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*** Colegiul Național "Școala Centrală", București; dianamariabeldiman@yahoo.com
Abstract. Recently, on an agricultural parcel belonging to Hălchiu Commune, Brașov County,
in southeast Transylvania (Romania), the second author of this article, found some prehistorical
archaeological remains were identified: numerous and diverse ceramic potsherds, animal bones
and a red deer antler arrowhead. Within the archaeological literature and in National Archaeological Repertory of Romania (RAN) there are no mentions of archaeological sites in this area.
The land to which the agricultural plot belongs has an area of 58 ha, length 1.4 km and width
of 300 m. It is longitudinally crossed (South‒North direction) by the Brașov‒Târgu Mureș National Road (DN13). Ceramic potsherds dated from Boian, Coțofeni, Wietenberg and Gáva
cultures were identified on this land. With this occasion, we aim at formulating some preliminary conclusions regarding the analysis of the most important piece recovered: a red deer antler
arrowhead, a relatively rare piece among those dated from Wietenberg culture. In its vicinity,
the majority of the archaeological pieces are dated from Wietenberg culture (probably the 3rd
phase). The artefact is a pyramidal red deer antler arrowhead with a long massive tongue which
was inserted in the axial split of an arrowshaft and having symmetrical morphology (diameter of the shaft – about 12 mm). The piece was recovered almost entirely (it lacks the distal
extremity; L 73.50 mm), being in a very good state of preservation. The traces of manufacturing was identified in an optimal manner. The arrowhead is made of thick antler compacta
coming from an antler beam. The tongue is long and massive, and pyramidal active part have
elongated triangular sides. The technical procedure sapplied for obtaining the artefact were: splitting, chopping, transversal cutting, and axial scrapping using probably a metal blade. The discovery is important because of registration a new rich area of prehistoric habitation in this region of Transylvania. The red deer arrowhead is a rare type among the published materials related to Wietenberg culture and it was recovered, in very good conditions of preservation, from
an archaeological site which has not been mentioned before. Also, the importance of discovery
resides in the fact that the artefact has been analysed in detail from a technological point of
view. New surface and eventually intrusive research (sondages, excavations) as well as new
discoveries and studies will enrich the set of data discussed on this occasion.
Keywords: arrowhead, red deer antler, Prehistoric technology, Bronz Age, Wietenberg Culture,
Transylvania.
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1. Introducere. Localizarea descoperirii şi câteva aspecte generale
privind încadrarea culturală a locuirilor preistorice
Parcela agricolă pe care a fost identificat recent vârful de săgeată din corn de
cerb, care face obiectul studiului de faţă, aparţine din punct de verere administrativ comunei Hălchiu (jud. Braşov).
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b
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Fig. 1. a. Localizarea platoului cu urme arheologice; b. Împărţirea administrativă
a platoului; c. Locul în care a fost identificat vârful de săgeată din corn de cerb
(45°47′09.4″N, 25°35′42.2″E).
Din punct de vedere geografic parcela agricolă aparţine zonei de câmpie piemontană a Ţării Bârsei1, şi se află în partea superioară a unei forme de relief alungită
pe direcţia SV‒NE, cu o altitudine relativă de 5‒6 m faţă de lunca de care este înconjurată, cu o lungime de 1,4 km şi cu lăţimea variabilă de circa 300‒400 m. Partea superioară a acestei forme de relief este reprezentată de o suprafaţa plană (un platou) cu o
întindere de aproximativ 58 ha. Situându-se la o distanţă aproximativ egală faţă de
localităţile Hălchiu, aflată spre SV, Feldioara, aflată spre N, şi Bod2, aflată spre SE
(Fig. 1.a), această formă de relief este străbătută longitudinal de şoseaua Braşov ‒ Târgu Mureş (DN13), care constituie şi limita administrativă între comuna Hălchiu, căreia
îi aparţine zona de vest a platoului, şi comuna Feldioara, căreia îi aparţine zona de est
a platoului3 (Fig. 1.b).
1

Ţara Bârsei aparţine sud-estului Transilvaniei, ocupând partea vestică a depresiunii Braşovului.
În trecut aceste localităţi au purtat şi nume germane sau maghiare: Hălchiu - Heldsdorf (l.g.),
Höltövény (l.m.); Feldioara - Marienburg (l.g.), Földvár (l.m); Bod - Brenndorf (l.g.), Botfalu
(l.m.). Facem aceste precizări deoarece în literatura de specialitate veche, în mod frecvent, aceste
localităţi figurează cu denumirea germană sau maghiară.
3
Conform Harta topografică - ArcGIS Online disponibilă pe Server Cartografic pentru Patrimoniul Cultural Naţional (https://map.cimec.ro/Mapserver/# -1.10.2021).
2
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Fig. 2. Exemple de materiale ceramice identificate pe suprafaţa platoului:
a‒b. Cultura Wietenberg; c‒d. Cultura Gáva (foto S. Gridan).
Pe toată suprafaţa platoului, în diferite zone, pe ambele laturi ale şoselei, dar
mai ales în jumătatea nordică a acestuia, au fost identificate în arătură fragmente ceramice izolate sau aglomerări de fragmente ceramice, asociate uneori cu fragmente de
chirpic şi materiale osteologice4. Pentru o parte dintre materialele identificate au fost
înregistrate coordonatele geografice, cu un dispozitiv GARMIN – Montana 605t.
Din cauza exploatării agricole îndelungate a terenurilor arabile care suprapun
acest platou, materialele ceramice împrăştiate la suprafaţa solului sunt puternic fragmentate, iar fragmentele de chirpic sunt puţine şi de dimensiuni relativ reduse. Cu toate acestea, prezenţa materialelor sugerează că platoul a fost ocupat de diferite comunităţi umane, de-a lugul mai multor epoci, intensitatea şi durata acestor locuiri putând
fi determinate doar pe baza unor cercetari arheologice viitoare5. Chiar dacă, în acest
4

Identificarea materialelor pe suprafeţele arabile se datorează lui S. Gridan. Materialele sunt în
curs de predare către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Braşov.
5
Opinăm că va fi necesară găsirea unei soluţii în ceea ce priveşte atribuirea descoperirilor arheologice din acestă zonă, comunei Hălchiu sau comunei Feldioara, pentru evitarea posibilelor
confuzii viitoare. În acest sens a se vedea cazul elucidat de către regretatul dr. Florea COSTEA
cu privire la existenţa în literatura, aparent, a trei fortificaţii hallstattiene în aria localităţilor

264

a

b

Fig. 3. Vârf de săgeată din corn de cerb: a. poziția in situ (centrul imaginii)
(foto S. Gridan); b. imediat după recuperare (foto S. Gridan).
stadiu al cercetărilor, gradul ridicat de fragmentare al materialelor ceramice nu ne permite să facem evaluări pertinente cu privire la subfazele culturilor materiale existente
aici, o parte dintre materialele ceramice identificate sunt tipice6 şi relevă prezenţa comunităţilor umane aici în neolitic (cultura Boian), eneolitic (cultura Coţofeni), epoca
bronzului (cultura Wietenberg) şi prima epocă a fierului (cultura Gáva) (Fig. 2).
Facem precizarea că, la momentul identificării, vârful de săgeată din corn de
cerb, avea doar partea distală la suprafaţa solului (Fig. 3.a), aproximativ două treimi
din lungimea piesei fiind acoperită de solul agricol. Piesa se găsea în proximitatea unor
resturi osteologice şi al unor fragmente ceramice care aparţin culturii Wietenberg
(Fig. 4).
De asemenea precizăm că în zona în care a fost identificat vârful de săgeată,
respectiv partea de N‒NV a platoului (Fig. 1.c), predomină materialele ceramice Wietenberg (Fig. 2.a‒b), dar au fost identificate şi unele fragmente ceramice hallstattiene
(cultura Gáva) (Fig. 2.d) şi neolitice (cultura Boian).
În legătura cu geografia terenului din proximitatea acestui platou se poate observa cu ajutorul imaginilor satelitare că în zona vestică de la baza platoului sunt vizibile urmele unui curs de apă (Fig. 5.a). Acest curs de apă nu a fost înregistrat pe nici
unul dintre documentele cartografice începând cu secolul al XVIII-lea (Fig. 5.b‒d),
ceea ce sugerează că urmele vizibile pe imaginile satelitare reprezintă vechiul curs al
râului Vulcăniţa, aflat acum la circa 2,5 km spre V faţă de platou7, care asigura probabil în preistorie sursa de apă şi posibil o parte din sursa de hrană pentru comunităţile
umane care au staţionat pentru perioade mai lungi sau mai scurte de timp pe acest platou.
Archita (MS), Roadeș (BV) şi Beia (BV), în realitate fiind vorba despre o singură fortificaţie a
cărei incintă este împărţită administrativ, încă din evul mediu, între cele trei localităţi (Costea,
2004, p. 78-79).
6
Aceste materiale vor fi prezentate în studii viitoare.
7
Facem aceste precizări pentru a facilita departajarea acestei locaţii faţă de alte situri care au ca
repere cursuri de apa din această zonă.
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Fig. 4. Material asociat in situ cu vârful de săgeată din corn de cerb;
a. Ceramică Wietenberg (a‒h); b. Material osteologic provenind de la mamifere
domestice (bovine, ovicaprine, porc?) (a‒m) (foto C. Beldiman).
Consultând bazele de date publice, referitoare la localităţile Bod, Feldioara şi
Hălchiu, ale Repertoriului Arheologic Naţional8, Arhiva Repertoriul Arheologic al
României a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuiri9, cel mai

a

8
9

http://ran.cimec.ro/ (1.10.2021 şi ulterior).
http://www.cimec.ro/scripts/ARH/RAR-Index/sel.asp (1.10.2021 şi ulterior).
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Fig. 5. a. Imagine satelitară cu delimitarea platoului (contur galben) şi urme ale
vechiului curs de apă (săgeţi galbene) (Google Earth – modificat); b. Zona platoului în sec. XVIII10 (marcaj oval, roşu); c. Zona platoului în sec. XIX11 (marcat cu
săgeţi negre); d. Zona platoului în sec. XIX12 (marcat cu săgeţi roşii).
recent repertoriu arheologic al judeţului Braşov13, precum şi alte surse bibliografice, am
constatat absenţa menţiunilor cu caracter arheologic referitoare explicit la locaţia la care
studiul nostru face referire. Din acest motiv considerăm că informaţiile prezente în studiul de faţă se referă la materiale arheologice care aparţin unui nou punct arheologic.

2. Analiza. Aspecte tehnologice14
2.1. Denumire, loc de păstrare
Vârf de săgeată (armătură) din corn de cerb (Fig. 6).
Loc de păstrare: în curs de predare către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Braşov; temporar neinventariat.
2.2. Tipologie, materie primă, stare de conservare. Vârf cu partea distală
piramidală și peduncul masiv lung cu secțiuni rectangulare asimetrice și poligonale
10

Josphinische Landesaufnahme (1769‒'73), on-line https://maps.arcanum.com/en/map/europe
-18century-firstsurvey/?layers=163%2C165&bbox=2837215.6714508934%2C5739051.11015
03335%2C2861350.663131995%2C5747325.418462373 (1.10.2021).
11
Franzisco-Josephinische Landesaufnahme (1869‒'87, 1:20000), on-line https://maps.arcanum.
com/en/map/europe-19century-thirdsurvey/?layers=160%2C166&bbox=2843375.07349601
53%2C5743290.198201182%2C2855442.5693365377%2C5747427.352357118 (1.10.2021).
12
Franzisco-Josephinische Landesaufnahme (1869‒'87, 1:20000), on-line https://maps.arcanum.
com/en/map/thirdsurvey75000/?bbox=2836660.2451599333%2C5741565.144526345%2C2
860795.2368409773%2C5749839.452838215&layers=43 (1.10.2021).
13
Costea, 2004.
14
Pentru toate aspectele tratate în continuare cf. detalii și bibliografie la Beldiman, 2002; Dietrich, 2013.
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(pentru inserat în despicătura axială a tijei săgeții). Nu se încadrează complet în tipologiile uzuale pentru regiunile noastre relative la armăturile de săgeți din materii dure
animale (cultura Noua)15. Are unele elemente ale tipurilor: 4A Dietrich (peduncul de
secțiune rectangulară); 5A - 5B Dietrich; 6 Beldiman (partea distală piramidală).
Stare de conservare foarte bună a suprafețelor, fără coroziune, prezentând depuneri slabe și discontinue de carbonat de calciu. Urmele fabricării sunt decelabile în mod
optim. Culoare brun deschis, care pare a indica aplicarea tratamentului termic.
2.3. Descriere. Piesă confecționată din corn de cerb, compacta groasă de cca
10 mm, provenind de pe un fragment de ax.
2.3.1. Pedunculul este lung și masiv, formând partea proximală (PP) și partea
mezială (PM) a piesei, extremitatea proximală (EP) mai lată decât baza părții distale
(PD), de formă trapezoidală alungită, cu lățime mai mare la EP, cu margini (marginea
stângă - MS, marginea dreaptă - MD) ușor convexe convergente spre extremitatea distală (ED), cu secțiune rectangulară asimetrică (poligonală alungită) la EP și poligonală
asimetrică la PM, fațetat prin fasonare constând în cioplirea aplicată pe fețe și margini;
EP este modelată prin tăiere transversală (TT) și cioplire (CP) aplicată oblic pe ambele
fețe. Pe fața superioară (FS) planul pedunculului și cel al PD sunt decalate (diferență
de unghi) (Fig. 7). Pe fața inferioară (FI) pe jumătatea proximală a PP se conservă parțial textura specifică a țesutului spongios. Pedunculul nu a fost fasonat prin raclaj axial.
Aspectul PP și al PM lasă impresia inițială a unei piese neterminate, fasonate
grosier prin cioplire (Fig. 10, 11, 16.1‒5); în același timp trebuie ținut seama de faptul
că absența fasonării fine (prin raclaj) se justifică prin faptul că nu era necesară pe segmentul respectiv, care se insera în tijă. În același timp trebuie însă remarcat faptul că
vârful, chiar fasonat grosier, este perfect funcțional.
2.3.2. Partea distală (activă) (Fig. 8) are formă piramidală alungită, cu fețe
triunghiulare, secțiuni în formă de triunghi echilateral și margini sinuoase, fasonate
prin cioplire și raclaj axial probabil cu lama metalică (cuțit). Convențional: fața părții
distale (FPD) 1 = FS; FPD 2 și FPD 3 = FI (Fig. 9). Pe aceste fețe se conservă foarte
bine striurile specifice lungi rectilinii continue suprapuse rezultate prin aplicarea raclajului axial intens în sens proximal-distal folosindu-se probabil o lamă metalică.
La baza PD se disting cele trei colțuri ale piramidei formate de fețe (spinii vârfului de săgeată), denumite convențional baza părții distale 1 – 3 (BPD 1 - BPD 2 –
BPD 3). Ele au fost modelate prin cioplire și tăiere transversală, aspect ilustrat prin
prezența a multiple urme suprapuse scurte specifice (Fig. 13, 14, 15, 16.6). Extremitățile proximale ale fețelor (colțurile triunghiurilor, BPD) au formă neregulată, rezultată prin cioplire și tăiere transversală.
2.3.3. Extremitatea distală (ED) are margini de formă neregulată, fiind fracturată în vechime, marginile de fractură având morfologie sinuoasă (Fig. 17).
Culoarea brun deschis neuniform pare a indica aplicarea tratamentului termic
prin coacere în cenușă fierbinte, în scopul obținerii unei durități mai mari.
2.4. Etapele fabricării se pot reconstitui ipotetic astfel:
1. debitajul transversal și axial pentru extragerea unui segment de ax;
15

Beldiman, 2002; Dietrich, 2013.
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2. înlăturarea țesutului spongios;
3. extragerea unei plăci rectangulare din compacta;
4. extragerea unei baghete rectangulare din compacta la dimensiunea apropiată vârfului;
5. modelarea părții proximale, meziale și distale prin cioplire și tăiere transversală;
6. modelarea părții distale piramidale trifațetate prin cioplire, tăiere transversală și raclaj axial.
7. aplicarea tratamentului termic în vederea obținerii unei durități sporite.
Vârful se fixa la extremitatea distală a unei tije adaptate morfologiei părții proximale a armăturii, într-o despicătură axială lungă de cca 41‒42 mm.
Pentru rigidizare se utilizau fibre vegetale sau o meșă subțire de piele, care se
puteau impregna cu adeziv pe bază de ceară preparat și aplicat la cald (Fig. 12)16.
2.5. Urme de utilizare. Fracturarea ED este singurul aspect observabil care
se poate pune în legătură cu un efect al utilizării piesei ca armătură de proiectil, fără
a avea alte elemente care să susțină o astfel de ipoteză, fracturarea respectivă putând
avea și alte cauze, inclusiv unele de natură accidentală (Fig. 17).
2.6. Rolul funcțional. Piesa analizată este un vârf (armătură) pentru inserat în
despicătura axială a tijei săgeții. Probabil se lansa dintr-un arc lung, puternic, folosit
ca armă de vânătoare și de luptă. Parametrii fizici ai compactei cornului de cerb (duritate și elasticitate) fac din aceasta o materie primă optimă pentru fabricarea armăturilor.
Diametrul tijei măsura cca 12 mm, având morfologie cilindrică sau tronconică
la ED, adaptată morfologiei PP a armăturii.
2.7. Dimensiuni (mm): Ltot cca 73,50; L 71,46; L PP + PM 40,20; diam. EP
11,90/8,5; centrul PP diam. 10/7,94; PM sub baza PD diam. 7,84/8,29; L PD 33,30;
baza PD 9,94/10,24; L fețe PD 33,30; lăț. max. fețe 9,94; lăț. la mijlocul PD 8,75.

3. Discuții, analogii, încadrare culturală
Vârfurile de săgeți din materii dure animale (os și corn de cerb) sunt prezente
între descoperirile aparținând epocii bronzului de pe teritoriul României, deși ele nu
au fost decât rareori repertoriate și studiate sistematic17.
Pentru date mai vechi, relativ recente și recente asupra culturii Wietenberg
cf. câteva lucrări citate selectiv, toate cu bibliografia18.
Până în prezent, pentru mediul cultural Wietenberg, nu am identificat, în literatura de specialitate consultată, semnalarea unor vârfuri de săgeți din corn de cerb
similare. Armăturile de os și corn de cerb sunt rareori menționate în lucrări dedicate
industriei materiilor dure animale aparținând culturii respective19.
16

Pentru alte detalii privind fabricarea și lanțul operator al acesteia a se vedea Beldiman, 2002.
Cf. selectiv Chidioșan, 1980, p. 63 (cultura Wietenberg); Florescu, 1991 (cultura Noua); Beldiman, 2002 (Zoltan, jud. Covasna, cultura Noua); Beldiman et alii 2012, p. 104 (Păuleni-Ciuc,
jud. Harghita, cultura Jigodin); Dietrich, 2013 (cultura Noua); toate cu bibliografia.
18
Andrițoiu, 1992; Andrițoiu, Rustoiu, 1992; Bălan, 2015; Bălan et alii, 2016; Bălan et alii,
2018; Berecki, 2016; Boroffka, 1994; Ciugudean et alii, 2015; Ciută et alii, 2021; Dietrich,
2013; Fântâneanu et alii, 2017; Palincaș et alii 2019; Puskás, 2020; Quinn et alii, 2020; Rișcuța, 1995.
17
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În schimb, armăturile de corn de cerb sunt frecvente în cadrul culturii Noua
(grupul/complexul cultural Noua-Sabatinovka-Coslogeni), piesele cu peduncul lung
și partea distală piramidală fiind un marcator cultural binecunoscut20).
În acest context, înclinăm să atribuim piesa analizată culturii Wietenberg, faza
a III-a, când sunt sesizate influențe ale culturii Noua manifestate inclusiv în domeniul
prelucrării materiilor dure animale (prezența omoplaților crestați etc.).

4. Concluzii
Lucrarea de față oferă datele de primă instanță ale unei descoperiri întâmplătoare pe o suprafață arabilă, care aparţine administrativ comunei Hălchiu (jud. Brașov),
care a prilejuit recoltarea unui valoros material arheologic dintr-un punct necunoscut
până acum în literatura de specialitate.
Importanța majoră a demersului este conferită de recuperarea unui artefact rar,
atribuit ipotetic culturii Wietenberg, faza a III-a, un vârf de săgeată din corn de cerb în
stare de conservare foarte bună.
El a prilejuit realizarea unei analize tehnologice exhaustive în vederea decelării
etapelor fabricării, generându-se astfel un exemplu de abordare, care se poate extinde
la alte descoperiri similare.

Abrevieri
BPD
CP
Diam.
DN
ED
EP
FI
FPD
FS
L

19
20

Baza părții distale
Cioplire
Diametrul
Drumul Național
Extremitatea distală
Extremitatea proximală
Fața inferioară
Fața părții distale
Fața superioară
Lungimea

Lăț.
Ltot
MD
MS
PM
PP
RAN
TT
Lăț.
Ltot

Lățimea
Lungimea totală
Marginea dreaptă
Marginea stângă
Partea mezială
Partea proximală
Repertoriul Arheologic Național
Tăiere transversală
Lățimea
Lungimea totală

Chidioșan, 1980, p. 63, pl. 39/22, 38; Rișcuța, 1995, p. 54.
Florescu, 1991; Beldiman, 2002; Dietrich, 2013.

270

Fig. 6. Vârf de săgeată din corn de cerb. Vederi generale (a‒f) (foto C. Beldiman).

Fig. 7. Vârf de săgeată din corn de cerb. Convențiile descrierii (a)
și morfologia secțiunilor (b) (scheme și foto C. Beldiman).
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Fig. 8. Vârf de săgeată din corn de cerb.
Vederi ale părții distale (a‒c) (foto C. Beldiman).

Fig. 9. Vârf de săgeată din corn de cerb.
Convențiile descrierii părții distale (a‒c) (scheme și foto C. Beldiman).
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Fig. 10. Vârf de săgeată din corn de cerb.
Vederi ale părții proximale (a‒c) (foto C. Beldiman).

Fig. 11. Vârf de săgeată din corn de cerb.
Vederi ale părții proximale (a‒c) (foto C. Beldiman).
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Fig. 12. Vârf de săgeată din corn de cerb. Propunere de reconstituire
a fixării în tija de lemn (corpul săgeții) (a‒e) (scheme și foto C. Beldiman).
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Fig. 13. Vârf de săgeată din corn de cerb.
Vederi microscopice ale bazei părții distale 1 (1‒6) (foto C. Beldiman).

275

Fig. 14. Vârf de săgeată din corn de cerb.
Vederi microscopice ale bazei părții distale 2 (1‒6) (foto C. Beldiman).
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Fig. 15. Vârf de săgeată din corn de cerb.
Vederi microscopice ale bazei părții distale 3 (1‒6) (foto C. Beldiman).
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Fig. 16. Vârf de săgeată din corn de cerb.
Vederi microscopice ale părții proximale (1‒5) și
ale bazei părții distale 6 (foto C. Beldiman).
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Fig. 17. Vârf de săgeată din corn de cerb.
Vederi microscopice ale extremității distale (1‒6) (foto C. Beldiman).
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