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DOUĂ SECERI ENEOLITICE DIN PIATRĂ
CIOPLITĂ DESCOPERITE LA ŞOIMUȘLÂNGĂ SAT, JUD. HUNEDOARA
MIHAELA-MARIA BARBU *

Two eneolithic sickles of carved stone discovered
at Şoimuş-Lângă Sat, Hunedoara county
ABSTRACT: Two eneolithic sickles of carved stone discovered
at Şoimuş-Lângă Sat, Hunedoara county. The sickles from
carved stone are those composites tools consisting of a handle
in which have been insered one or more pieces. An interesting
type of sickle is revealed by two discoveries of Tiszapolgár
culture at Şoimuş-Lângă Sat, Hunedoara county.
KEYWORDS: sickle, carved stone, composites tools,
Tiszapolgár culture.

REZUMAT: Secerile din piatră cioplită sunt acele unelte
compozite formate dintr-un mâner, în care au fost inserate una sau mai multe piese. Un tip interesant de seceră
este relevat de două descoperiri aparţinând culturii
Tiszapolgár de la Şoimuş-Lângă Sat, judeţul Hunedoara.
CUVINTE-CHEIE: seceră, piatră cioplită, unelte compozite, cultura Tiszapolgár.

Când vorbim despre sedentarizarea umană în preistorie, amintim, printre altele, şi cultivarea şi
recoltarea plantelor, aducând în discuţie, pe lângă săpăligi şi plantatoare, secerile. Acestea au fost confec‑
ţionate, la început, în epoca neolitică, din piatră cioplită, debitându-se suporturi aşchiale sau laminare,
care, mai apoi, erau inserate într-un suport (din os, corn sau lemn), urmând ca, mai târziu, aceste unelte
să fie realizate din metal.
Modul de confecţionare a acestor unelte compozite evoluează în timp şi spaţiu1, la fel şi tehnicile
de utilizare sau materialele asupra cărora erau folosite2.

Fig. 1. Părţile componente ale unei seceri din piatră cioplită: a – corpul, b –
tăişul (după Cortina, Baena Preysler 1999, p. 85, Figure 5 A)
Fig. 1. Component parts of a sickle made from carved stone: a – the body, b – the
edge (after Cortina, Baena Preysler 1999, p. 85, Figure 5 A)
*
1
2

Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, mishu_maria@yahoo.com
Barbu, Barbu 2016, p. 537.
Barbu, Barbu 2016, p. 537–538.
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Secerile din piatră cioplită sunt alcătuite din două părţi: partea pasivă – corpul (Fig. 1, a), care este
elementul receptor, cu partea proximală având rolul de mâner, iar părţile mezială şi distală fiind prevă‑
zute lateral cu un şanţ (canelură) rectiliniu de inserţie a pieselor litice şi partea activă – tăişul (Fig. 1, b),
realizat din una sau mai multe suporturi laminare sau aşchiale litice, fixate în şanţ, prin intermediul unei
materii adezive, obţinută prin amestecul complex al răşinilor, cerii, bitumului, ocrului, argilei3.
Există mai multe tipuri de astfel de seceri, clasificate în funcţie de mai multe criterii4. Astfel, se
disting trei tipuri de seceri, clasificate după forma suportului: seceri curbe (Fig. 2), seceri drepte (Fig. 3)
şi seceri în forma literei „L”5 (Fig. 4).

Fig. 2. Reconstituirea secerii curbe descoperită la Hacilar (Anatolia) (după Stordeur 1987, p. 17, Fig. 3)
Fig. 2. Reconstruction of the curved sickle discovered at Hacilar (Anatolia) (after Stordeur 1987, p. 17, Fig. 3)

Fig. 3. Reconstituirea secerii drepte descoperită la Fayum (Egipt) (după Whittaker 2009, p. 39, 3. 12 b)
Fig. 3. Reconstruction of the straight sickle discovered at Fayum (Egypt) (after Whittaker 2009, p. 39, 3. 12 b)

Fig. 4. Replică a unei seceri în forma literei „L” (după Cortina, Baena Preysler 1999, p. 85, Plate IV)
Fig. 4. Replica of a sickle in ”L” shape (după Cortina, Baena Preysler 1999, p. 85, Plate IV)

În funcţie de modul de înmănuşare a pieselor litice în şanţul suportului, se disting alte trei tipuri
de seceri din piatră cioplită: seceri cu piesele litice înmănuşate drept pe planul suportului (Fig. 2 şi 3),
seceri cu piesele litice înmănuşate oblic pe planul suportului (Fig. 5) şi seceri cu piesele litice inserate
terminal6. Acest din urmă tip de seceră este reprezentat de aşa-numitele cuţite curbe (Fig. 6), care au fost
3
4
5
6

Nica, Beldiman, 1997, p. 5–6.
Barbu, Barbu 2016, p. 538–540.
Barbu, Barbu 2016, p. 538–539.
Barbu, Barbu 2016, p. 539.
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folosite şi ca seceri, de unele comunităţi ale epocii bronzului din ţara noastră şi din regiunile de la nord
şi est de Prut (Volînia, Podolia)7.

Fig. 5. Reconstituirea secerii curbe cu piesele litice inserate oblic pe planul suportului,
descoperită la Karanovo (Bulgaria) (după Stordeur 1987, p. 15, Fig. 2)
Fig. 5. Reconstruction of the curved sickle with oblique inserts on the support axis,
discovered at Karanovo (Bulgaria) (after Stordeur 1987, p. 15, Fig. 2)

Fig. 6. Cuţite curbe din epoca bronzului aflate în colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a
Moldovei din Chişinău (foto Marius Barbu) (după Barbu, Barbu 2016, p. 540, Fig. 6)
Fig. 6. Curved knives from The Bronze Age in National History Museum of Moldavia collections,
from Chișinău (photo Marius Barbu) (after Barbu, Barbu 2016, p. 540, Fig. 6)

Principalul criteriu de reperare a unei/unor piese litice componente de seceră/i îl reprezintă uzura
apărută pe una sau ambele margini ale lamelor sau aşchiilor, numită, în literatura de specialitate, SiO2
(siliciu), lustru vegetal sau macrolustru. Această uzură este, de fapt, o depunere de sevă de plante, care
au fost tăiate cu o unealtă de tip seceră. Unele studii şi experimente8 demonstrează, pe de o parte, fap‑
tul că această depunere poate apărea în 30–60 de minute de recoltat (tăiat) plante sălbatice sau cereale
domestice, iar pe de altă parte, faptul că acest siliciu se depune diferit, în funcţie de tipul de plantă tăiat:
sălbatică – depunere cu aspect „umed”, „fluidificat”, iar cea domestică – aspect dur şi plat (fără denive‑
lări). Bineînţeles că modul de depunere a siliciului pe piesele litice depinde de mai mulţi factori, printre
care umiditatea plantei (sau uscăciunea sa), cantitatea de siliciu din plantă, tipul de materie primă litică
pe care acesta se scurge, în timpul procesului de tăiere, etc.9.
Pentru epoca eneolitică, la noi în ţară, atrage atenţia o aşezare Tiszapolgár de pe Valea Mureşului, unde
au fost descoperite două seceri din piatră cioplită, reprezentate în primul caz de patru suporturi laminare,
7
8
9

Păunescu, 1970, p. 80.
Carvalho et alii 2013, p. 35.
Carvalho et alii 2013, p. 35.
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găsite in situ aliniate, cu marginile cu urmele de uzură (SiO2) în sus10 şi, în al doilea caz, de alte patru supor‑
turi laminare11, descoperite împreună, cumva grupate, care par să fi făcut parte dintr-un ansamblu.
Aşezarea aparţinând culturii Tiszapolgár a fost cercetată exhaustiv cu ocazia demarării săpăturilor
arheologice preventive pentru obiectivul: „Construcţia variantei de ocolire Deva – Orăştie la standard de
autostradă”, în situl de la Şoimuş-Lângă Sat12, situat în judeţul Hunedoara, pe malul drept al râului Mureş,
pe prima terasă înaltă a acestuia, aproape de oraşul Deva (Fig. 7).

Fig. 7. Localizarea sitului Şoimuş-Lângă Sat (după Barbu, Barbu 2016, p. 541, Fig. 7)
Fig. 7. Location of the site Șoimuș-Lângă Sat (after Barbu, Barbu 2016, p. 541, Fig. 7)

În cele ce urmează, vom prezenta, pe rând, cele două descoperiri, care aparţin unor complexe diferite.
Prima seceră din piatră cioplită din aşezarea Tiszapolgár de la Şoimuş-Lângă Sat, este reprezentată,
aşa cum observam şi mai sus, de patru suporturi laminare – elemente componente, care au ieşit la iveală
pe fundul gropii de provizii denumită Cx 274, descrise tehno-tipologic cu altă ocazie13, descoperite alini‑
ate in situ (Fig. 8. F, G), cu marginile cu depunerea de SiO2 în sus. Toate cele patru suporturi laminare (o
lamă şi trei lame proximale) (Fig. 8. A) prezintă SiO2 depus oblic bifacial, pe marginile stângi (Fig. 8. B,
C, D, E; Fig. 12. 1b, 1c, 2b, 2c, 3b, 3c, 4b). Acest lucru ne arată clar unul dintre tipurile de seceri folosite
de aceste comunităţi eneolitice de pe Valea Mureşului şi anume, o seceră cu elementele componente
inserate oblic pe planul corpului, relevată de al doilea criteriu de clasificare a acestor unelte compozite.
Partea pasivă a secerii – suportul în care piesele litice au fost înmănuşate – nu s-a mai păstrat, el
fiind, cel mai probabil, din lemn, având în vedere şi faptul că materialele IMDA din aşezare s-au conser‑
vat foarte bine, solul nefiind acid.
10
11
12
13

Barbu 2013, p. 78; Barbu, Barbu 2016, p. 542–543.
Barbu 2013, p. 81–82.
Barbu 2013, p. 75–97; Barbu, Marc 2013, p. 41–57; Barbu, Barbu 2016, p. 537–550.
Barbu 2013, p. 78–80.
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Pe baza desenului (Fig. 8. B, C, D, E), am putut calcula unghiurile la care s-a depus SiO2 pe fiecare
margine a celor patru suporturi laminare (Fig. 9), observând astfel poziţia relativă a lor în corpul de lemn
(Fig. 10).

Fig. 8. Una dintre secerile cu elementele componente inserate oblic (după
Barbu, Barbu 2016, p. 542, Fig. 8) (desen Mihaela Barbu)
Fig. 8. One of the sickle with oblique inserts (after Barbu, Barbu 2016, p. 542, Fig. 8) (drawing Mihaela Barbu)

Fig. 9. Elementele componente şi unghiurile depunerii de SiO2 pe marginile stângi (desen Mihaela Barbu)
Fig. 9. Component parts and angles of the SiO2 on left bords (drawing Mihaela Barbu)

Faptul că cele două unghiuri cu deschidere mai mare se află la piesele din mijloc ne poate arăta că
suportul din lemn nu a fost drept, ci uşor curbat, iar valorile apropiate ale unghiurilor celor patru ele‑
mente ne relevă o curbură nu foarte adâncă, în raport, de exemplu, cu secera de la Karanovo14 (Fig. 5),
aceste lucruri făcându-ne să ne hazardăm la a eticheta această seceră şi prin prisma primului criteriu de
clasificare – seceră uşor curbă şi la a propune chiar şi o reconstituire, doar în ceea ce priveşte forma cor‑
pului de lemn (Fig. 11).
14

Stordeur 1987, p. 15, Fig. 2.
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Valorile unghiurilor depunerii de SiO2 pe suporturile laminare în discuţie ne arată o înclinare des‑
tul de mare a lor pe planul corpului, relevându-ne faptul că acestea au fost suficiente (ca şi număr) în a
alcătui o unealtă de tip seceră; pe când dacă valorile unghiurilor ar fi fost mai mare, asta ne-ar fi arătat o
înmănuşare nu atât de înclinată, fiind nevoie de mai multe piese pentru a putea forma un tăiş utilizabil.

Fig. 10. Poziţia relativă a elementelor componente în suport, pe baza unghiurilor depunerii de SiO2
Fig. 10. Relative position of inserts based on SiO2 angles

Fig. 11. Replică de seceră din piatră cioplită realizată de Marius Barbu
Fig. 11. Replica of a carved stone sickle made by Marius Barbu

Unele analize asupra urmelor de uzură ale unor elemente componente de seceră descoperite în
Portugalia neoliticului timpuriu15 demonstrează faptul că marginile opuse celor care poartă depunerea
de SiO2 au fost retuşate direct abrupt, pentru a facilita înmănuşarea, pentru a preveni distrugerea păr‑
ţii interioare a şanţului de inserţie cu marginile tăioase, pentru aderarea cât mai bună a adezivului şi
pentru a adapta morfologia pieselor la axa liniară de-a lungul căreia au fost inserate aceste elementele
componente16.
Astfel de retuşe au fost observate şi la două dintre suporturile laminare care alcătuiesc secera noas‑
tră in situ. Este vorba despre a doua (Fig. 12. 2a) şi a patra (Fig. 12. 4a) lame proximale (ordinea descope‑
ririi lor), care prezintă pe marginile drepte (marginile opuse celor cu depunerea de SiO2) retuşe directe
abrupte, prima la mijlocul lungimii sale (Fig. 12. 2d), iar a doua spre partea proximală a piesei (Fig. 12.
15
16

Carvalho et alii 2013, p. 37.
Carvalho et alii 2013, p. 39, Fig. 5.
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4c), în diagonală cu partea marginii stângi unde s-a observat siliciul. Este clar pentru noi faptul că aici
este vorba despre un pragmatism deosebit, dovedit de omul eneolitic, atunci când se iau toate precauţiile
necesare confecţionării unei unelte, care să poată fi utilizată o perioadă îndelungată, modul de realizare
fiind gândit în cele mai mici amănunte.

Fig. 12. Urmele de uzură şi de înmănuşare observate pe marginile celor
patru elemente componente de seceră descoperite in situ
Fig. 12. Traces of wear and hafting observed on the bords of the inserts discovered in situ

În groapa de provizii în care a fost descoperită această primă „seceră” au mai ieşit la iveală alte
3 piese litice – o aşchie, o aşchie laminară proximală şi o lamă proximală – care prezintă pe una dintre
margini SiO2, depus, în primul şi al doilea caz, drept bifacial pe marginea dreaptă (Fig. 13. 1b) şi stângă
(Fig. 13. 2b), iar în ultimul caz, siliciul este depus oblic bifacial pe marginea stângă17 (Fig. 13. 3b). Putem
17

Barbu 2013, p. 80–81.
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deduce de aici că în aşezarea Tiszapolgár de la Şoimuş-Lângă Sat se foloseau şi secerile cu elementele
componente inserate drept pe planul corpului, rezultând astfel un alt tip de seceră din piatră cioplită.

Fig. 13. Alte elemente componente de seceră descoperite în Cx 274 (după Barbu 2013, p. 81, Fig. 5) (desen Mihaela Barbu)
Fig. 13. Another inserts discovered in Cx 274 (after Barbu 2013, p. 81, Fig. 5) (drawing Mihaela Barbu)

A doua posibilă seceră reprezentată tot de patru lame 18 (Fig. 14. 1), descoperite împreună, a fost
scoasă la lumină tot dintr-o groapă de provizii, denumită Cx 467. Aceste lame prezintă pe marginile
dreaptă (Fig. 14. 2) şi stângi (Fig. 14. 3, 4, 5) SiO2 depus oblic bifacial, pe aproape toată lungimea lor.
Ele ne relevă o seceră cu inserţiile oblice pe planul corpului, deşi s-ar putea sa nu facă parte din acelaşi
ansamblu, având în vedere că nu am putut surprinde şi aici o poziţie a lor in situ.
Tot în această groapă de provizii a mai apărut un element component de seceră, reprezentat de o
19
aşchie , care prezintă SiO2 depus drept bifacial pe marginea dreaptă (Fig. 14. 6), doar pe tăiş.
18
19

Barbu 2013, p. 81–82.
Barbu 2013, p. 82.
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Fig. 14. Elemente componente de seceră din Cx 467 (după Barbu 2013, p. 82, Fig. 6 şi 7) (desen Mihaela Barbu)
Fig. 14. Inserts from Cx 467 (after Barbu 2013, p. 82, Fig. 6 şi 7) (drawing Mihaela Barbu)

Calculând suma elementelor componente de seceră care prezintă SiO2 depus oblic bifacial (20) şi
comparând-o cu cea a elementelor componente cu SiO2 depus drept bifacial (5), reiese faptul că în aşe‑
zarea eneolitică de la Şoimuş-Lângă Sat se foloseau cu predilecţie tipul de seceră cu piesele înmănuşate
oblic pe planul suportului20, nelipsind totuşi cele cu inserţiile drepte pe plan.
Unele experimente arheologice21 demonstrează faptul că preferinţa pentru un anumit tip de seceră
din piatră cioplită se datorează eficienţei pe care o are o seceră cu inserţiile dispuse oblic pe planul cor‑
pului, în detrimentul uneia cu piesele înmănuşate drept pe plan.
În loc de concluzii
În majoritatea aşezărilor neolitice şi eneolitice de la noi din ţară ies la lumină piese litice – ele‑
mente componente de seceră – dar puţine sunt studiile mai ample asupra lor. Considerăm că şi aceste
materiale arheologice – deşi de dimensiuni uneori reduse – sunt foarte importante în a construi o ima‑
gine „completă” măcar a unei zile de muncă a omului preistoric. Nu se poate să analizăm în cele mai mici
detalii materialele ceramice şi osteologice pe care le relevă o anumită locuire şi să trecem cu vederea fap‑
tul că piatra reprezenta una dintre cele mai importante materii prime, utilizată chiar şi în finisarea vaselor
ceramice şi la spargerea şi tăierea, de exemplu, a oaselor sau a coarnelor.
Deşi ingrată şi distructivă, munca arheologului încearcă o apropiere cât mai exactă de modul de
gândire şi acţiune a oamenilor „de atunci”. Aşa încât, faptul că pe faţa inferioară a unei aşchii se observă
20
21

Barbu, Barbu 2016, p. 544.
Barbu, Barbu 2016.
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unele urme (unde şoc) ne indică o lovitură asupra unei roci, iar forma unei lame, de exemplu, ne arată
o premeditare a ei şi o precizie, care au apărut în gândirea şi îndemânarea umană cu mult timp înainte,
în epoca paleolitică şi s-au înrădăcinat odată cu practicarea acestei activităţi (de a ciopli piatra) în atâtea
sute de mii de ani.
Revenind la subiectul lucrării noastre, dorim să punctăm câteva aspecte interesante:
– Secerile din piatră cioplită au reprezentat principalele unelte folosite la tăiat plante sălbatice şi
recoltat cereale, pe parcursul epocilor neolitice şi eneolitice.
– Acestea au evoluat şi au fost „îmbunătăţite” pentru a se preta exact într-un anumit timp şi spaţiu.
– Astfel, există mai multe tipuri de seceri, clasificate după, cel puţin, două criterii.
– Descoperirea celor patru suporturi laminare Tiszapolgár aliniate, in situ, cu marginile cu SiO2 în
sus, este unică în ţara noastră, pentru epoca în discuţie. Acestea relevă o seceră uşor curbată cu elemen‑
tele componente inserate oblic pe planul suportului.
– Tot o astfel de seceră este indicată şi de celelalte patru suporturi laminare, găsite împreună, care
par a face parte din acelaşi ansamblu.
– Aşezarea eneolitică de la Şoimuş-Lângă Sat a pus în evidenţă şi un al doilea tip de seceră – seceră
cu elementele componente înmănuşate drept pe planul corpului.
– Preferinţa pentru primul tip de seceră poate fi dată de eficienţa unei astfel de unelte în a recolta
cerealele.
– De asemenea, este de notat faptul că cele două „seceri” au fost descoperite în două gropi de pro‑
vizii, ieşind la iveală legătura dintre unealta şi proviziile procurate cu ajutorul său, fiind, poate, păstrate
împreună.
Bi blio gra fie
Barbu 2013
Barbu, Marc 2013
Barbu, Barbu 2016

Carvalho et alii 2013
Cortina, Baena Preysler 1999
Nica, Beldiman 1997
Păunescu 1970
Stordeur 1987

Whittaker 2009

M. Barbu, Industria litică cioplită din aşezarea eneolitică de la Şoimuş 2 – Lângă Sat, în Tyragetia,
Arheologie, Istorie Antică, S. N., Vol. VII, nr. 1, Chişinău, 2013, p. 75–97.
M. Barbu, A. T. Marc, Consideraţii asupra locuirii Coţofeni de la Şoimuş-Lângă Sat, cu privire
specială la industria litică cioplită, în Sargetia, IV, S. N., Deva, 2013, p. 41–57.
Mihaela-Maria Barbu, Marius-Gheorghe Barbu, Date experimentale privind utilizarea secerilor preistorice din piatră cioplită, în D. Micle, A. Stavilă, C. Opreanu, S. Fortiu (Editori) în
ArheoVest, IV2, In Honorem prof. univ. dr. Adrian Bejan, Interdisciplinaritate în Arheologie şi
Istorie, Szeged, JATEPress Kiado 2016, p. 537–550.
A.Carvalho, J. f. Gibaja, J. L. Cardoso, Insights into the earliest agriculture of Central Portugal:
Sickle implements from Early Neolithic site of Cortiçóis (Santarém), în Comptes Rendus Palevol,
12, 2013, p. 31–43.
M. L. Cortina, J. B. Preysler, Experimental reproduction of prehistoric sickles, în Primitive
Technology: A Book of Earth Skills, From The Society of Primitive Technology, Edited by
David WESCOTT, Gibbs-Smith Publisher, Salt Lake City, 1999, p. 82–85.
M. Nica, C. Beldiman, Asupra începuturilor agriculturii pe teritoriul României: seceri din corn
de cerb descoperite în Oltenia, în Arhivele Olteniei, S. N., vol. 12, Bucureşti-Craiova, 1997,
p. 5–12.
Al. Păunescu, Evoluţia uneltelor şi armelor de piatră cioplită descoperite pe teritoriul
României, Ed. Academiei R. S. R., Bucureşti, 1970.
D. Stordeur, Manches et emmanchements préhistorique: quelques propositions préliminaires, în
La main et l’outil. Manches et emmanchements préhistoriques, Table Ronde C. N. R. S tenue
à Lyon du 26 au 29 novembre 1984 sous la direction de D. Stordeur, Collection travaux de
la Maison de l’Orient, 15, G. S. Maison de l’Orient, Diffusion de Boccard, 1987, p. 11–36.
J. Whittaker, Flintknapping. Making & understanding stone tools, University of Texas Press,
Austin, 2009.

— 102 —

