rol important în aspectul magico – religios al vieţii comunităţii. Ele au fost
descoperite în interiorul locuinţelor27.
Plastica antropomorfă este reprezentată prin aspectul feminin, acesta fiind
predominant.
Respectând anumite canoane ale misticului, rareori fiind nerespectate,
artistul cucutenian a modelat statueta cât mai realist posibil însă şi convenţional.
Cele descoperite în aşezare sunt de dimensiuni mici, între 8 şi 4 cm. La modelarea
lor s-a folosit una sau două bucăţi de lut din care s-a realizat atât torsul cât şi
picioarele. Zona de lipire este reprezentată printr-o linie, loc unde acestea se sparg
deseori. (pl. XIII/1-3; pl. XXVII/1-5) Din punct de vedere anatomic nu putem face
o descriere completă deoarece ele au fost descoperite fără cap şi membrele
superioare. Acestea, ori au fost rupte din vechime, în urma unui ritual magico –
religios, ori s-au desprins de corp în urma deteriorări28. Astfel, picioarele sunt
despărţite pe ambele feţe printr-o şănţuire mai mult sau mai puţin vizibilă, ele
terminându-se cu un vârf mai rotunjit. Poziţia lor este verticală, (pl. XXVII/5)29,
semi-şezândă (pl. XXVII/4)30 şi sezândă (pl. XXVII/8). Un singur exemplar
fragmentar are modelate labele picioarelor,acestea fiind comune formând un suport
aproximativ circular.(pl. XXVII/6)31. Majoritatea au bustul plat iar zona feselor
este puternic reprezentată formând steatopigia specifică statuetelor cucuteniene.
În lucrarea sa, D. Monah a stabilit trei categorii de pastă din care au fost
modelaţi idolii antropomorfi32:
Categoria A : reprezentări antropomorfe confecţionate din pastă poroasă
27

D.D.Boghian, op.cit., p.138.
Ibidem, p.139.
29
Hăbăşeşti. Monografie arheologică, p.411, pl. CXXII / 8.
30
Ibidem p.405, pl.32 / 5; M. P. Dâmboviţa, M.C. Văleanu, Cucuteni Cetăţuie, Monografie
arheologică, „Bibliotheca Mem. Antiq”, Piatra Neamţ, 2004, fig 210/3.
31
Hăbăşeşti. Monografie arheologică, p. 409.
32
D. Monah, Plastica antropomorfă a culturii Cucuteni – Tripolie, „Bibliotheca Mem.
Antiq”, III, Piatra Neamţ, 1997, p. 52.
28
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amestecată cu resturi vegetale, având un aspect grosolan, arderea pastei făcându-se
inegal;
Categoria B: reprezentări antropomorfe confecţionate din pastă amestecată
cu impurităţi – nisip, pietricele, arsă inegal, la temperaturi mai scăzute ( pe vatră şi
nu în cuptorul de ars ceramica);
Categoria C: reprezentări antropomorfe confecţionate din pastă fină, bine
omogenizată, la care s-au folosit degresanţi naturali, fiind arsă omogen.
În aşezarea cucuteniană de pe dealul Tănăsoaia, reprezentările antropomorfe
corespund categoriei B.
Ca decor, corpul statuetelor este acoperit cu incizii, mai mult sau mai puţin
adâncite, uneori sistematic executate; sunt dispuse în poziţie orizontală sau oblică
pe membrele inferioare. În zona bazinului acestea sunt dispuse sub formă de romb
pe ambele feţe iar pe fese sub formă de cerc.
În comparaţie cu plastica antropomorfă, plastica zoomorfă (pl. XXVII/9-12)
nu cunoaşte o evoluţie atât de rapidă. Reprezentări asemănătoare se regăsesc şi în
aşezarea de la Ruginoasa33, Frumuşiţa34 şi Hăbăşeşti35. Aici nu sunt respectate
anumite canoane magico – religioase, artistul nu le modelează la fel de îngrijit. În
general ele sunt reprezentări ale cornutelor, executate dintr-o singură bucată de lut
din care se modela corpul, capul cu trăsăturile anatomice şi picioarele, poziţia lor
fiind una statică. În aşezare a fost găsită o singură reprezentare zoomorfă modelată
sub forma unui cap de pasăre – probabil raţă. (pl. XXVII/13). Datorită modelării
neîngrijite şi a pastei poroase, bine frământată totuşi, la unele exemplare nu s-a
putut stabilii identitatea acestora. Chiar dacă pentru reprezentarea lor nu s-au
respectat anumite canoane, totuşi aceste mici statuete erau folosite în diferite
ritualuri magice ce ţineau de practicile economice specifice perioadei: cultivarea
pământului, creşterea animalelor etc.
Tot în categoria obiectelor de cult, putem discuta şi despre pintadere. Ca şi în
alte aşezări, precum cele de la Ruginoasa36, Hăbăşeşti37, Frumuşiţa38, Scânteia39 şi
Bereşti40 numărul lor în aşezare este destul de redus, respectiv doar trei. Sunt
33

H. Dumitrescu, La station prehistorique de Ruginoasa, „Dacia”, III - IV, 1927 – 1932,
pp. 83 – 85, fig. 30 – 32.
34
C. Matasă, Fumuşica. Village préhistorique à céramique peinte dans la Moldavie du
Nord Roumanie, Bucureşti, 1946, p. 82, pl. LVII, LVIII.
35
Hăbăşeşti. Monografie arheologică, pp. 422-430, fig. 38-40.
36
H. Dumitrescu, op.cit., p.66, fig. 10/8.
37
Hăbăşeşti. Monografie arheologică, p. 466, fig.44/1, 5, 47/11.
38
C. Matasă, op.cit., pl.II/366-372.
39
C. M. Mantu, S. Ţurcanu şi colaboratorii, Scânteia. Cercetare arheologică şi restaurare,
Ed. Helios, Iaşi, 1999 (nr. 353 din catalog).
40
I.T.Dragomir, Principalele rezultate ale săpăturilor arheologice de la Bereşti – „Dealul
Bulgarului”(1981), jud. Galaţi, „Mem. Antiq.”, IX-XI, 1977 – 1979, pp.93-140, p.104,
fig. 28/24.
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confecţionate dintr-o pastă semifină, bine frământată, cu cioburi pisate, mică şi
nisip în compoziţie de culoare gălbuie sau cărămizie. Două din ele au formă
circulară, una fiind elipsoidală. Pastilele rotunde sunt decorate pe una din feţe cu o
spirală incizată înfăşurată (pl. XXVIII/2), sau cu cinci rânduri de incizii care se
unesc într-un punct, suprafaţa fiind împărţită în patru sfere (pl. XXVIII/1). Singura
prevăzută cu o apucătoare este pintadera de formă elipsoidală care are ca decor pe
talpă cincisprezece striaţii dispuse vertical (pl. XXVIII/3). Mânerul este rotunjit,
având o perforaţie la partea superioară.
În ceea ce priveşte utilizarea lor, în unele lucrări de specialitate se
menţionează faptul că acestea au fost folosite la imprimarea textilelor sau tatuarea
corpului.41 Însă, prezenţa lor destul de rară în aşezări, precum şi decorul aplicat pe
ele, ne face să credem că utilitatea lor era destinată ritualurilor religioase sau poate
reprezenta pecetea sau sigiliul unor personaje de un anumit rang din comunitate.
MATERIALUL LITIC
Printre bucăţile de platformă şi chirpic ale celor cinci locuinţe, au fost
descoperite obiecte din piatră, os şi silex, folosite ca unelte – topoare, vârfuri de
săgeţi, dălţi, râşniţe cu frecătoare, lame, gratoare. Ele erau întrebuinţate în
desfăşurarea diferitelor activităţi economice. Analizarea acestora ne ajută să
înţelegem complexitatea economiei şi modul de viaţă a acestora. Din punct de
vedere al răspândirii în aşezare, obiectele din piatră sunt cele mai utilizate. Unelte
din os sunt foarte rare, ceea ce ne face să credem că, creşterea animalelor şi vânatul
nu erau activităţi de bază – aceştia fiind agricultori. Prezentarea acestor unelte se va
rezuma doar la aspectul tipologic si utilizarea acestora, nerealizându-se o analiză
exactă a materialului folosit şi provenienţa acestuia.
Pentru uneltele din piatră, confecţionate din diferite tipuri de roci, materia
primă provenea, probabil din albia pârâului Boului. Marea majoritate au fost
realizate prin şlefuire şi cioplire. În general roca este de culoarea maronie, un
exemplar având culoarea roşiatică şi unul negru. Ca tipuri menţionăm dălţile de
dimensiuni diferite executate prin şlefuire, teslele – în număr mai mic, un cuţit de
piatră două râşniţe întregi cu frecătoare, topoare din piatră de dimensiuni mai mari
şi un topor - ciocan de mici dimensiuni care, pe una din feţe are un început de
perforare (pl. XXX/13). Menţionăm că fragmente de râşniţe au fost descoperite în
general, în zona vetrelor.
Dălţile au formă dreptunghiulară (pl. XXX/3-7) şi trapezoidală (pl. XXX/9),
profil simetric prezentând urme de utilizare intensă pe zona activă - tăişul şi pe
ceafă.
41

Hăbăşeşti. Monografie arheologică, p. 466; H. Schmidt, Cucuteni din Moldova –
România. Aşezarea fortificată cu ceramică pictată, din epoca pietrei şi cuprului şi până în
apogeul epocii bronzului, 1932, Ed. Tehnopress, 2007, p. 122.
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Teslele, au o formă trapezoidală, tăişul fiind mult mai mare decât ceafa,
profilul este asimetric una din feţe fiind curbată, şi prezintă urme de utilizare atât
pe ceafă cât şi în zona tăişului.
Topoarele din piatră sunt confecţionate din roci mai dure, au dimensiuni mai
mari, formă trapezoidală, profil asimetric iar în secţiune sunt dreptunghiulare sau
semicirculare. Urme de utilizare apar pe muchii, ceafă şi zona activă – tăişul. Un
singur exemplar are culoare roşiatică, restul având culoarea galben – maronie. Aşa
cum am menţionat s-a găsit un singur exemplar care poate fi înscris în categoria
topoarelor – ciocan42. Este de dimensiuni mici, o forma triunghiulară cu capetele
rotunjite. S-a încercat a i se face o perforare în zona superioară a piesei. În general
erau folosite ca pene pentru despicat lemnul sau ca arme.
Râşniţele de mână (pl. XXX/11,12), lucrate în general din gresii litice
nisipoase sau conglomerate43, au forme alungite rectangulare, cu capetele rotunjite.
Suprafaţa utilizată a devenit alveolară datorită utilizării frecvente. S-au găsit doar
două exemplare întregi, restul fiind fragmentare, ele fiind descoperite în zona
vetrelor. Legate de râşniţe sunt frecătoarele folosite la mărunţirea boabelor. Ele
sunt confecţionate din roci mai dure de forme ovale sau sferice, neregulate cu urme
de utilizare pe ele. Le întâlnim în toate aşezările cucuteniene cercetate până acum44.
Din rândul uneltelor confecţionate din materii dure fac parte si cele din silex.
Tipologic menţionăm vârfurile de săgeţi, lamele, gratoarele.(pl. XXIX/1-16) În
aşezare nu au fost găsite nuclee de silex ceea ce înseamnă că toate unelte din silex
nu au fost prelucrate în aşezare ci au fost aduse aici. Silexul întâlnit în cele cinci
locuinţe este de culoare neagră, şi maronie, unele dintre ele având o uşoară
transparenţă. Despre locul şi zona de provenienţă a zăcămintelor de silex vom avea
o atitudine rezervată deoarece asupra materialului nu s-au executat analize
microscopice sau chimice.
Modul de obţinere al pieselor din silex este cel prin debitare şi aşchiere.
Lamele găsite, au câte două nervuri dorsale longitudinale şi retuşuri marginale cu
urme de utilizare. Răzuitoarele sunt simple, ele fiind aşchii de debitare sau lame
fragmentare. Partea activă este dreaptă cu retuşuri sau convexă. Acestea erau
folosite la prelucrarea pieilor şi uneori la finisarea obiectelor din lemn. Vârfurile de
săgeţi sunt prezente în număr mic. Ele au o formă triunghiulară cu baza concavă.
Au vârful ascuţit, lucrate pe ambele feţe în retuşă plată.
Unelte şi arme din silex s-au găsit în toate aşezările cucuteniene cercetate
până acum, diferenţa fiind sursa procurării materiei prime. Tipologic vorbind ceea
ce cercetătorii au găsit în aşezarea de la Toflea, întâlnim şi în aşezările de la
42

D.D.Boghian, op.cit. p.95.
Ibidem, p.96.
44
Hăbăşeşti. Monografie arheologică, p.255, Pl. LXI/12
43
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Hăbăşeşti45, Drăguşeni46, Cucuteni - Cetăţuie47. Uneltele din os sunt reprezentate
destul de puţin în aşezare. Aici putem menţiona punctatoare şi străpungătoare
(pl. XXIX/17-21).
Din categoria uneltelor, unic în aşezare este un străpungător ( punctator) din
cupru (pl. XIV/5) descoperit în resturile de lipitură din locuinţa 2. Piese din cupru
au fost descoperite şi în aşezarea de la Vorniceni – Pod Ibăneasa, judeţul
Botoşani48. Aici, din cele 12 piese, trei au fost descoperite în locuinţe. În aşezările
cucuteniene pot fi considerate rarităţi, datorită dificultăţilor întâmpinate în
procurarea materiei prime, precum şi în extragerea şi prelucrarea acestui metal.49
Străpungătorul găsit în locuinţa 2, are o lungime de 17 cm, secţiune
transversală rectangulară, vârful uşor ascuţit. Pe toate muchiile prezintă unele
denivelări care provin, probabil de la modul de turnare, sau pot fi urme de utilizare.
Uneltele descoperite în această aşezare nu sunt numeroase. Din punct de
vedere tipologic ele se încadrează în cele specifice culturii Cucuteni, faza A. Pentru
obţinerea lor nu s-au folosit tehnici deosebite, neputându-se vorbi despre o evoluţie
înfloritoare a acestora, în comparaţie cu tehnicile folosite la ceramică. Ele au fost
făurite pentru a servi unor scopuri precise şi utile în executarea diferitelor munci
mai mult sau mai puţin grele.

45

Hăbăşeşti. Monografie arheologică, pp. 237-242, fig.13 – 17.
A. Crâşmaru, op. cit., 1977, pp.19-25, fig. 7 -12.
47
M. P. Dîmboviţa, M. C. Văleanu, op.cit., pl. 56 – 61.
48
M. Diaconescu, Piese de cupru descoperite la Vorniceni, „Forum Cultural”, anul XIII, nr.
1, martie 2013, Ed. Axa, Bucureşti, pp. 12 – 20, fig. 1/5.
49
I. Mareş, I. Cojocaru, Prelucrarea cuprului în cultura Cucuteni – Tripolie (topoarele
ciocan şi topoarele cu două braţe dispuse în cruce), Suceava, 1995 – 1996, pp. 187 – 237.
46
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