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SECERI DE BRONZ DESCOPERITE LA SFÂRŞITUL
EPOCII BRONZULUI ŞI ÎNCEPUTUL EPOCII FIERULUI
ÎN OLTENIA*

SIMONA LAZĂR**

La sfârşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului, în zona Olteniei, au
fost descoperite trei tipuri de seceri: cu buton, cu limbă la mâner şi cu cârlig. Este
interesant de remarcat faptul că în bronzul timpuriu şi mijlociu, în tot sud-estul
Europei a fost găsit un număr mic de astfel de piese, pentru ca în ultima parte a epocii
bronzului şi apoi la începutul epocii fierului, să devină frecvente, fiind prezente atât
în descoperiri izolate, cât mai ales în depozitele de bronzuri. Un bun exemplu, pentru
frecvenţa mare cu care apar secerile în descoperiri datând din Hallstatt A, poate fi
depozitul de bronzuri de la Uioara, în componenţa căruia au fost găsite 127 seceri
întregi sau fragmentare.
Tipul de seceră cu limbă la mâner se întâlneşte cel mai frecvent, fiind prezent
sud-vestul României1, în depozitele de la: Petroşniţa, Berzasca, Caransebeş, Bocşa
Montană, Moldova Veche II, Sviniţa, Jupalnic (Planşa nr. 2) şi Cozla. Atunci când
prezintă şi analizează secerile din România2, Mircea Petrescu Dîmboviţa le include pe
cele de la Bocşa, Moldova Veche II, Sviniţa şi, parţial, Caransebeş în tipul Uioara I,
depozitul de la Berzasca şi parţial cel de la Caransebeş, în tipul Uioara 2 a, iar pentru
secerile de la Jupalnic găseşte cele mai bune analogii în depozitul Uioara 8.
*Articolul face parte din tema de plan Piesele de metal şi metalurgia primei epoci a fierului
în Oltenia.
** Cercet. şt. III dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” al Academiei
Române, din Craiova, e_mail: simonalazar@ymail.com.
1 Simona Lazăr, Sfârşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului în sud-vestul României,
Craiova, Editura Universitaria, 2011, pp. 96-97.
2 M. Petrescu Dîmboviţa, Die Siecheln in Rumänien, Prähistorische Bronzefunde, XVIII,
München, Stuttgart, 1, 1978, passim.
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Toate tipurile de seceri din aria analizată, cu o singură excepţie, sunt de tip
transilvănean. Cele cu cârlig se concentrează în estul Transilvaniei şi în Moldova.
Seceri de acest tip găsim la Vărbiţa I, în Bulgaria, la Oreviţa Mare3 jud. Mehedinţi,
la Drăguşeşti jud. Gorj (Planşa nr. 3) şi la Sacoţi, jud. Vâlcea (Planşa nr.1). Trebuie
arătat că secerile de la Drăguţeşti (Planşa nr. 3) au lama străbătută de nervuri
paralele, caracteristică găsită frecvent pe multe variante ale pieselor cu limbă la
mâner, ele fiind încadrate de Petrescu Dîmboviţa în tipul Magherani-Drajna III.4
La Grebleşti-Boişoara5, a fost găsită o altă seceră cu cârlig, care a fost considerată
ca aparţinând tipului Cristian - Drajna.
Seceri cu buton, destul de reduse numeric, găsim în vecinătatea Olteniei,
la Caransebeş şi Liubcova – Ţiglărie, cu cele mai apropiate analogii în depozitul
de la Pecica. Acestea, ca şi cele cu limbă la mâner, sunt prezente mai ales în bazinul
Carpatic al Dunării Mijlocii.
O caracteristică aparte o prezintă piesele de la Vărbiţa, Bulgaria, care au
ciotul de turnare neînlăturat şi sunt de tip estic. La sud de Dunăre, se mai cunoaşte
o desco-perire din nord-vestul Bulgariei. Este vorba de o piesă izolată găsită la
Gradeşniţa.6 Secera de la Oreviţa Mare, jud. Mehedinţi, ar putea fi, se pare, de
acelaşi tip.
S-a considerat că asocierea celor trei tipuri de seceri în depozite ar sugera
faptul că erau contemporane, dar aveau destinaţii diferite.7 Desigur, această
afirmaţie este strâns legată de interpretarea pe care o dăm depozitelor şi de felul în
care analizăm caracterul şi structura lor. M. Rusu considera că dispariţia secerilor
cu cârlig ar putea fi pusă pe seama dorinţei de a economisi materia primă „deoarece
o astfel de seceră cântărea cât două seceri cu limbă la mâner, ori cât trei sau patru
seceri cu buton”8.
Funcţia practică a secerilor (recoltarea cerealelor, a fânului etc.) era
completată de cea cultică sau votivă. Mai ales în cazul în care acestea fac parte
din depunerile de bronzuri, secerile au avut aceeaşi încărcătură simbolică/votivă
ca şi celelalte componente ale depozitului, iar toată discuţia despre caracterul
cultic sau votiv al depozitelor, pe care nu o reluăm în materialul de faţă, include
şi aceste piese.

3 G. Crăciunescu, Cultura Verbicioara în Oltenia, Craiova, Editura Universitaria 2004, p. 86,
pl. XVIII/2.
4 M. Petrescu Dîmboviţa, op. cit.
5 Gh. Petre Govora, O preistorie preistorie a nord-estului Olteniei, Râmnicu Vâlcea, Editura
Petras, 1995, p. 54, fig. 7/14.
6 V. Dergačev, Depozitul de bronzuri de la Dancu, raionul Hînceşti, în „Thraco-Dacica”, 12,
1991, 1-2, p. 52, fig. 9.
7 M. Rusu, Rolul funcţional şi tipologia uneltelor din epoca bronzului şi Hallstatt, în „Studii
şi comunicări de istorie a civilizaţiei populare din România”, 2, Sibiu, 1891, p. 7.
8 Ibidem, p. 8.

Seceri de bronz descoperite la sfârşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului în Oltenia

9

Simbolistica secerii este legată de recoltările repetitive de cereale, de ciclul
vieţii şi al morţii, fiind atributul unor divinităţi agricole precum Saturn sau Ceres9.
„Armele curbe sunt, în genere, în relaţie cu simbolismul lunii şi cu acela al
fecundităţii: semn al feminităţii... Secera este deopotrivă atribut al morţii şi al
timpului care distruge totul... Secerişul înseamnă sămânţa hărăzită morţii, ca hrană
sau ca germene”10. În Antichitate, la Plinius, au existat menţiuni cu privire la
folosirea ritualică a secerilor de către preoţii celţi, druizii, care tăiau vâscul cu seceri
de aur.11
Catalogul descoperirilor de seceri din Oltenia
1. Drăguţeşti, judeţul Gorj – Depozit care conţinea trei celturi şi patru seceri
cu mânerul în formă de cârlig. Secerile au lama uşor arcuită, cu partea opusă
tăişului uşor îngroşată. Pe lame, s-au realizat caneluri paralele, asemănătoare
unor nervuri. Tăişurile au fost ascuţite prin batere, prezentând urme de
utilizare. Celturile au corpul alungit, de la bordura găurii de înmănuşare
plecând o toartă mică. Feţele laterale sunt decorate cu un trapez reliefat,
având limita superioară la nivelul bazei tortiţei. Cele trei celturi au urme de
folosire şi reascuţire. – Al. Oancea, P. Gherghe, Depozitul de bronzuri de la
Drăguţeşti, jud. Gorj, în SCIVA, 32, 1981, 2, pp. 265-269, fig. 1; G. Calotoiu,
I. Mocioi, V. Marinoiu, Mărturii arheologice în Gorj, 1987, pp. 39-41, 200;
F. Ridiche, Noi date privind cunoaşterea culturii Verbicioara I, în „Oltenia.
Studii şi Comunicări”, vol. XII, 2000, p. 52; G. Crăciunescu, Cultura
Verbicioara în Oltenia, Craiova, Editura Universitaria 2004, p. 27; Simona
Lazăr, Sfârşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului în sud-vestul
României, Craiova, Editura Universitaria, 2011, p. 273.
2. Govora Sat, judeţul Vâlcea – Cu ocazia unui sondaj efectuat în apropierea
zonei unde a fost descoperit depozitul de vase şi aşezarea de tip Govora, a
fost descoperită o seceră de bronz cu cârlig şi o lamă de cuţit de bronz. – Gh.
Petre Govora, O preistorie a nord-estului Olteniei, Râmnicu Vâlcea, Editura
Petras, 1995, p. 55; G. Crăciunescu, Mărturii ale practicării metalurgiei şi
obiecte de metal în cadrul culturii Verbicioara, în „Drobeta”, 15, 2005, pl.
11/1; Simona Lazăr, Sfârşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului în
sud-vestul României, Craiova, Editura Universitaria, 2011, p. 276.

9 J. Chevalier, A. Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, vol. III, Bucureşti, Editura Artemis,
1993, p. 217.
10 Ibidem, p. 217.
11 Plinius, Naturalis Historia, XVI, 249, apud M. Rusu, Rolul funcţional şi tipologia uneltelor
din epoca bronzului şi Hallstatt, în „Studii şi comunicări de istorie a civilizaţiei populare din România”,
2, 1891, Sibiu, p. 8.
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3. Grebleşti-Boişoara, comuna Câineni, judeţul Vâlcea – În punctul numit „În
Deluşel”, care se află la vest de sat, în apropierea Oltului, a fost găsită
întâmplător o seceră de bronz cu cârlig. – Gh. Petre Govora, O preistorie a
nord-estului Olteniei, Râmnicu Vâlcea, Editura Petras, 1995, p. 55; G.
Crăciunescu, Mărturii ale practicării metalurgiei şi obiecte de metal în
cadrul culturii Verbicioara, în „Drobeta”, 15, 2005, pl. 11/2; F. Ridiche, Noi
date privind cunoaşterea culturii Verbicioara I, în „Oltenia. Studii şi
Comunicări”, XII, 2000, p. 59; Simona Lazăr, Sfârşitul epocii bronzului şi
începutul epocii fierului în sud-vestul României, Craiova, Editura
Universitaria, 2011, p. 276.
4. Jupalnic, localitate componentă a oraşului Orşova, judeţul Mehedinţi
– În anul 1899, a fost descoperit, la trei kilometri de sat, în lunca numită
de localnici „Pe vale”, lângă pârâul Aluniş, pe locul numit „Balta cu
rogoz” un depozit de bronzuri. Depozitul era format din: nouă celturi,
dintre care opt întregi, decorate, şi unul fragmentar nedecorat, două
seceri cu limbă la mâner, trei vârfuri de lance. În afară de acestea, au
mai existat alte opt piese, din care două au ajuns în posesia preotului
din Vârciorova. Vasul de lut în care a fost găsit depozitul s-a pierdut. –
M. Rusu, Die Verbreitung der Bronzehortfunde in Transilvania von
Ende der Bronzezeit bis in die mittelere Hallstattzeit, în „Dacia”, NS,
7, 1963, p. 7; W. A. v. Brunn, Mitteldeutsche Hortfunde der jungeren
Bronzezeit, Berlin, 1968, pp. 48, 50, 292 (greşit Orsova); M. Petrescu
Dîmboviţa, Depozitele de bronzuri din România, 1977, p. 123, pl.
291/2-15; Simona Lazăr, Sfârşitul epocii bronzului şi începutul epocii
fierului în sud-vestul României, Craiova, Editura Universitaria, 2011, p. 280.
5. Oreviţa Mare, oraş Vânju Mare, judeţul Mehedinţi – Cercetare de suprafaţă
în anul 1978, săpături sistematice între anii 1987-1988 şi 1994-1995. În
punctul „La Pârâu”, situat între două dealuri, în apropierea a două izvoare,
unde se află şi o aşezare, Verbicioara IV-V, dar şi fragmente ceramice de tip
Gârla Mare, a fost găsită o seceră cu ciotul de turnare neîndepărtat, având
lungimea de 15 cm, lăţimea lamei de 2 cm, iar grosimea în zona bordurii de
0,4 cm. – G. Crăciunescu, Cultura Verbicioara în judeţul Mehedinţi, în
„Symposia Thracologica”, 9, 1992, p. 100; Idem, Cultura Verbicioara în
judeţul Mehedinţi, în „Drobeta”, 7, 1996, pp. 41, 45; Idem, L’Âge du Bronze
moyen et final, p. 118, pl. III, IV; Florin Ridiche, Noi date privind
cunoaşterea culturii Verbicioara II, în „Oltenia Studii şi Comunicări”, vol.
XIII, 2001, p. 39; M. Nica, Date noi cu privire la evoluţia şi geneza culturii
Verbicioara, în „Drobeta”, 7, 1996, p. 29; G. Crăciunescu, Cultura
Verbicioara în Oltenia, Craiova, Editura Universitaria, 2004, p. 41; Simona
Lazăr, Sfârşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului în sud-vestul
României, Craiova, Editura Universitaria, 2011, p. 288.
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6. Ostrovu Mare, comuna Gogoşu, judeţul Mehedinţi – Pe Ostrovul Mare, a
fost descoperită întâmplător o spadă cu limbă la mâner, de tip Reutlingen,
care poate fi datată în Ha. A1, însoţită, se pare, de un celt şi o seceră. Despre
ultimele două piese nu se mai ştie nimic în prezent. - G. Crăciunescu, O
sabie de bronz de la Ostrovul Mare, în „Drobeta”, 7, 1996, pp. 55 – 58;
Simona Lazăr, Sfârşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului în sudvestul României, Craiova, Editura Universitaria, 2011, p. 289.
7. Sacoţi, satul Milostea, comuna Slătioara, judeţul Vâlcea – În anul 1959, în
partea de est a botului de deal dintre „Lunca Tărâii" şi „Valea Gorunului” a
fost descoperit întâmplător, la adâncimea de 0,50 metri, un depozit de
bronzuri. Au fost recuperate: cinci celturi, dintre care trei de tip
transilvănean, unul cu decor în formă de aripioare şi o lama cu tăiş de
la un tip neprecizat; cinci seceri, din care trei cu limbă la mâner, una cu
cârlig, şi un vârf de la o altă seceră al cărei tip nu a putut fi precizat; un
fragment de cuţit şi un altul probabil de lamă de ferăstrău; o sulă
îndoită; două vârfuri de lance; un tub de tablă decorat; o fibulă în formă
de arcuş de vioară, de tip Peschiera; un fragment de colier; o brăţară de
tip saltaleone; două fragmente de centură sau brăţară apărătoare; 31
brăţări, din care două cu bară de secţiune plan-convexă decorate cu
motive gravate în benzi unghiulare alternând cu altele verticale, şase cu
secţiunea rotundă, decorate cu motive gravate în benzi orizontale,
alternând în trei cazuri cu motive în forma de X sau unghiulare, şase cu
secţiunea rombică şi nedecorate, trei cu secţiunea ovală, şase cu
secţiunea rotundă, opt cu mai multe spirale; o bucată de bronz brut.
Depozitul a fost datat de Petrescu Dîmboviţa în secolul al XII-lea a.
Chr., respectiv Hallstatt A1, cu analogii în seria de depozite Cincu
Suseni – I. Nania, S. Holtei, Depozitul de bronzuri de la Sacoţi, în
„Sesiunea de comunicări a Muzeului de istorie”, vol. I, Bucureşti, 1964,
p. 176; I. Nania, S. Holtei, Depozitul de bronzuri de la Sacoţi-Slătioara,
judeţul Vâlcea, în „Buridava”, 1972, p. 173; M. Petrescu Dîmboviţa,
Depozitele de bronzuri din România, Bucureşti, 1977, p. 120, fig.
281-283; I. Stratan, A. Vulpe, Der Hügel von Susani, PZ., 52, 1977, 11,
pp. 28-66; Gh. Petre Govora, O preistorie a nord-estului Olteniei,
Râmnicu Vâlcea, Editura Petras, 1995, p. 64; B. Hänsel, Beiträge zur
regionalen und chronologischen Gliederung der älteren Hallstattzeit
an den unteren Donau, Bonn, 1976, p. 36; Simona Lazăr, Sfârşitul epocii
bronzului şi începutul epocii fierului în sud-vestul României, Craiova,
Editura Universitaria, 2011, p. 294.
8. Sviniţa, judeţul Mehedinţi – Dintr-un presupus depozit găsit în această
localitate fac parte un celt, cu manşon şi decor unghiular şi două seceri, cu
limbă la mâner. – M. Petrescu Dîmboviţa, Depozitele de bronzuri din
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România, Bucureşti, 1977, p. 159, pl. 376/7-9; Simona Lazăr, Sfârşitul
epocii bronzului şi începutul epocii fierului în sud-vestul României, Craiova,
Editura Universitaria, 2011, p. 296.

BRONZE SICKLES FOUND AT THE END OF THE BRONZE AGE AND
EARLY IRON AGE IN OLTENIA AREA
(Abstract)
At the end of the Bronze Age and early Iron Age in the area under discussion, we
find three types of sickles: with button, with tongue-shaped handle and hook. They are
present in isolated discoveries and more frequently in bronze deposits. In Oltenia, tools of this
type were discovered at: Drăguţeşti (Gorj County), Govora, Grebleşti – Boişoara, Sacoţi
(Vâlcea County), Jupalnic, Ostrovul Mare, Oreviţa Mare, Sviniţa (Mehedinţi County).
The practical function of the holes (harvesting grains, hay etc.) was supplemented
by the cultic or votive uses.
Keywords: bronze sickles, Oltenia, late of the Bronze Age, early Iron Age, cultic
uses.

Seceri de bronz descoperite la sfârşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului în Oltenia

Fig. 1. Depozitul de la Sacoţi (după M. Petrescu Dîmboviţa).
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Fig. 2. Depozitul de la Jupalnic (după M. Petrescu Dîmboviţa).
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Fig. 3. Drăguţeşti (după A. Oancea, P. Gherghe).
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Fig. 4. Harta descoperirilor cu seceri din Oltenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Drăguţeşti, jud. Gorj.
Govora Sat, jud. Vâlcea.
Grebleşti-Boişoara, com. Câineni, jud. Vâlcea.
Jupalnic, localitate componentă a oraşului Orşova, jud. Mehedinţi .
Oreviţa Mare, oraş Vânju Mare, jud. Mehedinţi.
Ostrovu Mare com. Gogoşu, jud. Mehedinţi.
Sacoţi, satul Milostea, com. Slatioara, jud. Vâlcea.
8. Sviniţa, jud. Mehedinţi.

