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DESPRE O CATEGORIE DE ARTEFACTE DIN  
CORN DE CERB ATRIBUITE BRONZULUI TÂRZIU  

DIN NORD-ESTUL ROMÂNIEI  
 
 

Vasile Diaconu*, Adela Kovacs** 
 
 
* Complexul Muzeal Național Neamț, Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu Neamț;  
   diavas_n82@yahoo.com 
** Muzeul Județean Botoșani; adelakovacs.museum@gmail.com 
 
 
Abstract. In the northeastern part of Romania, in Botoșani County, several mace-heads made 
of deer antler have been identified in the last decades. The three artifacts discussed in this ar-
ticle come from settlements of the Noua culture, specific to the Late Bronze Age. 

All the items were made from segments from the base of the antler, being subsequently 
perforated. In order to understand the manner of realization of such objects, experimental ar-
chaeology data were also brought into discussion. 

In the cultural environments of the Bronze Age we find very good analogies for the 
specimens that are the object of our study. In terms of meanings, the items mentioned could be 
used as weapons, but most likely had a social significance. 
 
Keywords: Late Bronze Age, Noua culture, settlements, antler mace-heads, social symbols. 
 
 

1. Introducere1 
În rândul descoperirilor atribuite epocii bronzului târziu, o serie de artefacte ar 

putea să aibă funcționalități legate de evidențierea statutului social al unor persoane sau 
grupuri umane. Dacă în literatura de specialitate anumite artefacte-simbol au fost dis-
cutate în repetate rânduri, și ne referim aici la sceptrele tronconice de piatră, sau la 
unele piese metalice (pumnale, topoare), există și alte categorii de obiecte care merită 
incluse și analizate în același cadru. Ne referim aici la câteva piese realizate din corn 
de cerb, descoperite în județul Botoșani (nord-estul României) și care, prin trăsăturile 
lor, pot fi interpretate ca obiecte cu o utilitate simbolică sau ca arme.  

Pentru perioada bronzului târziu astfel de piese apar foarte rar în contexte ar-
heologice, motiv pentru care publicarea celor trei obiecte inedite considerăm că poate 
aduce unele completări la stadiul cunoștințelor actuale.  

2. Material și metodă 
În cadrul acestui studiu sunt analizate trei obiecte din corn de cerb, descoperite 

în așezări specifice bronzului târziu (cultura Noua). Obiectele au fost găsite în ultimele 

                                                      
1 O variantă în limba engleză va fi publicată în volumul omagial dedicat dr. Maria BITIRI. 
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trei decenii și se află în patrimoniul Muzeului Județean Botoșani și al Muzeului de 
Istorie și Etnografie Târgu Neamț.  

Respectivele artefacte au fost analizate macroscopic și după o descriere a tră-
săturilor acestora vor fi discutate în contextul mai larg al obiectelor similare întâlnite 
în cadrul culturii Noua, dar și cu referiri la alte medii culturale specifice epocii bron-
zului. 

Pentru fiecare piesă vor fi aduse în discuție observații de ordin tehnologic, pre-
cum și caracteristicile morfologice.  

3. Contextul arheologic  
Cele trei obiecte, care fac subiectul acestui studiu, provin din localitățile Cotâr-

gaci (com. Roma), Corlăteni (com. Corlăteni) și Sarata-Basarab (com. Hănești), din 
județul Botoșani (Fig. 1). 

 
Fig. 1. Harta răspândirii măciucilor de corn din nord-estul României. 
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Piesa de la Cotârgaci a fost descoperită pe suprafața unui sit arheologic atri-
buit bronzului târziu, aflat la sud-vest de sat, pe malul drept al văii Ratoșului, în punc-
tul numit La Rugi/Calul Alb2. 

Al doilea artefact a fost găsit în timpul săpăturilor arheologice efectuate în anul 
1989 în punctul La Iaz/Cărămidărie, aflat în partea de sud-est a satului, între Valea 
Jijiei și Valea Putreda, în secțiunea S.II3. De aici provin și o serie de materiale cera-
mice tipice pentru cultura Noua.  

De pe suprafața unui "cenușar" al așezării Noua de la Sarata-Basarab-Via lui 
Borcilă a fost recuperată recent o piesă din corn de cerb, similară cu cele prezentate 
anterior. Situl de unde provine obiectul se află în partea de vest a satului, pe panta esti-
că a dealului de lângă Casa de apă, în stânga drumului ce duce spre Hănești4. 

4. Descrierea pieselor 
1. Artefact lucrat din segmentul de la baza cornului de cerb, obținut după tăierea rami-
ficațiilor. Pe baza caracteristicilor dimensionale, materia primă a provenit de la un cerb 
de vârstă medie. În zona centrală a obiectului a fost realizată o perforație aproximativ 
circulară, iar întreaga suprafață a piesei a fost atent finisată. Perforarea s-a făcut tot cu 
un obiect tăios, probabil o daltă. Un amănunt extrem de interesant este faptul că după 
tăierea ramificațiilor a fost extrasă o parte din substanța spongioasă, iar golurile au fost 
umplute cu alte segmente de corn, introduse prin presare, fapt ce a cauzat fisurarea o-
biectului. La o analiză atentă se pot observa, în diverse zone ale piesei, urmele obiectu-
lui cu care s-a făcut tăierea, cel mai probabil un topor sau o daltă metalică. A fost des-
coperit în situl de la Cotârgaci. 
Dimensiuni: lungime - 109; lățime maximă - 89 mm; diametrul perforației - 21 mm; 
diametrul bazei - 83 × 52 mm (Fig. 2). 
2. Artefact lucrat dintr-un segment de la baza cornului de cerb. După ruperea ramurii 
principale și tăierea celor două ramificații, piesa a fost perforată prin decuparea unui 
orificiu rectangular care face legătura între partea anterioară și cea posterioară a cor-
nului. În cazul acestui artefact se observă că toată substanța spongioasă a fost îndepăr-
tată. De asemenea, baza cornului și capetele tăiate ale ramificațiilor au fost relativ bine 
finisate. Obiectul provine de la Corlăteni. 
Dimensiuni: lungime - 105 mm; lățime maximă - 60 mm; diametrul perforației - 17 × 
15 mm; diametrul bazei - 53 mm (Fig. 3). 
3. Obiect lucrat dintr-un segment de corn de cerb, cel mai probabil din zona mediană. 
Materia primă a fost tăiată cu o piesă metalică (topor/daltă), urmele debitajului fiind 
evidente pe extremitățile piesei. Tot cu un obiect tăios, pe zona posterioară a cornului 
a fost realizată o perforație cvasi-circulară, prin intermediul căreia s-a extras o parte 
din substanța spongioasă. Pentru a putea fi fixat într-un mâner de lemn, cu ajutorul 
unui sfredel a fost extrasă substanța spongioasă și din segmentul de ramificație păs-
trat. Perforarea s-a făcut bidirecțional, motiv pentru care orificiul pentru fixarea mâne-
rului nu este perfect cilindric. La ambele extremități ale perforației observațiile macro- 
                                                      
2 Șovan, 2013, p. 365, nr. 10. 
3 Tudor et alii, 1953, p. 429; Păunescu et alii, 1976, p. 77; Dascălu, 2007, p. 178. 
4 Diaconu, 2008; Diaconu, 2010, p. 39-40; Șovan, 2013, p. 232. 
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Fig. 2. Măciuca de corn de la Cotârgaci, jud. Botoșani. 
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Fig. 3. Măciuca de corn de la Corlăteni, jud. Botoșani. 
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Fig. 4. Măciuca de corn de la Sarata-Basarab, jud. Botoșani. 

scopice relevă urme de uzură și ușor lustru. Artefactul a fost descoperit în situl de la 
Sarata Basarab.  
Dimensiuni: lungime - 114 mm; lățime maximă - 83 mm; diametrul perforației - 15 × 
18 mm / 25 × 20 mm (Fig. 4). 
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Fig. 5. Segmente de corn de cerb și măciuci: 1, 2, 5 - Cobîlea; 

3 - Slobozia-Șireuți; 4 - Odaia-Miciurin; 6 - Mahala5. 

                                                      
5 1‒5 -după Sava, 2014; 6 -după Smirnova, 1972. 
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5. Câteva observații tehnologice 
Pentru manufacturarea pieselor de mai sus s-au întrebuințat atât segmente bazi-

lare, dar și porțiuni de la intersecția ramificațiilor. De altfel, în unele așezări ale cul-
turii Noua au fost descoperite fragmente de la baza coarnelor de cerb, care ar fi putut 
servi ca suport pentru confecționarea unor astfel de măciuci6 (Fig. 5/1‒2). 

Preferința pentru partea inferioară a coarnelor ar putea fi explicată prin masi-
vitatea lor, care permitea realizarea unor perforații suficient de mari, necesare pentru 
fixarea într-un mâner de lemn.  

Debitajul primar s-a făcut cu unelte foarte bine ascuțite, printr-o tăiere fermă, 
exactă, astfel încât marginile extremităților sunt regulate, iar în unele cazuri au fost 
chiar finisate prin abraziune. Tot prin debitaj și abraziune a fost înlăturată și rozeta 
specifică de la baza coarnelor. 

Dintre cele trei piese discutate aici, una dintre ele a fost perforată pendicular 
pe fețele aplatizate, iar celelalte două au orificii realizate transversal. O caracteristică 
a acestor "sceptre" este aceea că perforarea nu s-a făcut în manieră clasică, cu un sfre-
del, ci prin utilizarea unui obiect tăios cu care a fost decupat stratul dur al cornului, 
obținându-se un orificiu cvasi-rectangular sau cvasi-circular. 

Nu este lipsit de importanță nici detaliul potrivit căruia pentru toate piesele dis-
cutate de noi s-a practicat, în proporții variabile, extracția substanței spongioase din 
interiorul cornului. Pentru unul dintre artefacte, golurile obținute au fost completate 
cu alte segmente de corn (Fig. 2/1b, c, d), situație atestată de altfel și în cazul altor 
obiecte similare din cadrul epocii bronzului descoperite pe teritoriul României, așa 
cum sunt cele de la Lancrăm (jud. Alba)7 și Oradea8.  

O altă observație este legată de faptul că doar piesa de la Roma a avut supra-
fața finisată, celelalte două păstrând asperitățile tipice morfologiei cornului de cerb. 

6. Discuții 
Pentru că piesele discutate anterior au fost descoperite în contexte ale culturii 

Noua, trebuie să menționăm că obiecte similare sunt cunoscute și în așezările acelu-
iași mediu cultural din Republica Moldova, la Slobozia-Șirăuți9 (Fig. 5/3), Odaia-
Miciurin10 (Fig. 5/4), Cobîlea11 (Fig. 5/5) și Ucraina, la Mahala12 (Fig. 5/6). Deși numă-
rul lor este redus, se poate constata că avem de a face cu două tipuri ușor distincte. Pe 
de o parte sunt acele piese perforate perpendicular pe fețele principale, iar pe de altă 
parte sunt obiectele care au orificiul de fixare plasat transversal pe fețele anterioară 
și posterioară. 

O altă observație care se cuvine făcută este aceea că piesele prezentate de noi 
sunt nedecorate, deși în cadrul altor culturi ale epocii bronzului se cunosc astfel de arte-

                                                      
6 Sîrbu, 2011, fig. 10/5, 6; Sava, 2014, fig. 158/2-4. 
7 Aldea, 1973. 
8 Fazecaș, 2015. 
9 Sava, 2014, fig. 18/1. 
10 Sava, Kaiser, 2011, fig. 84/15; Sava, 2014, fig. 84/15. 
11 Sava, 2014, fig. 158/1. 
12 Smirnova, 1972, fig. 7/2. 
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facte, așa cum sunt exemplarele de la Boarta (jud. Sibiu)13, Lancrăm (jud. Alba)14, 
Ulmu (jud. Călărași)15 și Oradea (jud. Bihor)16. După cum o indică descoperirile de 
până acum atribuite bronzului târziu, în cazul acestor "sceptre" accentul s-a pus pe 
funcționalitate și mai puțin pe latura estetică. Acest din urmă detaliu este observat 
doar pentru piesa de la Roma, a cărei suprafață a fost atent șlefuită. 

Așa cum am arătat anterior, piesele discutate de noi provin din așezări ale cul-
turii Noua, la fel ca și exemplarele descoperite în stânga Prutului. Pentru alte medii cul-
turale specifice epocii bronzului, "sceptre" de corn au fost descoperite și în complexe 
de cult, precum cel de la Sibișeni/Vințu de Sus (jud. Alba)17, sau chiar în morminte, 
așa cum este exemplarul de la Sărata Monteoru18. Din această perspectivă putem con-
sidera că aceste artefacte din corn de cerb au avut o funcționalitate aparte, care trebuie 
totuși contextualizată. Faptul că unele dintre acestea piese au fost decorate, constituie 
un argument în favoarea ideii că ar fi putut îndeplini rolul unor obiecte de distincție 
socială. În cazul piesei de la Cotârgaci, se observă foarte bine grija pentru aspectul 
exterior, suprafața fiind finisată atent, iar cioturile ramificațiilor au fost umplute cu 
segmente de corn, cel mai probabil, tot din rațiuni estetice. Un amănunt extrem de 
important este acela că pentru "sceptrul" amintit găsim o foarte bună analogie în zona 
de nord a județului Botoșani, la Oroftiana (com. Suharău). Aici a fost descoperită o 
piesă lucrată din rocă vulcanică ce imită perfect exemplarul de la Cotârgaci19.  

Nu excludem posibilitatea ca unele dintre aceste obiecte să fi fost simple arme 
pentru lovirea de aproape, deși greutatea redusă a lor nu susține pe deplin o astfel de 
funcționalitate. Desigur, trebuie să luăm în calcul și faptul că unele dintre aceste arte-
facte au îndeplinit rolul unor arme simbolice, utilizate în scop ceremonial.  

7. Concluzii 
În paginile anterioare au fost expuse o serie de date referitoare la trei piese din 

corn de cerb descoperite în județul Botoșani și care aparțin bronzului târziu. Artefac-
tele amintite aduc completări consistente referitoare la această categorie de obiecte, mai 
ales că numărul exemplarelor din arealul culturii Noua este extrem de scăzut.  

Pentru a înțelege anumite aspecte legate de tehnologia de confecționare a aces-
tor piese, am făcut apel și la arheologia experimentală, reușind în acest fel să aproxi-
măm durata de timp necesară pentru confecționarea unui astfel de obiect.  

Cât privește funcționalitatea celor trei măciuci descoperite în nord-estul Româ-
niei, nu putem fi foarte categorici pentru că avem detalii consistente asupra contex-
telor arheologice din care acestea provin, chiar dacă au fost recuperate din așezări ale 
bronzului târziu și își găsesc foarte bune similitudini în acest palier cronologic. 
 

                                                      
13 Popa, Ștefu, 2009. 
14 Aldea, 1973. 
15 Morintz, 1978, 135, fig. 73/9; Florescu, 1991, 153-154, fig. 146/1; Bolohan, 2018, pl. 8/4-7. 
16 Fazecaș, 2005. 
17 Andrițoiu, Popa, 1999, p. 106; Andrițoiu, Popa, Simina, 2004, p. 151. 
18 Bârzu, 1999, 66, fig. 16/T.71.1. 
19 Diaconu, Ciucălău, 2015. 
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