
TREI OBIECTE INJo:DITE DIN BRONZ DIN COLECŢIA 
MUZEULUI DIN SI':BEŞ 

Muzeul de Istorie din Sebeş depozitează în colecţiile sale materiale arheologice de mare 
valoare, aparţinând unui larg sector cronologic, din paleolitic până în epoca medievală. O mare parte 
dintre materiale provin din donaţii şi din descoperiri întâmplătoare, însă multe sunt rodul cercetărilor 
arhcologiee sistematice întreprinse de cercetători de la muzeele din Cluj-Napoca, Sibiu, Sebeş şi Alba 
Iulia. Majoritatea materialelor depozitate sunt prelucrate şi publicate, restul urmând să intre în atenţia 
specialiştilor. Din categoria materialelor inedite fac parte şi cele trei obiecte din bronz prezentate în 
acest articoll. 

Piesele, un celt cu plisc, un topor cu aripi oare şi o daltă cu orificiu de înmănuşare, provin din 
descoperiri întâmplătoare. Celtul a ieşit la suprafaţă în zona de sud-est a oraşului Sebe�, în punctul 
"Griveiu- Sub vii", în urma lucrărilor agricole'. Din imprejurimile Sebeşului mai provin, din puncte 
neprccizate, însă, şi alte descoperiri de bronzuri: un depozit de pandantivc în forma de ancoră\ două 
topoare cu orificiu de Înmănuşare transversal de tip Baniabic' �i Balşa\ un topor de luptă cu disc " () 
măciucă cu spln7,şapte celturi de tip transivăneanll• un vârf de săgeiită9. 

Pe!ltru celelalte două piese prezentate nu se păstrează, însă, decât informalii topografice vagi 
privind locul de origine, îngreunând Încadrarea culturală. Obiectele provin din nordul Ungariei şi au 
intrat în coleGlia muzeului prin dO!laliew 

Descrierea materialelor 
1. Celtul (fig.!) prezintă un plisc dezvoltat �i un corp uşor arcuit, cu secţiune transversală 

rectangulară. Tăişul, deteriorat din vechime, are un aspect uşor lăţit �i curbat. Din buza orificiului de 
înmănuşarc porneşte o tortiţă zveltă, cu seCţiunea ovală, uşor deteriorată În partea superioară. Pc una 
din feţe există o perforaţie nercgulată, care ar putea proveni dintr-o greşeală de turnare sau, realizată 
intenţionat, mai probabil, oferea mânerului de lemn o rigiditate mai mare, dacă ar fi fost străbătută de 
un cui. Deşi suprafete le line denotă o tehnică de turnare bună, pe părţile laterale ale ccltului se 
observă o greşeală de turnare datorită suprapunerii inexacte a celor două valve ale tiparului. Piesa, 
neornamentată, este acoperită de o patină verzui-deschisă, bine păstrată pe toată suprafaţa. 

Dimensiuni: lungime plisc-tăiş: 14 cm; buză-tăiş: Ilem; diametrul deschiderii gurii În 
interior: 4,4 13,2 cm; lăţimea marginii gurii: 0,8 cm; lăţimea şi grosimea ccitului la mijloc: 4/1,8 Col. 

2. Toporul cu aripioare (fig.2/1) prezintă u formă robustă �i un tăiş lăţit. Aripioarele, 
dezvoltate, sunt plasate in jumătatea superioară. La capătul opus tăişului sunt dispuse două urcchiuşc 
cu capetele apropiate şi paralele cu corpul piesei. Acestea aveau, probabil, scopul unei fixări mai 
solide in mânerul de lemn. Pe suprafata fină a toporului nu se observă urme de uzură. Lipsa defectelor 
dovedeşte o bună tehnică de turnare. Starea de conservare este bună, o patină verzui-roşcată acoperind 
uniform piesa. 

Dimensiuni: lungime: 13,5 cm; lungime tăiş: 4,2 cm; lăţimea maximă a corpului: 2,7 cm. 

1 Ţinem să mulţumim şi pc această cale, pentru sugestiile acordate, domnului coof. univ. dr. 1. Andri\oiu 
şi, pentru amabilitatea cu care nc-a pus la dispozilie materialele. domnului muzeografM. Simina. 

2 Celtul a fost descoperit în 1962 şi donat in accla�i an de călre H. Martin din Panca, muzeului din Sebeş 
(nr.;nv.22 14). 

3 C.Kacso, Depozitul de broJlzuri de la Seheş (tud. Alha). in F.phemeri.v Nllpocensis,III. 1993. p.69. 
4 AI. Vulpe, E. Tudor. Cu privire it, topoart!le de mt>!u! (:u gaurit de illmilnuşure trtlll.wer:w/d. În 5iC/V, 21. 

t970. 2. pAt9, nola 5. 
5 {Ilie/em, p.423, nola 15. 
: K.Huredt, În Germania, 24, 1940, P 144-14;, apud RepAlha, Alba Iulia, J 1)1)5, p. 1 71. 
, Idem. in MAGW, 70, 1940. p. 289 apud R<I,Albu . . -\Iba Iulia, 1995. p 171. 

X M. Rusu, Dit" Verhreitung der BnmzellOrte iti Transsilvamen vom Ende der Bronzezeir Ifl eli.: mirt/ere 
Hallstattzeit. în DaC/a, 7,1963, p. 210. 

9 Programm Miihlbu,h, t887. p. 23, apud. R<pAlbu. p. t71. 

10 Toporul a fost adus in România împreună cu dalta, după primul război mondial, din nordul Ungariei, de 
către gcamgiul J.Brehner din Sebeş. În 1964, piesele au fost donate Muzeului din Scbcş (nr. inv.2566,2565). Poartă 
in�cripţionat pe corp termenul "Oberungarn"(Ungaria de sus). 
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Fig. 1. 

3. Dalta (fig.2/2) prezintă un orificiu de inmănuşare longitudinal, alungit. Corpul este zvelt, 
cu laturile uşor arcui te şi secţiunea transversală patrulatcrâ. Suprafaţa fină, fară defecte trădeazA o 
bună tehnică de turnare şi finisare, piesa fiind realizată intr-un tipar bivalv. Orificiul de înmănuşare, 
de formă conică este parţial obturat de o bavură, rezultată probabil, în urma lovirii directe a piesei, in 
partea superioară, cu un obiect dur. Starea de conservare este bună, după cum o arată patina verzui
roşcată, păstrată uniform pc suprafaţa obiectului. 

Dimensiuni:lungime: 11,8 cm; lungime tăiş: 1,9 cm; diametrul maxim: 2,5 cm. -
Incadrarea cultural-cronologică 
Cdturile cu plisc sunt comune spaţiului româna-maghiar în Bronzul târziu şi în Hallstattul 

timpuriu. Încercări de stabilire a tipologiei şi cronologiei acestui tip de celt realizează cercetători 

români ca 1. Andrieşescul', I.Nestorl2 şi M. Moga\'. 
O clasificare riguroasă aparţine lui M. Petrescu-Dimbovita", care ordonează cclturile cu 

plisc, În funqie de sectiunea transversală a corpului, În două variante: al rcctangulară, b) ovală. 

II 1. Andricşescu, Nouvelles ('(mlri/m/ioll": sur rage du hmnze CIl RoumlJnic_ Le depot de hmllzes de 
Dmjna-de

,
-{a.\· el I'epee de Bucium, În Dacia, II, 192.5, pJ60. nOia 2. " . _ .  . 1. Nestor, Der Stand der Vorge.w;hidrr.�/or,\'l·hulIg In Rumunten, In 22. BerRGK, FrankfuI1-a.-Mam. 

1932, p.131, nola 530. 
IJ M. Moga, O precizare in legă/ură <:Ii depozitul de hronz dela Săplac-Sa7(�i, În A/Se. IV(! 94! -1943), 

Sibiu, 1944. p.269. 
14 M. Petrescu-Dimbovita, Depo:itul de Immzllri dela Bârsana, în A/Se, v (1944-1948), Cluj, 1949. 
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Fiecare variantă, în funcţie de forma gurii şi a corpului, prezintă diferite sub variante 15. M. Petrescu
Dimbovita sesizează o diferentiere cronologică între cele două variante de celturi cu plisc"'. 
Topoarele cu secţiune rectangulară apar primele, fiind întâlnite, în număr mare, în seria de depozite 
Uriu-Domăneşti (Bronz D). Cclturi\e cu secţiunea ovală sunt cunoscute începând cu scria de depozite 
Cincu-Suseni (Hallstatt Al), unde cele r(ctangulare devin foarte rare. Cele cu secţiune ovală sunt 
caracteristice depozitelor seriei Turia-Jupalnic (Hallstatt A2), tiind lntâlnitc şi în seria Moigrad
Tăuteu (Hallstatt B 1). 
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eZI supra nota _ _  

16 \1. Petre$cu�Dimbovila. in AISe, V. p.272-�·7J. 

1/ ",,' I \ 
I I 
\ ,"-_---: I 

- -- -

\ 
i 



92 LUCIAN SA VONEA 

În ce priveşte aria de răspândireI7, celturile cu secţiunea rectangulară ocupă un spaţiu bine 
definit, întâlnindu-se aproape exclusiv În nord-vestul Transilvaniei, nord-estul Ungariei, sudul 
Slovaciei şi în Ucraina subcarpatică, Celturile cu secţiunea ovală au o arie mult largă de răspândire, 
cele mai multe exemplare provenind din spaţiul amintit pentru celturile cu secţiune rectangulară, dar 
şi din afara lui: restul Transilvaniei, Moldova, Muntenia, centrul şi sudul Ungariei, 

Celtul prezentat aici aparţine variantei cu secţiune rectangulară, cu corp uşor arcuit. Piesa are 
bune analogii În depozitele din seria Uriu-Domăneşti (Bronz D): Alcşd 1", Crăciuneşti", Domăneşli 
1"', Uriu2l, Gorăslău" şi Suciu de Jos". Descoperirea de la Sebcş-"Griveiu-Sub Vii" se situează În 
afara arcalului acestui tip de ceIt, cele mai apropiate analogii fiind regăsite doar în depozitele de la 
Panticeu" (jud. Cluj) şi de la Seleuşu" (jud. Mureş). Foarte probabil, celtul cu plisc de aici reprezintă 
un import din aria culturii Suciu de Sus sau a grupului cultural Cchălul, ai căror purtători se parc că 
au contribuit la apari li a şi răspândi rca acestui nou tip de unealtă în perioada bronzului târziu". 

Locul de origine al topoarelor cu aripioare este Europa Centrală. Acest tip de unealtă derivă 
din toporul de cupru cu margini supraÎnălţatc, realizat prima dată de purtători i  culturii Unetice 
timpurii". Toporul de bronz cu aripioare apare iniţial, la jumătatea mileniului Il Î.Hr., tot printre • 
artefactelc culturii Unetice, faza târzie, şi îşi va prelungi existenţa de-a lungul întregii a doua jumătăţi 
a acestui mileniu". Ceic mai timpurii exemplare au un corp suplu şi aripioare de dimensiuni reduse". 
Odată cu începutul perioadei Câmpurilor cu urne în Europa Centrală, topoarele cu aripioare, numite şi 
dălţi cu aripioarc;", ajung uneltele cele mai utilizate de aceste populalii". Corpul ia forme tot mai 
robuste, iar aripioarele devin tot mai dezvoltate. Acolo unde lipseau topoarele de luptă cu disc şi spin, 
sau cele cu muchia prelungită, topoarele cu aripioare au fost folosite şi ca arme, după cum rezultă din 
reprezentările de pe situlele de la Certosa sau de pc centura de la Vacen 

Numărul mare de exemplare cunoscute din Austria, nordul Iugoslaviei, vestul Ungariei, 
vestul Slovaciei şi Moravia, stabilesc ca arie centrală de producere bazinul Dunării mijloc;"i. Arealul 
său, însă,va fi mult lărgit de purtătorii culturii Câmpurilor de urne,care încă din perioada timpurie, 
răspîndesc acest tip din Europa Centrală în Grecia şi Italia". 

Toporul cu aripioare aparc şi în Transilvania, însă într-un număr redus de exemplare, în seria 
depozitelor Cincu-Suseni (Hallstatt A,), descoperirile de aici având un caracter periferic". 

Toporul cu aripioare prezentat, datorită formei robusTe �i aripioarelor dezvoltate , plasate în 
j umătatea superioară a corpului, are foarte bune analogii cu piesele descoperite in mormântul regal de 
la Caka"'(vcstul Slovaciei), cu piesa din cimitirul de la Umcr-RadlJ7(estul Austriei) şi cu cele din 

17 Ibidem, p.273-274. 
IS M. Pcrrescu-Dîmbovita, [)cl'":ilde de hron:::uri dill Româll!ll. Bucureşti. 1977, pl.21/3. 
19 'bitlem, rIJ7!13-16. 
20 

lilid,m. p1.42!2, 34. 
li Ihidem, p1.6R/R, 9, 12. 
22 Ihidem. p1.48/3. 
23 Ihidem, p1.65/R. 
'4 Ihidem, p1.57/4. 
25 Ih/dem, p1.6J/R, 9. 
26 r, Kacso. Faza/inalil li culturii Otomani ,\'i evoluţia cultura/a ulterio(1rtl (1 ({('este/II În nord-\'I!srul 

RomlÎniel. în StCnmStltu Marii', XIV, 1997, p .  ):<5-110. 
27 \1. Gimbutas, BronZ(! Age Cu/ture.'- o/Central ami Eustern EurojJl.!, Haga, 1965. p .41, fig. 1 1/2. 
lK A. Moszolics. Bron::f'- III/ti GoldjunJe des KarpiltenheckeJl.\', Budapest, 1973, p. 36·J 7: M. Gimbula s, 

opcit. p, 2 72. fig. I 79/3 ; P. K nauth. La Dec()uverte du Metal, Time-Ii fe international (N ederland) B. V., 1978. p.235, 
29 M. Gimbutas, opcit, p.114. 
)0 Al. Vulpe, A�\'te und Reiltt in Rumiinittn, Il, in PBF, IX, 5,1975, p.7n. 
31 M.Gimbutas, "p.cit. p.114. 
32 M. Rusu, Metulurgia hronzului din Transilvllnia la IÎ/{'eputul Hal/startului (rezumat), Cluj, 1972, p.12. 
33 A. Moszolics. op.dt. P,36·37, 
34 M. Gimbutas, op. cit, p.114. 
35 AI. Vulpe, op.cit" p.77. 
3. M. Gimbutas. "p.eil. p.312, p1,21/6, 7. 
37 J. Eppel, Da.\' urnf!I;/i:lderzeitliche Gral?leld vot! Unter·Rudl. B.-H. S1. Pâltell. N(j, În Arcl/af!oJogiu 

AU",lric", 2. 1949. p.33. pl.lll-V. 
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siturile: Cezavy"(Moravia), Ruhod'·, Szarvas"', Sarazsadany4l, Gemzse" (nordul Ungariei). Toate 
aceste descoperiri fac partc din faza Caka a Grupului cultural al Dunării mijlocii, incadrat de M. 
G imbutas in perioada Câmpurilor de urne 1 ( Sronz D)43 Deoarece piesa de fată provine din Ungaria 
de nord, zonă aparţinând areal ului grupului cultural amintit, gasindu-şi bune similarităti printre 
artefaclele acestuia, o putcm atribui purtătorilnr acestei culturi. 

Dăltile sunl printre cele mai răspânditc unei le din metal, intâlnite in intreaga epoc,\ a 
bronzului cât şi În cele două epoci ale fierului. Cele mai vechi sunt ceh:: cu forme simple, cu scqlUnc 
patrulateră sau rotundă, confeC\ionatc din cupru şi, ulterior, din bronz'" Spre sfărşitul epocii 

bronzului Înccp să apară exemplare de dălţi cu orificiu de Înmănuşare longitudinal'\ categoric dreia 
Îi aparţine şi piesa prezentată. Exemplarul de fată, având o formă comuna multor arii culturale atât din 
Europa cât şi din Asi a, este greu de atribuit purtătorilor unei anumite culturi. Probabilitatea mare, 
Însă, de a fi fost descoperită în acelaşi loc cu toporul cu aripi oare prezentat mai sus, precum şi bunele 
analogii cu pi ese provenind din situri În care a fost descoperit acest tip de topor", cum este cea de la 
Caka, ne indeamnă să considerăm dalta de fată ca aparţinând aceloraşi descoperiri de tip Caka din 
cadrul Grupului Dunării mijlocii. Cele două piese provenind din nordul Ungariei ar putea constitui o 
descoperire unitară, reprezentând un depozit sau un rest de depozit, această supozilie fiind Întărită şi 
de aspectul general al pieselor. Acestea au aceeaşi culoare, sugerând o compo7.ilie chimică identica, 
deci eonfeclionarea lor din aceeaşi turtă d� bron z. Realizarea lor În acelaşi atelier mai poate fi dedusă 
şi din tehnica de turnare şi de finisare folosită, care este la fel de bună În ambele cazuri. 

Cdtul cu plisc descoperit la Sebcş este o dovadă a strânselor relalii de schimb, la stărşitul 
Epocii bronzului, dintre zona nord-vestică a TransJivaniei, unde este centrul de producere al acestui 
tip de unealtă, şi cea sud-vestică, bogată În zăcăminte de sare" . Piesele din nordul Ungariei reprezintă 
un produs al centrului metalurgic din zonă, a cărui importanţă este dată de plasarea sa pe itinerariul 
drumurilor comerciale, care legau nordul şi veslul Europei de spaţiul egeean şi oriental". Cde trei 
obiecte prezentate, deşi sunt rezultatul unor descoperiri fără context arheologic, au o mare importanţă 
prin completarea pe care o aduc repertoriului descoperirilor de bronzuri din zonele unde au ieşit la 
supra fală. 
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TROI OBJECTS DE BRONZE INEDITS DE LA COLLECTION DU MUSEE DE SEBE Ş 

RESUME 

La theme de I'article est la prcscnlation dt= trois ph�ces de bronzc, ineditt.:s. de la collection du Muscc 
d'l fistoire de Sebeş. Les pieces : une hache celte uvcc un bec. une hache avec des ailes, un cist:au avec un orilicc 
d\�tablissement, provicnncnt de dl:� d�couvertcs fortuites faites autour de St:bcş el dans le Nord d'llungarit:. 

L'hachc ccIte apparlient el serie de depots Uriu·Oomăneşli (Bronze D) el les aUlrcs du groupe culturel 
Caka. de la periode de Champs d'urnes, la phasc I (13ronl." D). 

3t{ J. RihovskY. PacutJ..:}' velutickc! kultury llil Moral'e, În S{nvellskti ArcheohigUl. IX. 1 <!, p.107·152. 
39 T. KemcnczÎ. Die Spiithronuzell NordoSlIi11�{ml in Areheologw HunganC'tI. 51, Budapesla. 19M4. Tab. 

(CXVI. t41 p. 426. 
4{ Ihltlem, Tab. CClIIb. 7. p. 413. 
4' Ibidem, Tab. CLXXVllla, (,. p. 38�. 

42 A. M07..solics. (ff'.dt, Tab. XXXIII. I ,p. 13R·139. 
43 M. Gimbutas,,,p cit, p. 1 13. 310, 

44 M. Rusu,�JP. cit, p.12. 
45 Ibidem. 
46 Vezi notele 35, 36, 37. 

47 M. Rusu, L. Chitu, Depozitul de lu Aiud şi problema mari/oI" ateliere de prehlC."l"are a bronzului din 
1'ransÎlvuniu, in Apulum. XX. 19R2 ; 1. Andriloiu. MetulwxUl hronzului in SU(rvt!.\"[ul Transilvaniei (leza de 
doctoral). 1975, p.12. 

48 P. Knauth. o/u:il. p.62. 
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EXPLICATTON DES FIGURES 

Fig. 1. l'hachc celte de Sebcş. 

Fig. 2.1 L'hache avec des ades; 2. Le ciscau avec orifice d'etablissement. 


