
ASOCIAŢIA ARHEO VEST 
TIMIŞOARA 

 
 
 

 

ARHEOVEST 
 

II1 
 
 
 

-IN HONOREM GHEORGHE LAZAROVICI- 
 

Interdisciplinaritate în Arheologie 
 
 

Timişoara, 6 decembrie 2014 

 

 

 
JATEPress Kiadó 

Szeged 
2014 



Editori: 
Sorin FORŢIU  
Adrian CÎNTAR 
 
Consilier științific: 
Dorel MICLE 
 
 
Coperta: Gloria VREME-MOSER, www.ideatm.ro 
Foto copertă: Ovidiu MICȘA  
 
Această lucrarea a apărut sub egida: 
 

 

 
 

© ArheoVest, Timișoara, 2014 
Președinte Lorena VLAD 

www.arheovest.com  
 
 

referință 
bibliografică 

 
ISBN 978-963-315-228-7 (Összes/General) 

ISBN 978-963-315-220-1 (Vol. 1), ISBN 978-963-315-221-8 (Vol. 2) 
 

Avertisment 

 
Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor revine în totalitate 

autorilor. 

Sorin
Sticky Note
Avertisment Acest volum digital este o imagine cât se poate de fidelă a celor două volume tipărite. Doar paginile albe din volumele tipărite au fost omise iar linkurile către paginile WEB au fost activate.

Sorin
Sticky Note
ArheoVest, Nr. II: In Honorem Gheorghe Lazarovici, Interdisciplinaritate în Arheologie, Timișoara, 6 decembrie 2014, Vol. 1: Arheologie, Vol. 2: Metode Interdisciplinare, Asociația "ArheoVest" Timișoara, JATEPress Kiadó, Szeged, 2014, Vol. 1: [12] + XXIV + [2] + 33‒492 + [2] pg. + DVD, Vol. 2: [10] + [2] + 497‒1013 + [2] pg., ISBN 978-963-315-228-7 (Összes/General), ISBN 978-963-315-220-1 (Vol. 1), ISBN 978-963-315-221-8 (Vol. 2).



 

101 
 

UN NOU TIP DE MĂCIUCĂ DE LA  
SCÂNTEIA (JUD. IAȘI) 

 
 

Cornelia-Magda Lazarovici* 
 
 
* Institutul de Arheologie Iaşi. 
 
 
Abstract. On a surface investigation during September 2014 an unperforated stone mace was 
discovered in the northern part of Scânteia-Dealul Bodeştilor/La Nuci Cucuteni A3 site (Iaşi 
County) in an area of an unexcavated dwelling. This mace (7 cm in diameter, 4 cm height) 
has a taller central area and edges are marked by four similar protrusions. These protrusions 
are separated by uneven grooves (1, 0.8, 0.8, 0.7 cm), starting at the back side and stopping 
at the base of the higher central area. Such sort of artifacts are known as maces (or 
Kreuzförmiger Steinkeulen), and indicate a symbol of social status, having also a ceremonial 
meaning. The mentioned mace is different from other types largely analyzed by several 
authors. By the primary geological analyze the mace was made of amphibolite; it was carved 
and then polished. We have completed the map with such maces/scepters. For the future are 
necessary mineralogical and petrological analyses for establishing the exact raw materials 
used for these artifacts. Half of maces/scepters have been discovered in Romanian territory, 
the other half being in the outside area. These power/ceremonial symbols have been circu-
lated mainly in parallel with the clay and stone scepters.  
 
Key words: Cucuteni A phase, a new type of cruciform mace, symbol of power or ceremo- 

       nial symbol. 
 
 

La începutul lunii septembrie 2014, în cadrul unei verificări efectuate în 
cadrul sitului Cucuteni A3 de la Scânteia-Dealul Bodeştilor/La Nuci (jud. Iaşi), prin-
tre alte numeroase materiale arheologice (ceramică, artefacte din silex, oase) am des-
coperit, în marginea nordică a sitului, o măciucă din piatră neperforată (Fig.1). Mate-
rialele menţionate sunt legate fără îndoială de existenţa unei locuinţe (cu resturi 
răspândite pe o suprafaţă de circa 6 × 7 m) în această zonă, care nu a fost încă cerce-
tată prin săpături arheologice. Fragmentele ceramice descoperite cu acest prilej aveau 
pictură tricromă acoperită de o crustă calcaroasă, fiind caracteristice aşezării în discuţie. 

Măciuca are o formă semisferică şi prezintă o zonă mai înălţată, centrală, mar-
ginile fiind marcate de patru protuberanţe asemănătoare dispuse în cruce (Fig. 1), 
una din ele fiind mai mică (4,3; 4,6; 4,6; 4,6 cm). Protuberanţele sunt despărţite de 
şănţuiri inegale (1; 0,8; 0,8; 0,7 cm), care pornesc de la partea dorsală şi se opresc la 
baza zonei centrale mai înălţate. Piesa are diametrul de 7 cm, iar înălţimea ei este de 
4 cm. Partea dorsală a piesei este uşor adâncită (Fig. 1b). Măciuca a fost realizată 
prin şlefuire, dar, din cauza caracteristicilor materialului, nu au putut fi obţinute supra-
feţe foarte netede. Două mici aşchieri se află la baza a două protuberanţe (Fig. 1c),  
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legate probabil de procesul de prelucrare sau sunt urme ale plugului.  
Conform expertizei geologice primare, efectuate de prof. dr. Corina Ionescu 

de la Catedra de Geologie a Universităţii “Babeş Bolyai” din Cluj Napoca, măciuca 
este realizată din amfibolit. Piesa descoperită este de culoare gri închis cu mici spo-
turi albe. 

a 

Fig. 1. Măciucă neperforată, Scânteia:  
a. faţă; b. verso; c. latura cu rupturi. 

 
b 

  c 

Comparativ cu locul descoperirii noastre, cele mai apropiate surse de amfi-
bolit sunt legate de zona cristalino-mezozoică a Carpaţilor Orientali, o fâşie de acest 
fel fiind cunoscută la est de Cârlibaba – Crucea; evident sunt necesare analize speci- 
ale pentru stabilirea cu exactitate a locului de provenienţă1.  

                                                      
1 Mulţumim şi pe această cale dnei prof. dr. Corina Ionescu pentru determinarea primară. 
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Există deja o literatură elocventă legată de acest tip de artefacte, numite în 
literatura de specialitate Kreuzförmiger Steinkeulen2 (măciuci circulare din piatră) 
sau sceptre cruciforme3, care reuneşte descoperirile mai vechi sau menţionează 
altele noi. O tipologie a acestui tip de artefacte a fost realizată de Blagoje Goveda-
rica4, care a prezentat şi o arie de răspândire a acestora (Fig. 2), piesele publicate 
mai recent5 încadrându-se foarte bine în tipurile stabilite. Conform studiilor publi-
cate până acum au fost descoperite un număr de 24 piese: B. Govedarica împărţea 
cele 21 piese cunoscute până atunci în trei tipuri clare, la care se adaugă categoria 
Enzelformen6; Bogdan Petru Culică aduce precizări asupra piesei numite generic 
Bukovina ca fiind de la Badeuţi, introducând totodată noi date cu privire la o altă 
piesă descoperită la Dumeni, jud. Botoşani7; din colecţia Muzeului de Istorie Piatra 
Neamţ a fost valorificat un fragment de la un artefact similar descoperit în aşezarea 
cucuteniană de la Trian-Dealul Fântânilor8; Daniel Garvăn și Roxana Munteanu 
menţionau o piesă de acelaşi tip şi în Muntenia, în zona Roşiorii de Vede9. Pentru 
toate aceste descoperiri a fost specificat şi contextul descoperirilor şi cadrul crono-
logic relativ şi absolut, astfel încât, neavând date noi, nu credem că este cazul să le 
reluăm aici10. La aceste piese se adaugă acum cea de la Scânteia, care reprezintă însă 
un alt tip decât cele prezentate în literatura de specialitate, fiind neperforată, dar con-
servând forma şi având protuberanţe mai puţin reliefate. 

Din studiile publicate până acum, cele mai multe piese de acest fel s-au găsit 
în teritoriul românesc (13), respectiv în Transilvania (7), după care urmează Mol-
dova (5), o singură piesă fiind descoperită în Muntenia, aşa cum am menţionat mai 
sus. Alte 12 piese provin din spaţiul extra-românesc (Fig. 2). 

Deoarece nu avem încă analize petrologice şi mineralogice asupra piesei 
descoperite la Scânteia nu ne putem pronunţa cu exactitate asupra provenienţei 
materialului, deşi am menţionat care ar fi cea mai apropiată sursă de amfibolit, în 
Carpaţii Orientali. Am analizat cu atenţie însă publicaţiile şi singura piesă care are 
analize mineralogice şi petrologice este cea de la Dumeni (jud. Botoşani), fiind 
realizată dintr-o rocă metamorfică (gneiss amphiboligue) ce indică zona Munţilor 
Urali sau Peninsula Crimeea11; piesa de la Badeuţi este realizată dintr-o rocă magma-
tică, granit sau Hornblende12. 

                                                      
2 Govedarica, 2006. 
3 Niculică, 2008, Idem, 2009; Garvăn, Munteanu, 2012. 
4 Govedarica, 2006, p. 415-425, tafeln 2-5. 
5 Niculică, 2009; Garvăn, Munteanu, 2012. 
6 Govedarica, 2006. 
7 Niculică, 2009, p. 183-184. 
8 Garvăn, Munteanu, 2012. 
9 Pătraşcu, 2007, apud Garvăn, Munteanu, 2012, p. 168. 
10 Govedarica, 2006; Niculică, 2009; Garvăn, Munteanu, 2012. 
11 Niculică, 2009, p. 184, anexa 1, fig. 5-16. 
12 Niculică, 2009, p. 181. 
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Fig. 2. Aria de răspândire a sceptrelor / măciucilor (apud Govedarica, 2006), 

cu completările noastre: 22. Dumeni; 23. Traian-Dealul Fântânilor;  
24. Scânteia; 25. Roşiorii de Vede; 26. Veremije (Ucraina). 

În ceea ce priveşte celelalte sceptre, în catalogul său B. Govedarica menţio-
nează mai multe ca fiind realizate din porfirit: Decea Mureşului 1-2 (?), Aiud 3 (?), 
Tripolie 9 (?), Şard 12 (?), Mariupol 14 (M. 8), 17 (M.24); la acestea se adaugă o 
piesă realizată din granit (Cetea 6) şi alte trei considerate a fi realizate din diorit: 
Bârlăleşti 8, Chutor Vodopadnij 18, Chutor Stepan Razin 2013. 

După culoare, măciuca descoperită de noi se apropie cel mai mult de piesa 
de la Mariupol (Fig. 3/7). Nu ştim din ce material este însă realizată măciuca de la 
Veremije (Fig. 4 )14. Credem că pe viitor se impune o analiză petrografică şi minera- 

                                                      
13 Govedarica, 2006, catalog, p. 422-425. 
14 ETC, 2004, vol. 1, p. 484. 
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logică pentru toate piesele de acest fel pentru a se putea specifica provenienţa mate-
riei prime din care au fost realizate şi pentru a se face eventuale legături cu privire la 
circulaţia acestora.  

 

 
Fig. 3. Sceptre / măciuci (apud B. Govedarica, 2006). 

Fig. 4. 
Măciuca / 
sceptrul 

de la Veremije 
(Ucraina) 

(apud ETC, 
2004, vol. 1). 

În ceea ce priveşte piesa de la Scânteia nu putem face mai multe speculaţii 
deocamdată, deoarece reprezintă un tip nou. Precizăm că pe latura de est a aşezării 
în mai multe complexe au fost descoperite numeroase fragmente ceramice din cate-
goria Cucuteni C, dar nu putem deocamdată să legăm această piesă doar de influenţe 
răsăritene. Credem că piesa reprezintă un simbol al puterii, al autorităţii şi putea fi 
purtată atât în mână cât poate şi ataşată capătului unui baston. Căutând în literatura 
de specialitate am găsit unele analogii cu zone foarte îndepărtate; astfel, din Dane-
marca, dintr-o colecţie particulară, provine o piesă foarte apropiată ca formă ce are 
de asemenea patru lobi despărţiţi printr-o uşoară şănţuire (Fig. 5)15. Nu este specifi-
                                                      
15 The Aage Broens collection of Danish neolithics, http://www.senatusconsulto.com/2007_0 
9_04/w0292_3667_mace.htm (accesat 15.09.2014). 
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cat tipul de piatră, fiind atribuită perioadei preistorice târzii. Cea de a doua piesă, o 
piatră zimţată, este legată de grupul amerindienilor Chumash din California16, fiind 
considerată un obiect simbolic, ceremonial (Fig. 6). 

 
Fig. 5. Măciucă din piatră, Danemarca, 

Epoca Neolitică sau a Bronzului  
(vezi nota 15). 

Fig. 6. Piatră zimţată din teritoriul 
amerindienilor Chumash, Carpi- 
nerea, California (vezi nota 16). 

Dar aceste piese, ce reprezintă simboluri ale puterii şi distincţiei sociale, nu 
sunt singulare în Epoca Cuprului din România, ele convieţuiesc în acelaşi timp cu 
sceptre din lut (prezente şi în Banat, dar şi în Moldova)17, cu cele din piatră18 sau cu 
alte obiecte de podoabă provenind din zone îndepărtate care atestă statutul social al 
unor personaje din preistoria noastră. La acestea se adaugă numeroasele statuete antro-
pomorfe masculine cu eşarfe şi diagonale ce atestă de asemenea un anume rang, sta-
tut social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
16 http://www.arrowheads.com/images/stories/Cogged2.png (accesat 15.09.2014); datarea este 
nesigură, considerându-se că astfel de piese au fost folosite o lungă perioadă de timp (“7500 
years ago until 2500 years ago”). 
17 Draşovean, Topolovcici, 1989; Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh., 2006, fig. IIIb.197; 
Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh., Ţurcanu, 2009, p. 19, fig. 13. 
18 Sinteza în Govedarica, Kaiser, 1996 și Govedarica, 2004; reluări la Gogâltan, Ignat, 2011. 
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