
Consideraţii asupra topoarelor "sceptre" 
din piatră, epoca bronzulu~, pe baza 

descoperirilor de la Butimanu 
COXSTASTA BOROSEALYT, 

r ~L<..,'f LI:' !JO NO.YE A.YŢ 

Începînd din anul !96S, în urma unor Cl'lTd{tri arheologice ele teren organizate 
d~~· Cercul de istorie, elevii ~colii gl~nerale ct c LL-;ck l-- X din comuna But imanu, 
judeţul Dîmboviţa, an colecţionat, din cele pe~tl' 13 situri arheologice identificate 
in perimetrul comunei, numcroa:-;e 1nateriale care, împreun{t cu cele de caracter 
g~~ologic, istoric şi etnografic, au fost expuse în cadrul Colţului muzcistic, în vi
trinele transferate de la ~Iuzeul ele istoric şi artrt al municipiului Bucurcşti 1 . 

Comuna este situată în partea de nord a Cîmpiei Române în subunitatca 
Cimp ia~ Snagovului, în imediata vec in{tta te a rcgiun ilor picmontane şi de diva
gare:!. In partea central-vestică a perimctrului său, în vecinătate cu comunele 
H.ăcari şi Cojasca îşi au izvoarele trei v:ti: Ccairul, Ccau~ul şi Luciul, care împrcunrt 
alcătuiesc cursul superior al Snagovului ce poartă şi denumirea de Coadelc Sna
govului:3. Pc terasele acestor v{1i, abrupte pe malul de sud şi domoale pc cel nordic, 
se înşir{t cele 13 aşezări omeneşti identificate pînă acum, datînd din epoca pietrei 
(palcolitic, neolitic), epoca bronzului, fierului, dacică, daca-romană şi feudală. 
Unele dintre ele erau cunoscute din anii premerg{ttori celui de-al doilea război 
nwndial. din cercetările întreprinse de Dinu V. Ro~ctti împreună cu învăţ;itorul 
Gh. Enache. Cele mai multe au fost identificate în perioada de cînd activează Cercul 
de istorie al şcolii. Luncile acestor firicde ele apă ce-şi au obîrşia în straturile frea
ticc de prundiş erau acoperite cu bălţi şi mlaştini populate cu flor[t şi faună 
:-;pccif ică pînă la a1ncnajarca pe ele a unei salbe de cleştec4 . 

S-a intreprins un 111 ic sondaj strat igraf ic pe terasa ~Iotoroi, în apropierea 
văii Lunea. 

În partea de sud-vcs t a acestei aşezări se află şi trei movile, acum. aplatizate 
din cauza lucrărilor agricole, în care, prin 1940-1943, învăţătorul Enache a făcut 
s{tpături cu ajutorul premilitarilor sub supravegherea lui D.V. H.osetti. Din de
claraţiile unui participant, pc atunci premilitar, rezultă că în movilă nu au fost 
g{tsitc decît cîteva fragmente ceramice care s-au pierdut5 . 

Materialele pe care ne propunen1 să le prezentăm cu această ocazie sînt ar
tnele şi uneltele din piatră şi bronz descoperite în perimetruţ comunei, deoarece 
ele contribuie la înţelegerea procesului de dezvolt~re social-istorică a societăţii 
omeneşti din epoca bronzului din Cîmpia Română. Acestea sînt topoare simple sau 
topoare de luptă - sccptre, ciocane, n1ăciuci6 • 

Pîn{t acmn s-au descoperit patru topoare întregi şi 10 fragn1entare care pot 
ti atribuite unui anume. tip. Un nmnăr de aproximativ 10 fragmente sînt prea in
forme sau atipicc spre a putea fi luate in discuţie. Toate sînt lucrate din bolovani 
tie rîu rulaţi, extraşi din prundişurile terasei din care ţîşnesc izvoare cu apă de 
băut în jurul cărora s-au dezvoltat şi aşezările. Ele sînt de culoare cenuşiu-cafenie, 
cenuşiu-verzuie, cu impregnaţii albe sau albicioase verzui sau gălbui. O singură 
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pit•<t e:-;tt' ncgnc1oa:-;i"i, anunw Ct·a pron·nind din cnet·t[tri].- mai vechi ce~~· p;~--
trcaz;\ în colecţiile .:\luzeului de istoric ~i art:1 al municipiului Bucnr~·~ti. 

Din an;diza statistic[! a acestor dc:-;copt-riri r('zult:1 c~t din patru topP;;r•· 
găsite intregi, trei sînt ~.ccptrc, iar din n·lc 10 pit·~t· fragm('ntarc, cinci pot fi at:r)
huitc acl'lci;t~i categorii (n·zi talwlul). Ele Sl' dt·oselwsc dt· n·kbltl' prin form:, ~.i 
Etis can· nu t·ste ascntit. ci usor homhat. 

' . ' 
Între topoarek de folosinţ;} cumlm{t, pit·sa cea mai importanL-1 ~-~tt· n·;.: ::~~--

trcag{t g:tsiU"t în grtulina locuitorului l. Dumitr;tclw din Butimanu. An· lunginw.1 
de X cm, Eiţinwa de 4,7 cm, grosinwa de .),K cm (Pl. 1. 2). Esk in form{t d1· tritmgJJi 
cu laturile sinwtrin· ~i a fo~t lucrat dintr-o roct1 Cl'l1U~iti-IH'gricioa<l-<tJHkzit. 
a\'Înd vîrful ascutit, iar JW C('ntru o !!aurtt dt• înm{IIHIS<tn·. Caura si \·irful 1m·zin1:1 

' ,, ' ' 
ştirl>ituri din cauza folosirii. A fost confecţionat:~ dintr-o pic:-:{1 spart{• ~i n·cond)-
ţionat:L Ceafa sa se termin{t plat, dar pc centrul <Ul, pc <1C1'l"a~i dir~'qi~· ru actu;,la 
gaurt1 de inm{musare se ol>slT\'{t o <tntuirc atl·nnattt, unna gtntririi mai \'t'd;i. 
histanţa mică di1~tre ct·afi şi gaura J');tst.rat;l înt:tre~te ~i mai ~nlt an·ast:t pttrcrc. 

Dintre fragmentele de piese de tip comun. trei proYin din jum[ttatca cn ceafa. 
Dou{t an capetele cdei plate, iar una uşor bombat:t. Toate au muchiile cdl'i at(·
nuate. Din partea cu vîrful, reţin atenţia dou{t piese. {1na arc sub sp{trtnra gău
rii un început de găurire (Pl. V l, 2). ccalalt{t este spartă neregulat tot în dr('ptul 
găurii de înmănuşare. Partea mai hmg:1 a sprtrturii prezintr1 o aplatizarl' am(·n~î
jat:t ce poartă urme de folosire, m{lruntc şi lustruite, pe can· crt'd{'m c[t le put(·m 
explica prin folosirea repetată (cioc[mire) a unei suprafeţe moi, probabil pidt· ~~~a 
alte snhstanţc moi. 

Fără îndoială, piesele celf' mai dcos('bite sînt topoan·le de luptrl dt· tip :-:.ccp
tru. l>up{t cum reiese şi din tal>cl. de la Butimanu provin trl'i piese întregi. Dintre 
acestea, doui"'t se află în colectia scolii din Butimanu. Cea dt·-a treia se afl:1 în colec
ţiile l\luzcnlni de istorie şi' art';l al municipiului Bucurl'şt i. Toate acestea sînt <k 
o deosebită Yaloare docunwntar-istoric;l ~i artistirtt. Cl'a mai import<tntă ni ~<' 
p~uc piesa aflată în colectia scolii ce înfttt iscaz{t un cap de lt·bttdtt sau rat~tmotaCt, 
oricum o pa<u-e de balt{t.(pa'lmipccl). S-a'ghsit la Stcrianu-Fcnni"'t ~i t·stc 'f{tcut'din
tr-o rocă magmatici"'t-andczit ce arc culoarea rczultaUt dintr-o ÎJll})('striţare mărun1{t 
de ncgru-ccnu~iu cu gălbui caft-niu ~i alb. An' capul rcdat printr-un J< tund din care 
se cont inu{t ciocul strangulat (oval în sccţ imll') ~i apoi lttţit spre vîrf. Pc cap, de-o 
parte şi dl' alta, cîte un buton semisferic inchipuil· ochii. Cap:ttul opus ciucului, 
respect Î\· ceafa, este reprezentat tot printr-un buton S(·misfcric închipuind nw
ţul. Spre capătul ciocului se află o ~ănţuire în\"" a:::.cmănrltoarc tiviturii _cioculni 
palmipedl'lor. Buton ii ce marr1waztt ochii şi moţul sînt bine conturat i. Jntrcaţ:a 
.suprafaţă a piesei este foarte bine şldniti"'t şi lustruitrt. fiind f('alizată de un arti<..'!' 
iscusit. Toporul este bine păstrat, prf'zintă ştirbituri doar pc marginile ~ăurii d<· 
înmi"'muşare. Are 9,3 cm lungime, 4,1 cm lttţinw la cap, 2,6 nn la mijlocul stran
gu1ării şi 4,3 cm la capătul ciocnlni, iar grosimea 4,4 cm în dreptul capului, 2,1 
cm la mijlocul ciocului, 1 ,) cm la capătul său. (Pl. Il; pl. IX 1). 

A doua piesă \"otivi"'t <'stc făcută dintr-o rocf1 magrnatidt-microdiorit porfiric 
(diorit) cenuşiu-Ycrzuie cu impregnaţii fine caftmii dc~chist•, cennşii închisl' ~i 
negre. Suprafaţa sa este foarte bine lustruită. A 1"ost g{tsită în perimetrul ~atului 
Ungureni, pc malul stîng al pîrîului Luciu. PriYit{t din faţă are o formă ce se în
scrie într-un oval, iar dintr-o parte într-un dreptunghi cu unghiurik rotunjite. 
Este ~imctrică, cu tăişul ascuţit, dar nu spre a sluji la tăiat. Ceafa i St." tt>nnin;) 
printr-un buton abia schiţat. Are lungimea de 10,3 cm, lăţimea de 4,6 cm, la fel ~i 
grosimea (Pl. /, 1). 

A treia piesă, cea aflată în colecţiile :Muzeului de istorie şi artă al municipiu
lui Bucureşti, a fost descoperită de către D.V. Hosetti între anii 1935---1940, la 
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A 

PlanFt II. Toporul in form:"'t de cap de kld't!~;\ dc~cr•pcrit la lllJtimanll . .\. Yt:ck:-c clir: f;q:t; 

B. \"edere din profil ~i ('. Ycderc lateralft. 

~ -'''ii~~~;~~· :;;~·-~,t,_~J:~~·i~ţif~~~~·~~~~if~.r~~,.;'i~~:~ţ~Jm~/··i~$;~i~ţ~-~j··· -'~ ···c·, ·.-'~ 
Brtrbnceann sau Bntimann '\Tic. Ea poarttl. num~trnl de inn·ntar L"\440/10:')9. 
Arc lungimea de 18,5 cm, l;'tţime;l în dreptul gilnrii de 6 cm, la tăiş de 4,9 cm. iar 
grosimea de 24 cm în dreptul g:mrii. (~aura (\' Pn a~p(·ct fnsiform. mai larg;i 
în partea dor~aUt - 2,4 cm şi mai mic:t în partt'a Ycntrală -- 2 cm. t·stc dcpla~~Ltă 
spre ceafa care se tcrmin;'t într-un lmtc.n suni:-;fcric .Partea cu Eti~nl reprc-zinUi dou:t 
treimi din pic~~:l. Trtişnl se l:iţcşt<: ~~pr<' parte~~ \Tntral:1. AstfeL pi(·~·'a Y:t:nll:t din pro
fil are un aspect arcuit Ycntral. In dreptul g;'turii pr('zinUt o îngro~are :-:prc a a\·ca 
rezistenţa mai mare, dar prin acc;lstrt form:t :-:.c apropie şi e;l de silw ta unui cap 
de pas;'trc. După descoperire a suferit o !-~pargcn· în apropierea Ctiş'..1lni. E~;tc f{tn~t:t 
dintr-o rocă ncagrrt-cenuşit', dt.nă, bi1w ln~truitz~. Pc suprabţa sa se ch,n\ :t ~Hlîn
citnri mici pc care k an~a reca înainte dL' ~lduin· . .:\fost publicaCt <k Scl1a~tian 
::\Iorintz si Dinu \~. l~osctti în "BucnrcstiicL· odinioar~t" f{tr{tcomentarii, dct:dii 
mdricc s'au tipologicc (l>l. 111). ' 

O a patra pie<t de 1m tip apropiat se aflrt în colecţiile ~luzcl•lui de ist< ril' 
si artrt al mnnicipinlui Bucuresti si proYine din OltL·nia. },re num;'trul de inYnll;\1-
]~')442/1678. Este frtcnt:t dintr-~ HJ~;t ncagr;'t care, printr-o ~lefuirc pcrfcct:t, a c:lptt
tat un lncin metalic. Aparţine tipului naYiform, uşor curbat, a\'Încl jumrttat('a ru 
tftişul prclnngă iar cea cu ceafa terminat:t într-un ln1ton Line rclicf~lt. Pc feţele 
laterale, în jum;'ttatca cu g~t.ura de înm:muş~ne prczintrt un ornament de a~;peclul 
unui corp de pasă.re sau poate al unei ~-coici c1rc îmbraC:t grosimea piesei. E~tc 
strrtb{ttt:1[t median, de-·o parte şi de alta, de o dung{t longittHlinalrt dreaptă. :\re 
lungimea de !9,5 cm, L\ţimea de 5,2 cm, i;n gro~imca în dreptul g;'mrii de 2,7 cm. 
Pe t;'tiş ~i pe ceafă ~e pot obscrYa ştiruiil!ri (/'/.V).:\ fost g:tsit:t sau acl1iziţionat;\ 
de Dinn V. I~osd ti probabil tot în pcrioad~1 1935-- 1940, poate la OstroYul ~L!n· 
unde a frtCltt cercctrtri în cîmpul de urne -- (;îrla ::\Iare. Pri\'it din faţ{L se a:-;cam;-tn:t 
cu ~iluda unei prts~tri. Dintre pie:-;ck fragmcr:tarc, cea rn:1i !n1pcrtanC\ ('~t~· aCI'('a 

confcc1 ionatrt dintr-o rcet ccnnsiu-Ycrznie cn imprcg1w tii \'crzi si lH gre-n nu~ ii. 
Prin C~trlmra si forma ~a se an:tur:l t i'imlui navifor;n C~l dcoscbi;·ca c:t jmn~tta t(·a 
pi"tstratil, cea (:ll 1;-'tişul, nu este de accl':tşi lungime. :\u prczint:1 nici un orna
ment dar ca şi C<'lclalte, este crn~~ml'ntah prin formrt şi efectul crom~d ic 
Ycrzni-mozaicat. Tăişld nn este a:-:cuţit spre a ~(T\'1 lil prcccsul de pro-
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ducţie. Prezintă o arcuire pe suprafaţa ventrală. Provine din punctul den1m1it 
Dodo, satul Bărbuceanu. Lungimea păstrată, 7,2 c1n. Este lată de 4,6 cm, groasă 
de 4,8 cm în dreptul găurii şi de 3,6 cm la tăiş. S-a spart în dreptul găurii de înmă
nuşare care nu fusese practicată chiar pe centrul piesei, ci uşor lateral (Pl. V 11 5). 

Al doilea fragment provine tot dintr-un topor naviform. Este făcut dintr-o 
rocă magmatică-andczit (trahit) cu aglomerări nodulare de feromangan. Arc cu
loare cafeniu-roşcată şi a suferit alterări datorită agenţilor chimiei, terrnici şi 
mecanici, zăcînd probabil vreme îndelungată la suprafaţa solului. Ca şi în primul 
caz, jumătatea cu tăişul nu a fost ascuţiU1 spre a servi la trtiat. Prezintă 
aceeaşi arcuirc ca şi piesa precedentă pc partea ventrală, ca de altfel 
şi piesa întreagă. După spargere, capătul cu spărtura uşor aşchiat ventral a fost 
transformat în pisălog. Urma găurii de înmănuşare se mai păstrează puţin din 
cauza rccondiţionării şi a uzurii. Lungimea păstrată-- 9,6 cm, lăţimea în dreptul 

5c.1;1 

Planşa III. Toporul cu buton descoperit de Dinn V. Rosetti la Butimanu .. \. \"cd('rc din faţă 

dorsală; H. Vedere lateralft; C. ,.('<lcrc din partea ·,elltraiCL. 
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Plansa n·. :\U'lciuca fragmentarii din piatr:t ~ldnitii descopcriti'i la 1\ntimauu. ;\. Yl'dl'IT diu faţi"i; 
]) . \.('d('rl" d i li profil; c. \'edere di Il partea CI\ sr[trlură; 1). Yl·dne <l p?irţ ii dl' S\\S; J·:. \"l'dC'rl' a 

p{tr("ii de jos (pe ltll<k se iutroduce IllÎtwrul). 

t rii 4.1 cm. iar la t:ti~ 4 cm, gro~inwa în dn·ptnl grmrii 2,X cm (!)!. 1-'1, i). 
~\ fo:-;t g:tsit pe \lotoroi. 

:\1 trcika fragment proYine din partea cu ceafa. Estt~ f:tcut dintr-o roc:t cc
mi~in închi<t, probal>il o gresie alteratrt Cl' a stat mult timp sub acţiunea agenţi
lor c11imici. termici ~i fizici. ~\n: profilul uşor curl>at, putînd fi încadrat tipurilor 
ck topoarl' dt· lnptrt ctmoscute din lucran·a priYind cultura Tei a lui \". Lcahu 
din asl·zarca <il- la B:mea~a 8 . Prezint:t :-tir1)ituri din antichitate, dar si de mai tîr
ziu. <;ricum dnp{t spargere (l)l. l'I, -/)·.Provine din aşezarea de Ia'stcrianu!i. 

Al patrulea fragment este prea mic spre a putea apr('cia ce fonn{t a aYut 
pi(·~a întn·ag[t din care s-a spart. ProYin(' elin zona cu gaura de înm[mu~are în care 
toporul Sl' îngro~a şi apoi se subţia (J>L. T"II, ./). Păstrcaz{t la suprafaţ;t un luciu 
pukrnic ~i proYinc din locul numit "Lunea ursarilor" de pc :\lotoroi. 

Ln al cincilea fragment proYinc dintr-un topor cu profil curl)at longitudinaL 
din partea cu ceafa---- de la un topor probabil naviform. A fost g:tsit la 
~tt·rianu. Este prea rnic s[t puten1 face alte aprecieri asupra sa. 

:-iL· poate deci afirma pe baza acestei prezentrtri c{t în zona Bntimanu au 
cxi . .;tat ct'l puţin patru tipuri ele topoan· de tip sceptru sau de lupt[t. 

A. L'n prim tip ar fi cel cu ceafa oarecmn conicrt sau cilindridt. cunoscut 
şi în altv a~L·z{tri Tci. cum ar fi cele de la Băneasa şi din alte descoperiri. 

B. Acesta a putut evolua din tipul A. A fost descoperit la Butimanu -
l'ngureni ~i se tennin[t într-un buton ahia schiţat, unicat pînă acum în cadrul 
ac~..'-.;tl'i culturi. 
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C. Toporul na\'Îfonn f:tr{t ornament sau cu ornamentul în form:t ele cap de 
pa.-;::l:·- .-;an de p:-t<tre cu ceafa tenninatrt in buton a putut dcri\·a din tipul 
de topor cu ceaf:t cilindrică cu două lob{tri în zona îngroş:trii din prcaj ma găurii 
de inm:muşare. cunoscut din descoperirile de la Dăneasa (Pl. VII, 3). _ 

Descoperirile viitoare ar trebui să punrt în evidcnţ{t un tip intermediar deoa
rece cd dcscopc'rit la Butimanu este rnult rnai zvelt şi 1nai elaborat, cu valoare de 
unicat. Exemplarul descoperit în Oltenia dez,·ăluie o concepţie ornamentală de 
o vi?iunc cu totul remarcabilă prin supleţea sa, clar m:-ti ales prin aspectul avifonn 
Sl Q(__'COr. 
' 

D. Toporul sceptru în formrt de cap de pasăre ele ap:t moţatrt (lebăcl:t - ori
cun: -..::i palmiped). El nu-şi gtl.scştc antece(knte din punct de vedere al concepţiei 
şi ex ·c11t Îc'i ornamentale în descoperiri pîn:t acum ~tinte ele noi. Prin bntonii 

B 

P!:1f't;a V. Toporul g:tsit de Dinu Y. 'H.osctti în Oltenia .• \. Vcdc·rc a feţei '-ICntra.k; B. Vedere 
laterală; C. Vedere a feţei d orsak-. 
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~<·mi-.:fzTici. aparţin<' culturii Tci, iar prin forma de cap de pa<trc de ap:i, m:1n :ni 
cun·nt i<kologic dt· cpoc{t legat de cultul soarelui şi al lebedei. 

Ciocanl'lt' de piatr:i ~înt f{tnltc din aceleaşi categorii de reci ca ~i top<';~:-, lc
:-;an tt)poarl'k d<' tip ~c<'ptru. Pro,·in aproapl' în exclusiYitate din aşezare;\ de ::;c 
tcra;--;a \-lotoroi. 1\lldc chiar din ~ondajul ~tratigrafic întreprin~. cum a111 ar{dat, ~:1 
;tn·:.:t loc. lkţiiwrn cinci piese fragnwntare de dimensiuni dif<'rÎte. Intre act·~1t', 
n·l mai important e~IC' acela can·' rcprczintfl o treime dintr-o pie<'l întrca~{l. ~-a 
~pad din partl'a <k virf a piesei in dreptul găurii de inm{muşarc. Arc o lu11~iml· 
dt' IO,S cm, Eqinw dl' 7,7 cm (de Ltpt cst~e l{lţinwa piesei) şi o gro~:,im<' de aproxir~;l
tiv 1-\,) cm (<tproap<' cit }{lţinwa piesei). Incercind s{t reconstituim piesa ~i cînt{lr:r;.
d-o am ajuns la concluzia c{t a putut aYea o lungimt' de circa 30 nn si o gn'l1L;-Ic 
de patrn. k!..!". (~aura co;.ii, 11sor piczis:t si fusif~rm{l, cu un (lianwt~u n;t·diu -lt' 
.~. 1 nn. pn,~inLI un puternic iuciu de 'uzl~r{t, prccmn ~i ştirhitnri din cpocfl. lin 
alt fragment pro\·inc din jundtatca cn t:tişul spart in dreptul găurii. Hccon:-:1}
tuinJ pic:-;a grafic am ajuns la părnca c{t a putut aYea o lungime de aproxim~:tiv 
2:1 cm, deci. ca ~i prl'ccclcnta, o ralie mare. Din lungime s-au pftstrat 12 cm: ~~\~.·a 
o lăt im!' de ~ cm si o t!rosimc d<' CJ cm, diametru! g{wrii de înmănusare 3,4 cm. . ' ~ -, ' 
F<'ţl'lc act i,-~, aL· 'îrfului erau asimetrice. Ct'ca ce IH' face să ne gîndim c{t a Ţm~ni 
an·a o funcţionalitak deost·bit{t sau c:t a sufl·rit ulterior modificări ai paramc-trikr 
funcţionali (1 1

/. 1'//, !). fapt ce nu ~~c obscrYă pc piesă. Al treilea pnwine dint~·-o 
pi<·~·.;L c:parU\ lungitudinal cu o lungime de 12 cm, lat{t de 6,5 cm. Din grosinw ~c 
p~L:,trc;~;.;t 4 nn. CL'l':t c~ presupune c{t piesa întreagă a\'ea aproximativ gn 1 ~Î
nwa deS cm. Era m1 ciocan d,: mărime mijlocie din microdiorit porfiric (diord). 
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Al patrulea e:-;tc o hucat~t din parka dl' virf. iar ;1} cincilea o lmcată din parte;~ rn 
ceafă. lat de 8,9 cm, cu diamdrnl g~mrii de înm~muşarc de 3,3 cm (l}l. VII, 6). 
Ca observa ţ ic asupra a:-;pectului general al pieselor ~e poate remarca faptul ci"i ~:m
rilc de inm~umşarc ~înt mici în raport cu m~trinwa şi greutatea topoarelor; fapt11l 
acc:-;ta :-;c poatl' datora unor considercn1t· obicctin·; o ganr~t mai larg:1 făc< ;1 pit:-;J 

mai puţin rczi~tt'nt:1 la dort. iar pe de alt~t parte, gaura 1111 putea fi mai m;ne r:c
cît diametru} trestiilor ~au socului cu care se L\cca g;turirca. 

Coada (mînerul) ciocanului trelmia făcut:1 dintr-un lemn de c~cnţ;i Lir,·. 
Este important <t ;:n:tU"tm c:t tot de Ja But imanu, din ;1şezarea de b BărLn

ccanu sau Butimanu \Iic. din S:IJl~lturilt- ,·cehi ale lui I>.\T. Hosctti provine 1111 fr;1_~
mcnt de m~1ciuc:t Ct' poart:t pc ! a ;tct'ia~i butoni ~cmisfcrici ca C<'Î de pc tipurile 
C ~iI> ale topoarclor votivc prezentate mai ~11~ ..• \re h;1za indar:t făr:t ornament 
al:tturîndu-sc tipului <k m:tciuc:l ~feric:1 cu patru protub<-ranţc pc corp. iar b;1za 
armei cricmnscri~i\ de 1111 inel rt'lidat si ct-cstatl 0 . cunoscut din cr-rccti'irilc de la 
B~measa 11 . Poarttl. num:trul de in\·t·ntar' 1:145 1/1606. Est!· făcut dintr -o re cii Ct'lHl

şie cu impregnaţii albicioase, avînd un diametru dt· 4,<J cm. -:\Icnţionăm dt în :t~e
zarea aparţinînd culturii Tt'i de la Butimanu, ~ituat:t pc kra~a de sud a Ccau~ului, 
spre izvoarele ~ale, din Jocul dcnmnit, "La Tufan" ~--a g;'1~it un topor de bronz fr;t~
mcntar, cu o gaur~t de inm;'muşarc longitlH.linal:t, cunoscut şi ~nb dt·mmlirca de 
"celt", lungime 7,3 cm, Uţirne la t:tiş .1,3 cm (1}1. /J'). Acesta ~e încHlrcaz:t în 
aria de r{tspîndirc a tipului transih;m, varianta r{t~:u·itcan{t ce îşi arc prototipul 
în descoperirile de la Oinac 12 , cel mai V<'chi tip de cdt g:1sit pin~t acum în Cimpia 
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Plan~u 11 II. 1, 4- 5- G. Topoare ~i ciocane fragmentare dt' piatr:t ~ldnit{t descoperite la Bntiman u. 
2. F~agrnent drscoperit la Odaia Turcului; J. Fragment g:tsit la Hncure~ti-Băneasa; cclt de bronz 

fragmentar de!-wopt•rit la Hutilllanu. 
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R(liJdn~t n·ntral-e~tie1 1 :J. Celtul de la Buiimanu-Tubn d~t CC'rtitndinea c~t tipul 
an·:--ta e~k cunoscut de comtmitrtţilc culturale '1\·i din fazele III-1\'H. 

~[enţ ion:un de asemenea c~t tot din descop(·ririle Ycch i ale lui Dinu Y. Ho
sl'tli de la Butimanu proYinc un tipar d<· tip bi\·ah·, ceea ce Il(' face ~.:temitcm pft
n·r(':t crt topoarl'Je Sl' turnau pe loc, r:t Într-una din aşcz?'trih- Îll discuţie au existat 
un :d~.·lier şi un nwşter priceput în arta turnrtrii obiectelor de bronz. 

RcYcnind la topoarele şi ciorandc d(' piatrrt snlllinil'm faptul c~t nu cxisEt 
nici nn fel de dubiu c?'t elen-ar fi fo:~t prelucrate în ;t~czrtrill' în ctn· au fost găsite 
san in ac,·st areal; cloYadă este şi prezenţa în unde din ac('stl' aşcz:iri a unor ccpi 
ck Lt proccslll de grmrire, precum şi materia primrt carL' se gibcştc în deschiderile 
11atnrak ctt straturi ck prundişuri de pc malul ::,ttclic al pirîttlui Ccau~u, pe care sînt 
sit~1;ltc cele mai multe elin asezrtri. 

' 
.\şczarca de pc terasa l\lotoroi în Ctrl' am înt reprins soncbj ul strat igraf ic 

cuno;tştc doui"t dape de locuire: una elin etapa mijloci<· din cYoluţia culturii Glina 
~i ~dta din \Tl'mca culturii Tei, faza a III-a. l\laterialcll· ceramicc de tip (~lina ~c 
afl:t ~i în asezarea cit- la Sterianu-Fcrma aYicolă unde' cxistrt si ceh· de tip Tci III, 
ek fi.ind pr~~zcnte şi la BrtrLuccanu. În restul aşezrtrilor în carC' ~-au frtcut de~copcrir i 
·d\.' unelte d'-· piatr~t se cunosc, din cercctrnile de suprafaţ~t. Etcutc pînft acum, doar 
mat,-riakk ccramice de tip Tci I 11-l \ .. Ciccancle sau topoarele din piatră şlduită 
dL·::;copcritc la Butimanu nu pun proLhmc dco~ebitc, de încadrîndu-se între ti
purik comune acestor etape. 

I )in capul locului, primele donrt tipuri marcheazrt o anume etapă, iar celelalte 
doui"t o altii etapă. Elc1nentul tehnic care le desparte este gaura cozii. Astfel, la 
tipurile A şi B gaura se afla pc centrul piesei, deci şi în centn1l de greutate. La 
i ipurile C şi D gaura s-a deplasat spre ccafrt, fărft sft mai radă pc centrul de greutate 
al piesei. Accastrt schimbare a parametrilor tdmico-funcţionali marcheaz{L ultima 
perfecţionare pc care omul a adus-o acestui tip de unealtă-annft deoarece şi topoa
n·ll' fnnctionale de ast[tzi au aceiasi l);nametri. Schimbarea se datorcaz{t unui sir , ' , 
de observaţii şi experienţe. Acea~ta nu înscamni"t însi"t crt atunci cînd c vorba de 
tipuri cu funcţionalitate dublă sau ornamcntaL''t nu s-au mai frtcut şi topoare cu 
gaura pe centrul piesei. Greu ta t<;a pc care o înt împinrun în elaborarea studiului 
no:-;tru se datorcazrt lipsei de~;copcririlor sau ncpublictl.rii unor materiale deja 
dc:-;coperitc. 

Tipul B gr1sit la Ungureni se înrudeşte cn modelele elin lut ar~ din vremea 
culturii Glina15 din aria culturii Schncckenbcrg din dc~roperidlc de la Gcsprcng
hcrg de lîngă Braşov 16, contcn1poranc culturilor Otomani şi .Monteoru din etapa 
timpurie. Grupei îi aparţine şi tipul dL~ topor de luptă descoperit la Poiana, din 
\TCnlC'a culturii l\fontcoru I a17 , cu arie de răspîndire în nord. pînrt în Polonia. 

Problema tipurilor C şi ]) rrtmînc cea n1ai grea de lrunurit. Prezenţa or
namentului prin butoni setnisferici 1w ceafă şi JW corpul piesei indiC:t o etapă 
t'\·olutivrt destul de clară si Inarclwa.zi"l un orizont cronologic de aceeasi vîrstă 
cu măciucile cu butoni scmisfcriri sp<'cifici fazei III a culturii Tci 18 cu cdle de la 
\\Tietcnbcrg, 19 de la V crbicioara :!'l, cn sabia cu In înerul tcnninat în măciucă cu 
but~_)ni de la Apa din aria culturii Otomani. Folosirea hutonilor de acelaşi stil 
trL'C' · frontierele epocii bronzului fi ind întîlnitr1 în Voievodina în pritna epocă a 
f icrnlui în cadrul culturii Bosut lingă Zcmun21 , precum şi în alte descoperiri din 
ac\·l~aşi epocă dar cu Inodificări stilistice evoluînd spre tnotivul crucifonn.22 

Cu totul deosebit de ceea ce se cunoştea pînrt acum în arcalul gcografic de 
car'-' ne ocupăln clar şi în cel european este toporul care înfrtţişează un cap dt~ 
lcb::idă, tipul D, pentru că constituie o atestare a existenţei unui anume cult 
inci la nivel de bronz mijlociu. Prezenţa butonilor setnisfcrici cu care sînt rcdaţi 
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ochii şi moţul sitncazi"t pie~a. cnm am arătat, la acelaşi nin-'1 cronologic cum;\
ciucilc şi cn sahia de la Apa. Dar butonul semisferic leagă stilistic ~i crono1c1~ic 
tipul acesta de topor n1 cl'l grt~it de D. \". Hosdti la Butimann precum ~i cu cd 
pron~nit din Oltenia (tipul C). 

Forma şi frecvenţa lm ton ilor semiskric i pe toporul cu aspect de pa lm ipcd 
(tipul D) ne dctennini''t srt-1 credem contemporan cn măciucilt· sfcricc cn patru 
butoni sen1isfcrici de pe întrl'aga arie de d'tspîndire (.\Iuntcnia, Oltenia şi Tran
silvania) cn sabia de la Apa de Crişana. Topoarele găsit<~ de U.V. Hosett i la 
Butimann şi în Oltenia (tipul C) marchcazrt variante derivate din tipul B cunoscut 
în zonă îndt din bronzul timpuriu în descoperirile de la Oda ia Turcului dar 
c~trora le lipseşte butonul. 23 Bntom!l <'ste prezent în aceeaşi fonnrt semisferic:\ pc 
buza vaselor de lnt.:H Din descoperirile de la Brrttcsti se cunosc butoni de acelasi 
tip pc corpul vaselor iar la Chitila-Crtrrunidrtric, imtoni făcuţi din os. 2·'> i\:Stft'·l 
lmtonul de pc ceafa sau corpul topoardor, de pc m~tciuci credem crt a fost luat 
din tradiţia locală. În accast[t ipotez{t tipul C const itn ie o varianUt localrt 
sau poate un arhetip care apoi a cunoscut o larg~t răspîndire din care s-;111 dcz
Yoltat forme zonale în care descoperirile din h1zinul Doncţului de la lkscYo ra
ionul \-T ariupol26 , Borod in o - Basarahia27 şi Troia28 şi-ar g?L"i cxcmplific:t ri. 
Acestora din Ullll~l li s-ar putea alrttnra pie~ck din bronz descoperite la TuLI
.\1 ihrtilcşti:! 9 şi din argint de la Pt'rşinari 30 . Cele de la Borodino au doar un 
început de buton dar se aseamrmrt cu cele de la Troia prin înclinarea ,·rntr;d{t 
a liniei tăişului. Şi asp<'ctul general Sl' ascamrmrt cu cel(' de la BcsCYO şi cu tiparul 
\"alYiform de la Butimanu. Toporul descoperit în Oltenia prezintă 1111 ornament 
asemănător cn cel descoperit ]a Ikşe\'o care îmhradt pi!~sa de-o partt' ~i dr· :1 lta 
în zona găurii dîndn-i llll asp<"Ct aviform. n('şi toporul de la Bc~C\"0 est!' ~Cllrt 
~i gros ca şi cele cn linie median:"t din Polonia de la R<"pcszow, dc.:n în vreme 
ce cel din Oltenia este zvelt, înrudirea lor este in afara oridtrui dubiu ~i a pntnt 
deriva, aşa nun arn arătat, din tipul de topor cu umerii lobaţi provenit din 
ccrcetrtrilc de la Brmea~a din \Temea culturii Tei. faza aI ll-a ( fJf. 1'11. 3). Poat(' 
dc:-;copcriri Yiitoan· Yor aduce mai mult{t lumină in ]ămurirl'a c·\·ol!Jţici tipurilor 
prczctltate de noi. . 

Dacrt privim aplica frontal:t din depozitul de la Bujoru:l:! ohsen·run c{t 
aceasta a fo~t conccpnt;~t dup{t modelul toporului de luptrt în formrt de cap de 
lcb{tclrt de la Butimann, avînd ca îns{tsi form;t unui cal> de kbăd{t. Se deosebeste 

' ' 
de pi(·sa de la Butim;mn prin faptul C:t :tn' ciocul mai lat, cu tivitura mai 
cohorît:t ~i m:II-catrt printr-un ~ir de :-;t·min'ITuri. <a şi prin f:1ptul c{t lmtonii 
sînt tnai ]>rocmizwnti si adusi in dre}>tul !.'{turii cozii. Orificiile tk n·s·1)iratie :-;Înt 

' ' ' ,-, . 
marcate prin doutt ornamente ~piralicc (/)!. 1·1/I, /). 

Accla~i COJJccpt ornanH·ntal a fost pus în t'.Xl'Ctlţil' şi atunci cînd s-au lucrat 
c1 pdck de lcbcdc Ct' poart{t ~au im podol w~.c caru 1-cazan d,, la Bujoru:>:> 
(l)l. VIII, 2, 3) (din ahl' p{trţi ;de :-;ale) ~i in gciH·ral capl'tl'lc p;,-;;-trilor de ap{t 
(lelwdc) de pe toate crtrucioarck de bronz din epoca bronzului, ca ce] de la Du
plijaja:11 din Banatul sîrlw~c din aria culturii Zuto Brdo Cîrla }Iare cind 
p{ts[trik poart:L un pcrson;1j um~m În\·cşmintat în costum de cpocrt; dt' pc picsdt' 
Jin prima t'jH)C~t a fi(·rului dt' l;1 (~ros:.; Pt·r:-,clmitz, olH'r 1\:ohk ~i Ber~ sur 
Spree:~.-,; d(' JH' carclc-ctzan. cum ar fi ct·lt· <k b Or{t~t ic:w ~au Estt· şi Conwto 
Tarquinia (din Jtaliar1'. 

Tot duprt aceeaşi gindire concq>tualrt au fu:"'!t executate protonwlc în form;:i 
de pasttn' de ap:t- lchttd;~~ -- cu Vt'rigrt de prindcrc ( i)l. Viii .. ) ). cum sint cele 
din colecţia \Taria şi dr. Ceorgc Sc\creanu=1

H proYt·nitc probabil elin Oltenia 
(zona Porţilor de Fier) şi Chidici:JH de pc malul romfuw~.c a]J)un{trii, dl' la Ci.:..;c·n, 
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-'·"'u 1'///. l'i<·st·d(' l•r<>JIZ tii follllttdt·<apd<· lt·!,;·ut;·t 1. l'it·st· intilnil<'JW tarul ·1otiv d<· h 
lh: : tt 1l l~tlbtalt): 4. J'i('stt-aplit·tt ll'}>I<'Zt·nliild <> 111;·11111< tt <!<· JW cantf de la llujoru: :'i. l'i!'s;"t dt· 

f,rOII/. i11 for111;"t tit• cap d<· kl>;.t<L·t d<· L1 L"rtlj<·Jaro:-.l;a (fugosla·,ia\. 

\'!;; .. J.:o :--;t·lo. Yraca, \'idin din Bulg;tria :-;au d<· la \o,·i BanmTi, ~ino:-;n·ic, 
B:ttin:t, ~;tl>;tc, Prozor, Zt·tntttl, (~omjt·\·aro.Ska Comolm·a·10 <'le. dt· pt· teritoriul 
in~o.-;laY ~:lll din cÎt<'\·a localiUtţi dt· JW \'alt-a Prutului ~~ \i:-;trului supt·rl<lr, 
t:n·..;:tria ~i Lrl'ci:t 11 . 

Buton ii dt· ]H' t"porul dt· Lt B11t im:tll!! :ttt di..;putll·rt· <Tt!ciform;'i, et·t•:t Ct' apropi<· 
l)i·<t n·spt·cti,·:t ~i m;ti 11111it dt· :qdic:t fnlnLd;-t dt• la Bujortt (/'/. 1'111, !) ~i 

it: :·c<'b:-;i tittlP d<' tÎ]1tt1 dt· mttciuctt sfcrictt ctt Lutolli :--<·mi:-.Jcrici dis]Htsi cruci-. . ' 

tonn din t·noc;t lli'O!lZ!dui m:ti '-th di:--ctttattt, J>rt·Ctllll si dt· ;tplin·k nt cor]> si lnt-' . ' , 
to::i "t'tlliskrici în formtt dt· <Tl!C<' de \Ltlt;t din CCllllJlOilt'llţ:t carului-c:t/.an dt· Lt 
l~11j()nt :-:tu dt· l>uton11l cu aplic:-t cn:cilotm:-t dt· lin;,:tt Zt·mtm tot din Ban;ltul 
..; i r l ', ·..; c 1 :.! : t i p u 1 a n · :-; l a d 1 · a p 1 i c :1 ; t n · ; t :-; p 1 T l 11 1 1111 < • i 111 :1 c i u c i c u l > u1 () n i i p r< w m i n t • n ţ i 
><cţionaţi ]><'la jumttl:tlt-. 

Lqnil dt· lt•IJ[t<L~L c:-;l<' a:->oci:tt cultului ~o;ul'lui. i:tr toporul cu an·a:-;ttt formtt 
, -.:t .. o do\·;uL-L ;t pn·zt·nţt·i ~alt• in nordul Cimpit·i l~om:llll'. in an·alul cultur;tl Tt·i 
di\1 q>oct mijloci\· a llronzului. Topo:tn·ll' dl· lupttt tip ~cl'ptru dl'~copnitt- Lt 
!~1\i imanu, ct dt· altfel toah' cl'll' discut:ttl' dt· noi, st· în~criu Lt încq>lltul ]HTi
o;ul,·i în c:tn· ~peciali~tii constattt dl'~·.Jtt~ur:trl·:t ttntti mit al ;tnlll·lor ilu:--trînd un 
,j,l,.l·l'!i~m rdigio:-;, c<· n·utw~ll' l'll'lllt'llk spL·cific<' :-;p;tţiului hipt·rl>ol\'Îc ~i ~ud

m· ditt-r:LJwan, legat d\· ~ocul prodtb dt· inn·ntarl'a unor noi tipuri dt· arnH· in 
:--lr!n<t kgttturtt cu ÎllCl')>lltllrik m<·talurgit·i. l'nii autori \·orl>t·sc chiar dt· un cult 
;ti ;l!·mt•lor1:1 -- in spt·cial in ;tr<·akll' culturale in car<' prt·lucrarl'a metaklor a oft·rit 
pt,puLqiilor purt[ttoart· un poll'nţial l'Conomic :-;porit faţ;t (k comunittlţiil' \'tTilll' 
c:•.;··. in urma unor lupk inlt'ITomttnit:tn·. prin cun·riri. au du:-; b Înll'mt·it·rea pri-

. ) 
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mel.-~· uniuni dl' triburi. În cele mai multt- împn·jurrtri ins{t se manifest{t C\ un 
mi~ ~d cultului :-;olar. 

H. M Cdler Karpc consider{t lch{ula ca un purL"i lor al m(·sajclor oamenilor 
cătr·· lumea zeilor, iar mitul srm, de origine crcto-micenian{t41 . El, ca şi alţi spt·
ciali~ti. porneşte de la mitologia greaC:t, de la cultul lui Apollo 1<>. ~ou{t ni sv 
par·. îns{t cft exista o strîns{t legăturrt între lumea creto-micenian{t ~i lumea hiper
l>or.·_n\{t; mitul lehcdei apare ca clement de kgătur:t întn· cele dourt lumi, a~a 
cun: mitologia l-a consemnat, adiC:t imaginîndu-1 p(' zeu in revenirea sa anual:t 
la Iklos din crtlrttoria la hiperboreeni, urcat pc o lcbttd{t sau aflat într-un car 
purLtl d(· ldwdc16 , acestea regăsindu-sc şi la Dnplyija. în vremea mijlocie a 
brorrr.ului. Sc·nsul revenirii era de la nord spre sud. Arealul decan· ne cx:uptun 
S(' ithcric la marginea lumii cunoscute de crcto-micenieni la acea clatrt, oricum 
pl' un trasl'tt Cl' venea din spaţiul hipcrborcan şi în care apar cele mai nume
ro~-:_;,· descoperiri de an·st gen începînd din epoca bronzului pîn{t în epoca greadt 
arhaică. Privit{t în acest context. reprezentarea lebcdci ne apare ca o compo
ncn t:t vcn ită din lumea h ipcrborcan~t care aduce cn ca elemente de din am icft 
~i tradiţie specifice acestei lumi, între care poate· fignra ~i toporul de lupt:t d(~ 
acc,:-;L tip. Sint elemente de tradiţie şi colorit local, niciodaU't desprinsl· <il· evc
}uţi~t arcalului sud-mediteranean, de evoluţia gcneral:t a socidftţii antice. 

Xumttrul n1are de piesL~ descoperite la Butirnanu, ,·arietatl'a lor tipologicrt 
Ih dctermini"t s{t afirrnăm crt, comuniUttile omenesti de aici, din întregul areal 
central nordic al Cîmpiei Române, ajnn'scscr{t la {m stadiu de dez\·oltarc şi or
ganizare socialrt care a permis ridicarea din sînul lor a unor meşteri iniţiaţi în 
prelucran.:a pietrei şi a Lronzului, la comanda oi>ştilor san a condnc{ttorilor 
locali; aceştia rcalizau piese de valoare artist ic{t şi mag ico-rel igioaS:t de felul celor 
JHl'Zcntatc care să confere pnri:ttorilor lor atrihntde spt·cificl' unui personaj 
pn:~.,tigios şi autoritar. 

,a ,. 
J' 

1 !' , 
/; 

3 ~ ,. s 
1, 

1~ 
li 

p[,nz.>a IX. t. Sc!'ptrul de piatră în formă de lelJădtt; 2- -f. Fragmente CC"ramicc ele 1.Lp Tci; 
· 5. celtul de bronz fragmentar dcscorx~rit la Hutimanu. 

(f>~scuelc au fost cxccutatc ele colega Hrisanta Aescht, iar fotografii le de E. Peria nu de la. 
Institutul de Arheologie). 
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Considerrun astfel di publicarea pieselor descoperite la Butimanu. conside
raţiile fi"tcutc asupra lor să fie de naturtl. să atragă în circuitul ştiinţific ~,i alte 
piese descoperite ~i nepublicate, cYcntual noi ccrcetrtri, iar pc de alt:t parte să 
arunce lumini noi asupra dinamicii cleYenirii istorice şi cultural-religioa~e din 
Cîmpia Rom[mă. în pragul afinnării neamurilor tracice. 

TOPOARELE ŞI CIOCANELE DESCOPERITE LA BUTIMANU * 

Topoare comune Topoare sceptru 

Fragmentare Fragmcn tare Ciocane 
Intregi Total Întregi Total fragmentate 

ceafă virf ceafă. vîrf mijloc 

1 

1 3 2 6 3 1 2 2 1 8 5 
1 
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Note 

1 Aducem şi pe această cale mulţumiri muzeului pentru ajutorul dat prin tra.nsferarca. vitrinelor, cit 

şi pentru sprijiuirC'a activităţii Cercului de istoric a şcolii şi publiC41.rca prezentului studiu. 

! P. Coteţ, Cîmpia Rcm(mă, Edit. Cercs, Bucureşti, 1976. 
3 C. lloroncanţ, .s·tudiul ţl'ograjic al cotnunei Butimanu, Bucureşti, 1979, (manuscris). 

' Idem. 
11 Materialele pro·.rcnitc din cercetările din perioada interbelică de la Butimann an fost duse la 

~lu.r..cul oraşului Bucurc~i şi la Muzeul Naţional de Antichitrtţi. În timpul războiului, aceste 

materiale an fost transportate în ora~e din 1ară unde, din cauLa condiţiilor proaste de 

depozitar<', s-au mai pierdut şi incurcat cu piese pro·tenitc elin alte dcscop<~riri. Aşa se face 

că parte din ele au ajuns şi ]a Iaşi. 
6 S. ~lorintz, D.Y. l{osetti, Ilt~ciH'c,~tii de odinioară,Ducnn·~ti,1959, pl. XYI; Y. L(·ahu, CnlturrJ 

Tei, Bncurc~ti, 1967, p. 18. 
7 S, "\lor)ntz, D.Y. H.osetti, op. o't. 
8 Y. Lqthu, np. rit., p. 64, fig. 6, 2-3. 
9 1 dcm, fig. 6, 3. 

10 S. :.\Jorintz, D.\". }{osetti, op. cit., pl. X\'I, fig. 3. 

11 Y. Lcahu, op. cit., p. 7~, fig. 11, 1. 
12 Sibia ::\Iarillc~cu-Bilcu, Hlad &nJZ~(~~·ih i:cdcli v. Oinake in "Dacia :;\S'"', YIT, 1965, p. 517-."i26. 

la S. )forintz, C"n:1·ilm/ii arl.l'oloţ;icc la istoria trari/or timpurii, I, Uucurcşti, 197R, p. 17-4 
l4 f d C III. 

15 S. :\·lorintz, D.\·. Hos('tti, op. rit., p. 20, fig, 3, p. 21. Se ştie cii iu timpul sitpillurilor lJinu 

Hosctti a stat la cmJacdc de la Butimanu şi B:trlmccanu pe ale căror mo~ii, crcunn no1, 

au ~i fost .~<"bite u]Jin:1<'le rliscntottc. 
16 )Jar ia (;imbuta~, llnn :r A ge C11ltures in Central allll Ea stern L'urope, Haga, 1965, p. 212, fig. 

li l, 12. 

li H .. Vulpc-Ecatcrina Dm1ărea.nu-Yulpc, Les Fouilles de Poialla, în "Dacia", IJI- )\", 1933, p. 332; 

l. Xestor, istoria Homâuici, 1, Bucureşti, 1960, p. 97, fig. l; ;\1. \"nlpl', Hritisrhc .·lnmcr

hunMcn -:11 den 1\arpataz!iidischen Nultur;:cur;nissen dcr Altbrou:;~~eit, in lalznsiJt-riclzt des lnsti

tuts fiir 1-urţ;eschichtc dcr l'nivcrsitât Franlljurt am 11/ain, 1977, p. 10.1., Iig. J, lk. 

lb \'. Leahu, 1p. cit., J>. 7~, fig. l.Opicsfticlcnticăcu cea găsită de D.\". Hosetti in Oltenia (tipul 

C) })rcrtim~ din imprejurimile Făgitraşului; -:'\I. Irimia, L'n top:Jr cu rtafa cilindriră de la Fă

pâ.raş (jltdcţui Sibiu) in "J>ontica" XI 1978 p. 223- 225. Îi lipse-şte butonul de la ccai:t. Crc

dclll c~i 1-a a·1ut, dar s-a spart ~i s-a pierdut; este posibil ca piesa sft fi fost fitcută de accla!;'i 

mc~ter ~i face dru~tclă U"t a c11noscut răspîndire î11 Cîmpia Română ~i bazinul carpatic. 

l!t 1\urt 11oredt, Die WietmiJcrgcri.ultur, în "Dacia .:\SI", 1\", 1960, p. lJO, lJJ, fig. 14, :S. 

:!0 n. Jkrciu, JJie Vcrbicioara- ]\"ll!tur, Vod;rriclzt iiiJcr cilll: HUli', În R1111l(ll/iOI C)ll/alitr /,ru1l:(~lit

liclu: ](ultur, ÎJJ "Dacia ~S" \", 19() 1, p. 130, fig. 22; Alexandrina D. Akxandn·scu, lJic 

lh<ill:t<rlm•ertu a11s RwniiJIIl'11, ilJJ.."Daci<t", :;\S,l_X, 196o, p. 117, pl. Ill, 1. 
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13 B. Brnklll'l", B. j<Hano·lic, l\icnla Tasic, Praistorija l-"·1)'uodine, Nc)'.fi~ad, 1974, p. 2f>4. 272, Y, 
16~. 

:!
2 Ersi1ia Tudor, Xcur .lHuah·n :zfrjriihr-u J1r,;n'c.;eit .'-.'i-idruwi;nitt~. iu ,,J>acia, '!\S", :\.:'\.\.(, l---2, 

1982, p. (,:-\, fig. (,, 12. 

23 I de m, p. 69, fig. 5, 7. 

u E. Tudor, I>ie c;ruppc nrătr>,,·ti, iu .. Dacia", l\S, ,\.:\., 1978, p. 77, fir.; .. 1, 9. 

!la \". Huroneanţ, Ceratările ar/teologice privind cttltu-ra Tei de la Chitila - Că-rdmidâ·rit, in ,.C.\ Il", 
111, 1981, pl. \'1, 10, p. 209. 

211 M. (;imhutas, op. cit., p. -195, fig. J:\0, .1. 
27 Idem, op. cit., pl. 12, 1- J; .\1. \'ulpe, J>cjHJ:i/ul dt> la Tz1ja ,,·7 top'Xl'Yfle e11 u"c.rjLi â!indr,n1, în 

"S( '1 y .. ' -.: . 1 () 51). 2 . 
28 .:\1. \'ulpe, /Jcpn .. ittr! dt· la ~ru_(a ... , p. 271, fi.~·. ~'i--7. 
211 ldem. 
3& Idem. Tezaur nepublicat, menţionat doar de Al. \'ulpc Îll mai multe lucrări. 
31 Pa\\'e1 \"ald('-:\o·ntc, L::tapy i slrcfy oasiedlcui,z 1\arpat po!slliclt w ncolici~ na poc:atlw epo!â hron?H 

Wrocla"·· I9SI'\, p. 114, pl. :\., fig. 1-.1. 

·a:l Emil -:\Toscalu, Corneliu Bl·da, llujoru. c:n tumul cu car-ca::an votiv aparţininJ culturii lla~arahi, 

in Traco-dacica, 1 :\., 1- 2, 19SX, p. 30. fig- .. 1, 1; p .. 1.1, fig. 5. 
a:~ Jdem, p . .1o, fig. o, 7, p. 37, fig. lJ, p . .lX, fig. 10. 
34 Sel>. \Torintz, op. cit., p. 33, fig. 14, l. 
35 H. ?\Hillcr-T\arpe, !.'ar/ de l'Europt' trehislorique, Paris, 1973, p. 110, E. ~loscalu, op. cit., p. 4.1 
36 V. P;inan, (;etica, nucureşti, 192(), p. 312, fig. 200, 9, p. 317, 41-t, 756. 

'37 Ch. Pesclwck, l'nJ,n/r>lder::riiithcs 1Jra11dgrab mit l\'isseli1·ageu und scnllensrht:iben aus _\'r,nf

baţ/i'l'll. in ..lctt's du T'l Il Congrt•s illtenzation!l! des .\cit'nces prrhistoriques el prutolzisto·riqrus, 

lii, lklgrad, 197.'l, p. (Jl--o6; F. \Ioscalu, op. cii., p. 4..3. 
38 Dr. (~. St•·tt•rcanu, X.·l \'XO.\" tlzmcu -- scyliques, în ,.Bucure~ti, }{('"lista \Iuzeului ~i Pinacoteci 

lllllllicipiulni Bucureşti", 1---2, 11J.)(J, p. 16--17, fi.'-:. 4. 
31 .\. <>anc<·a. JJcpo~itul de lm!ll:uri de la (;hidici, in ,.SC!\···. 2.1, 1972, -4, p. 537-552. 

40 B. Brukun, B. JallO'Iic, :'\. Tasic, np. cit., p. 26!-UJ2, \·, UJ2, Ud; Xicol;w Tasic, .fz·tr:os!a-

1','1/sko }'odtrllil'l'!t: od illdt~L'L'rllpsl~e seohc do prodor~t ~J-ita (l{egiunea duu~irean;\ diu timpul 

migraţiilor iiuloeuropem· pin<"t la p;:'ttrniHkrea s,·iţilor) Xtui Sad, lko:.,:ratl , 1~83, .p. 1 U, 

fig. 7.); E. \loscaln, op. rit., p. 3Y, fig. 12 . 

.n ::\ico]ac Tasic, op. cit., p. 112, fig. 72, b. 

4:! Emm .. \nati, /.::·l'olu~iollc c stilf 11cl!'arte rupt"strc Comzmcr, .\rchi·1i o, Capo <li Poutt', 1975, p. 

S.!- 'J-1. 

4:i \". Boroucanţ, l'c,,·taa de[,, Yucu llo~iorzt (jud. Bu:ărt), mo·numcnf al artei prcis/nria, iH ,.l{ct''. 

'\luz. şi '\Ion., :\Ion. Ist. ~i dL· .\rU't, 1, 1988, p. 46-50. 

-14 H. 'hiller-1'\:arpe, , p. rit. 

45 J. Dechektte, :\fa1111d d'archeofo~;ic prthistrwique cclliquc et Gal!o-Nomaine, Paris, 19l3, p. -1 1S 

--!4lJ, Ch. l'cschek, r,p. cii., p. 6-1; .\nea Balaci, l\iicdic·ioncrrmitologi.cgreco-roman, Bucureşti, 

1969' p. .'i.S -- ()(). 

' 6 I dnn. 

* Identificarea rocilor diu care au fost confccţ ionat<' topoarele, ciocanele şi maciUca de la Buti · 
manu a fost făcut{t ele prof. dr. \larin Scclăman, şeful lahoratorului de pctrografie al Facul· 
tăţii de geografie-geologie a Cni·,ersit{tţii Bucureşti. Aceste piese au fost confec\ionate di1: 
roci magmaticc, cum ar fi microdioritul porfiric (diorit) ~i audezitul. Îi mulţumim p{'ntru 
ajutorul dat. 
fkst·aele an fost executate ele Hrisanta A<•scht. 
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Considerations concernant les 
en pierre m~ses en evidence par 

de Butimanu 
- -

I \ 1·: S l . \1 l < 

haches-sce ptres 
les decouvertes 

( '( );\'.\ T.l.\'{. t IJOJN JXF.1 NT. 
f. .. IS 1 1.1:· 150 NO .\' 1~· A :V{ 

!k tf)()~ ~t 19S9, 1(':-; 01t'·v~·:-; du c~_·:-ck d'hi:-:toir(· dirigl'~:-; par le~ auteurs on 

devoilc dath l't·ncL'Întc d,· la commum· Butimanu treize habitah humains prc

hi~t:.)!·iquc::; d daco-roman:;. Parmi IL-s objcb dl'·couvcrh on comptl' quatre hachcs 
c~: pil·tre poli1~:-> du typl' :-;n·ptrL~. ct dix fragnwnb, ain~i que d'autres matc
riaux qui ont ete atrilntl'·-; aux ctapcs lll-l\' de l'L:·volution de la culture Tei, 
bro~~.l.l' moy('n. On :". ajouk le:-; materiaux dC·cou\·crts par Dinn \'. H.osdti dans 

la !)eriod(' d\·ntrt· lL·s <kux guL·rre~ morHiiaks. Lt's autcurs constatent qm· de 
poit:~ dl· vut· c\·olutif ils :-;'in~crin·nt dans ks typcs: A an·c la nuqtH' cylin

drir;_~u· on coniqttL' lLUÎ fin iL dans un comnh·nn·nwnl de l)outon; B an·c la nuquc 
ten~~inl'·e en !H)Uton; C lt· t_qw na,·ifunm· a\·<'C la nuqttl' tcrminee l'I1 bouton, 

b pi~n· cnvi:-;a,~l·ant lltll' fon1w d'ois~.:;tu (ou t[·tl' d'oi . ..;eau); J) la h~1chr-sceptre 

Cll forme <k tek d'oi:-;eatt krtllÎllCL' dans tll1 !Jout011, ll's yeU:\. <il• J'oÎSl'aU etant 
rep:·odnih toujour~ par <ks houton:-; (on oh:-;t•rn· l.'ll 111l'll1t' tc-mps 1111 dt-placemcnt 

ck l'urifin· d'intromission d~_· Lt manchc· d'1 Cl'ntn· <k gravitation de la piccc 

ve!·_... la nuqlh:.- l't~ndroit d'application d1· Lt force). La pre:-.cncc· dl·s houtons 

deE~_i..;pheriq~tt· . ..; snr les pieces marqucnt k mC·m,· lwrizon cllronologique av<·c les 
hoatcms sphC~riqucs de~ c a . ..;:-;.:-tck t•n p Ît'tT;· <k . ..; eul t un·s Tl' i. \" L'rlJ ic ioara, \\. ickn

lwr~. avec h· ::-~ai>rc ~t llElllChl· krmi!lc(~ ~_·n masstt~':-> au:-.: Loutotb de· .:\pa, la eul

tur. Otomani. La hachl' L'll fortllt' de LC·k lk cygtw esl mi~t.' cn rapport aVl'C 

le :~1ytlw :-;olain· ct cdui du c~·gnc d. r'oJheqw·mm<•tJt, jugce dans le meme con

te-xt. culturd vvolutif an'C li.·s ch;triob scolain· . ..; traîncs par lt·s cygncs. Les dc
couv,·rtc·s s'inscri\·l·nt dans l'cspan· ot't .\pullo 'ic·nl ~lll11tll'll''I11U1t du p0rim(\trc 

hylD·'rl!orl'Tn dans un chariot trainC· par des cyglh'S ;\ !>dos. La dt'·cmt\·erte pour

rai: l'trc um· prcuvt· de l'ex.isll'nce d'utw fornw d~· n· mytlw dans Lt zone de 

l'C:;''HJUl' moycnne du l>r<mze d un t(muigtlagt· <k b continuation dt' ccrtains 

eil-:r<''llts d(· ('(' mythe ju~qu'au dt'·hut de l'ftgt,' du fer d jnsqu':t l't'·pcque ar
dt~uq ne gn~C(flH'. Le;;. dt'~couvnts de But iman li son t ('Il menw tem ps ]a conf ir

Inatton dL· l'existann· d;llls la Plainc I<oumaitw de ccrtaincs fornws d'organisa
ti<w l'·conomiqtw, :-;ocialt- t'l politiqut• capabk:..; dt· soutenir un td mytlw d d'unt~ 

co~:n~t i-;sanct' du monde crt'~Llllf>-m~·ccn ien ca pa bk ~l L'Il trd('n ir des n!la t ion:-; cul

turdlc:-; avec l't::-lpace L~n cause depuis it- ni\·ean chronologiqut• dt• l'C·poque mo

ye!<.rk d(• 1' âgt· de bronz,•. 
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Explication des figures 

Planr.hc I. Hachcs cn pierrc pol ic dccouvertcs ~t But imanu: 1. 11 achc-sccp1r'' ;1' <'C 

un commcnc<·nwnt d'un l){)uton; 2. Hachc ordinain·. 
Plan clic 11. 1 bche <'n forme de tck de cygn<' dt'·cou\'<Tte ~t Bntimann: _,..,. 'Vu(' 

de face; B. \'ne de profil; C. Vnc laterale. 
Plmrclrc III. llach(' ;\ honton, dt.'~cmlY<'rtC' ;\ Bntimann par J>inu \'. Hoscl1i: A. 

\'uc dorsalc; B. \'uc lat{·ralc; C. \'tw Ycntrak. 
Planchc 1 J •• Cassr-tek (fragnwntairc) cn picrrc pul ic dt'·couYcrtt' ~~. Bllt im~:r:11: A. 

\'ue de face; B. \'uc de profil; C. \'ne du c()tt~ d(' la cassure; ]). \'ut· dt· ]a 
face s11pt'~ricnrc; E. \'uc de b fan· infl·ricurc (o\1 ctait fixe le manc3.~ ). 

Planclrc V. Hachc trouYt'C cn Oltcnic par 1>.\'. Ho~dti: A. \'uc Ycntr;~k; B. 
\'uc lat{·ralc; C. \'ne dorsalc. 

Planclrc 1'1. Fragnwnts de hacl!cs d de martcanx ('Jl picrre polic, d{·cml\CT~S a 
Butimanu. 

Planclie Vi 1. 1, 4--5- 6. Fragmcnts de haclws d dt· martcaux cn picrrc J-t)1ie 
decouverts ~l Butimann; 2. Frah'lnent uccounTt ~l Odaia Turcului; 3. Frag
ment decouvcrt ;t Bucarcst - B:nwasa ; ce It (l1acl!e) <·n llronze fragmcn :~1 in~, 
dccouvert ~l But imanu. 

PhfncJu VI 1 !. Picccs <'11 bronze cn forme de 1.ctc de cygnc: 1-3. Piccc cn e< mpo
!"ant le char votif de Bujoru (Hallstatt); 4. piecc-appliquc rcprt>~ent;n~l 1mc 
ca..:;sc-tete, trouvcc sur le char votif de Bujoru; .1. Piccc de bronzc cn icrme 
ele tete de cygnc, trou,·t>r ;\ (~ornjcvan:ska (Yougoslavie). 

}Jlt,~cnhc 1 ~\. Sccptrc de picrrc cn forme de c\g1w: cclt (hachc) fragment a ire de 
bronzc decouvcrt ;\ But irnan u. 
Les dcs~ins ont ete cx{~cutes par Chrisanta Ac:-:cht. Les photos ont ete 1)rises 
parE. J>crianu de 1'1n!'titut d'Arche<Jlc~gic. 
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