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Evoluţia

speciei umane este strâns legată de dezvoltarea armelor. Fie că vorbim
despre societăţile de vânători - culegători, în care lupta pentru supravieţuire coincide
cu lupta pentru hrană, sau despre cele contemporane, în care dominaţia industrială
primează, armele sunt o componentă esenţială a modului în care percepem lumea. De
la cea mai simplă, piatra sau măciuca, trecând apoi la dispozitivele mai elaborate ca
bumerangul, suliţa, arcul, săgeta, şi culminând cu aruncătorul de suliţă, sau
propulsorul, perfecţionarea tehnologică face diferenţa dintre a supravieţui ca popor sau
trib şi a fi exterminat. E destul să ne gândim la dispariţia unor culturi din America de
Nord şi de Sud, sau la decimarea populaţiei de băştinaşi din Australia. În războaiele de
colonizare discrepanţa tehnologică şi de mentalitate a fost cea care a decis victoriile.
Muzeul de Etnografie Universală „Franz Binder", parte componentă a
Complexului Naţional Muzeal „ASTRA" din Sibiu, deţine în colecţiile sale un număr
impresionant de arme ce provin din Africa, Europa, Oceania şi Australia. Asupra
acestora din urmă ne vom îndrepta atenţia. Colecţia australiană cuprinde un bumerang
din lemn de eucalipt, expus în expoziţia permanentă, o măciucă din aceeaşi esenţă, o
suliţă şi un aruncător de suliţă, piese ce provin din Australia de Vest, din apropierea
localităţii Coolgardie. Obiectele au fost achiziţionate de geologul Gustav Adolf
Schoppelt în jurul anului 1896, iar apoi donate „Societăţii Ardelene pentru Ştiinţele
Naturii" din Sibiu 1 .
Prezenţa lui GA. A. Schoppelt în Australia de Vest este justificată de însăşi istoria
oraşului Coolgardie. lnfiinţat la sfârşitul secolului al-XIX-lea odată cu descoperirea unor
importante zăcăminte de aur în zonă, Coolgardie a atras numeroase companii miniere.
Dar fulminanta ascensiune a localităţii a fost urmată de decăderea acesteia în preajma
Primului Război Mondial, când aurul a devenit tot mai greu de găsit.
Identificarea donatorului propulsorului australian a constituit o parte importantă
în munca de cercetare realizată, deoarece în registrul vechi al Muzeului „Franz Binder"
este consemnat ca bumerang, având o completare ulterioară aruncător de suliţă,
Australia, lemn de eucalipt, cu donator necunoscut. Franz Michaelis, în catalogul
întocmit în 1903 şi publicat în Tratate şi comunicări ale Societăţii Ardelene pentru
Ştiinţele Naturii din Sibiu 2 , descrie piesa ca aruncător de suliţă din lemn, În formă de
lopată cu opritor prins cu rafie la vârf. Mâner lipit cu răşină (partea concavă gravată cu
linii adâncite). Lemn de eucalipt obţinut de la băştinaşii din Vestul Australiei, din
regiunea Coolgardie. Proprietatea lui G.A. Schoppelt.
O altă necunoscută ce trebuia elucidată era identificarea tribului de la care
provenea aruncătorul din colecţia sibiană. Ancheta de teren a lui Richard A. Gould ne-a
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oferit datele necesare şi ne-a dat posibilitatea de a identifica tribul de la care a fost
achiziţionat propulsorul din colecţia Muzeului „Franz Binder". Este vorba de tribul
Ngatatjara, din Australia de Vest. Indiciile care ne-au condus spre această concluzie
au fost desenele gravate pe partea concavă a aruncătorului de suliţă donat de A.G.
Schoppelt. Acestea sunt foarte asemănătoare cu cele descrise de Richard A. Gould, iar
modelele inscripţionate pe propulsoare sunt specifice pentru fiecare trib. Piesa de la
muzeul sibian provine deci de la tribul Ngatatjara, iar numele donatorului său a fost
astfel identificat.
Ancheta de teren întreprinsă de Richard A. Gould între 1966 - 1967 în
rezervaţiile de lângă localităţile Wiluna, unde dialectul cel mai des întâlnit e Katutjara,
Laverton, Mont Margaret şi Warburton unde predomină dialectele Ngatatjara şi
Nyatunyatjara 3 , ne-a furnizat informaţii preţioase despre modul în care aborigenii îşi
confecţionează propulsoarele, despre semnificaţia desenelor gravate pe acestea,
precum şi despre felul în care sunt utilizate.
Istoria propulsorului a început acum 30 OOO de ani. Funcţionând ca o extensie a
mâinii, apariţia acestuia a însemnat o adevărată revoluţie a tehnicii de vânătoare, fiind
primul sistem de arme ce consta într-un proiectil şi un mecanism de lansare; arcul a
apărut mai târziu.
Deşertul din Vestul Australiei este un teritoriu vast, cu o suprafaţă de aproximativ
40 230 kilometri pătrati, cuprinzând Great Sandy, Gibson şi deşertul Great Victoria
precum şi ariile alăturate din Australia de Sud şi Teritoriile din Nord. În ciuda acestor
distanţe, aborigenii au dovedit o remarcabilă uniformitate în ceea ce priveşte limba şi
cultura.
Una dintre primele descrieri ale propulsoarelor datează din 1872, fiind un
rezultat al călătoriei lui Ernest Gi/es în Deşertul de Vest. Acesta descrie suliţele
aborigenilor, confecţionate din lemnul copacului mulga (Acacia aneura), dar şi un
aruncător de suliţă numit de unele triburi woomerah. „Au forma unei elipse plate,
prelungită, la capătul de care se ţine, cu o coadă scurtă şi puţin ascuţită la celălalt
capăt; o gheară de cangur sau un dinte de câine sălbatic este bine fixată cu cauciuc şi
sfoară. Forţa de proiectare a acestor instrumente este enormă, iar suliţele pot fi
aruncate cu mare precizie mai mult de 100 de yarzi (aproximativ 91 m )4 ."
Descrierile realizate de Richard He/ms, membru al expediţiei de explorare din
1891, sunt de o mare acurateţe. Acesta notează cuvinte din limbajul aborigenilor din
Vestul Australiei şi încearcă să le înţeleagă cultura. „Aruncătoarele de suliţe: Mira
nakata. Forma acestora diferă considerabil de altele de acelaşi fel. E uşor curbat În
partea din spate, are o formă convexă În spate şi concavă În partea din faţă. Acest
lucru permite suliţei să stea perfect liberă Între cârlig şi mână, fiind poate mai bine
adaptat scopului său decât oricare tip cunoscut. E lung de aproximativ 2 picioare şi 2
ţoli (65 cm), cu 3,5 ţoli (aprox. 9 cm) În partea cea mai lată şi mai Îngust la mâner.
Cârligul e fixat cu muşchi I tendon şi răşină, iar la capătul opus are o bucată de
cremene care serveşte drept daltă. Cremenea este fixată cu un liant care nu permite
mâinii să alunece când suliţa este aruncată. Obiectul este folosit, la fel de bine, pentru
confecţionarea armelor şi a unor unelte cât şi pentru aruncarea suliţei5."
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Când e vorba de portabilitate şi funcţionalitate, nici un alt aspect material nu
rezumă mai bine viaţa nomadă a aborigenilor din deşertul Vest Australian aşa cum o
face aruncătorul de suliţă. Caracterul său multi-funcţional a fost scos în evidenţă de
Richard He/ms în descrierea sa. Fie că sunt numite miru de către cei mai mulţi
vorbitori ai dialectului Ngatatjara, ori langkuru de către cei care trăiesc în arii din nordul
Warburton Ranges, forma şi funcţiunile aruncătoarelor de suliţe sunt unitare pe toată
întinderea vastă a deşertului Australiei. Sunt folosite atât pentru aprinderea focului, cât
şi ca instrumente de percuţie ce acompaniază cântece şi dansuri; ca recipiente pentru
amestecarea tabacului sau a pigmentului, datorită formei concave, sau ca dispozitive
pentru localizarea apei din adâncuri, deoarece pot avea gravate adevărate hărti ale
surselor de apă din deşert. În absenţa unui scut, aruncătorul de suliţe îi poate p~elua
ocazional funcţiunea.
Adevărate obiecte ritualice, aruncătoarele pot face diferenţa dintre a supravieţui
şi a dispărea într-o societate bazată pe vânătoare şi care trăieşte într-un mediu atât de
ostil cum este deşertul australian. Băieţii, încă din copilărie, sunt iniţiaţi în arta de a
confecţiona aceste arme, realizând propulsoare pe care le folosesc în jocuri. Dar,
potrivit lui Richard A. Gould, acestea nu sunt cu nimic mai prejos decât cele realizate
de părinţii lor. Folosesc aceste jucării până la 14-16 ani când începe lunga perioadă de
izolare premergătoare circumciziei şi intrării lor în rândul adulţilor cunoscători ai
elementelor sacre. După ceremonial, tânărul va însoţi un bărbat din familie la vânătoare
şi va trebui să-şi confecţioneze, sub supravegherea acestuia, suliţa şi aruncătorul de
suliţă 6 .
Meticulozitatea cu care sunt confecţionate sugerează importanţa pe care o au.
Sunt realizate prin îndepărtarea unei bucăţi din trunchiul unui copac mulga, printr-o
simplă tăietură în forma literei „V" (fig.1 ). Forma preliminară este făcută cu topoare de
piatră, sau azi cu topoare de oţel, până se obţine uniformizarea părţii concave, cu o
grosime de la 12,75 mm la 6,4 mm. Folosind unelte de piatră, procesul de realizare a
unui aruncător durează între 8 şi 9 ore de muncă neîntreruptă
Cârligul suliţei de aruncat şi precum şi cel al propulsorului (ambele numite
mukulpa şi realizate în acelaşi fel) sunt făcute dintr-o bucată de lemn subţire provenită
de la arborele mulga sau de la alte specii de Acacia (fig. 2). Fiecărui tânăr devenit adult
în urma ritualului de iniţiere, i se străpunge cartilagiul nasului, iar orificiul este ţinut
deschis cu un os sau un băţ mukulpa; acesta poate fi folosit în cazul pierderii sau
ruperii celui fixat pe aruncător. Femeile din deşertul vest australian nu au dreptul de a
folosi arme, dar îşi aduc contribuţia la realizarea acestora prin extragerea unei răşini
din spinifex şi blackboy, plante asemănătoarei ierbii. Aceasta se aplică pe mânerul
propulsorului sau este folosită pentru repararea, în caz de nevoie, a aruncătoarelor de
suliţă (fig. 3).
Ultima etapă în confecţionarea unui propulsor este aplicarea unui strat de
grăsime de emu sau a unui amestec de grăsime de emu cu limonit roşu. Acest lucru
împiedică ruperea sau despicarea lemnului în uscăciunea deşertului. Uneori se aplică
sânge proaspăt de cangur pe suprafaţa concavă a aruncătorului, o practică magică de
vânătoare, ce are ca efect atragerea cangurilor7 .
Decorarea aruncătoarelor de suliţe este specifică populaţiilor din deşertul vest
australian, dar nu a fost aprofundată de literatura de specialitate. Interpretarea
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modelelor diferă de la un cercetător la altul. Thomson 8 le consideră pe cele ale
populaţiei Bindibu ca fiind hărţi ale surselor de apă, desenate cu mare grijă. Strehlow9
vorbeşte despre o pereche de aruncătoare ale populaţiei Pintupi şi pretinde că
reprezintă o furtună sau un torent, potopul, în cazul primului, iar în cazul celui de-al
doilea un vânt puternic ce ridică în aer coloane de praf. Nu este exclusă nici
interpretarea potrivit căreia desenele ar fi harţi ale surselor de apă, dar această funcţie
este una secundară, izvorâtă din felul în care informaţiile utile despre delimitările
teritoriale şi locurile în care se găseşte apă sunt memorate. Desenele prezente pe
propulsoare pot fi simple, fără implicaţii simbolice, semipicturale, convenţionale,
descriind surse de apă, puncte de reper în vastitatea deşertului, obiecte sau diverse
animale.
Există însă modele care au incorporate elemente sacre sau totemuri precum
cangurul (malu), dingo (papa) şi miticul şarpe de apă (wanampi). Femeilor şi copiilor
nu le este permisă cunoaşterea semnificaţiile desenelor, ele fiind rezervate bărbaţilor
iniţiaţi, singurii în măsură să confecţioneze şi să folosească propulsoarele.
Semnificaţiile acestora sunt discutate doar în cadrul ceremonialurilor religioase.
Aruncătorul de suliţă din colecţia muzeului sibian este decorat cu un model
sacru: urmele lăsate de wanampi, şarpele de apă, pe nisip. Lucrat cu deosebită
atenţie, în partea concavă propulsorul are gravate două linii paralele, zigzagate, cu trei
laturi, ce reprezintă şarpele sacru, iar întinderea de nisip e sugerată prin linii verticale.
Pe mâner mai apar încă două triunghiuri, fiecare având înscrise alte patru şi respectiv
trei triunghiuri concentrice. Unul dintre ele are o latură paralelă cu ultima linie a
zigzagului şi vârful îndreptat în sus, iar cel de-al doilea are vârful în jos. Capătul
mânerului, de 17 cm lungime, este îmbrăcat în răşină pe o porţiune de 5,5 cm, iar
mukulpa, băţul din vârful propulsorului pe care se sprijină suliţă, este fixat pe o bucată
de lemn, prinsă în răşină, şi apoi legat cu rafie. Pe partea convexă a propulsorului,
unealta de piatră a săpat mici şanţuri verticale de dimensiuni diferite. Lungimea
aruncătorului este de 59,5 cm, iar lăţimea la centru e de 1O cm, mukulpa măsurând 3
cm (fig. 4 - a, b, c).
Un alt detaliu important legat de aruncătorul de suliţă din colecţia Muzeului
„Franz Binder" este faptul că acesta prezintă o fisură de 17 cm sesizabilă pe ambele
părţi. Urmele de răşină care se ghicesc indică faptul că propulsorul a suferit o reparaţie
(fig.5). Acest tip de rectificări sunt realizate cu răşina extrasă din spinifex sau
blackboy.
Folosirea adezivilor naturali este un element important în fabricarea şi
menţinerea suliţelor şi aruncătoarelor. Triodia pungens, o specie de spinifex, secretă o
răşină lipicioasă 10 , această plantă fiind numită de tribul Nagatatjara, kuparu.
Recoltarea se face prin lovirea plantei de o suprafaţă tare, pământ sau piatră netedă, şi
presarea acesteia pentru a se extrage substanţa din interior. Blackboy, sau arborele
de iarbă (Xanthorrhoea thorntonii) este de asemenea folosit pentru obţinerea adezivilor
naturali, dar mult mai rar în spaţiile deşertice dominate de spinifex. Această plantă este
numită în Natatjara katakultu 11 .
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Propulsorul prezentat de Richard A. Gould 12 şi identificat ca aparţinând tribului
Ngatatjara, diferă foarte puţin de cel din colecţiile muzeului sibian. Acesta are trei linii
paralele zigzagate de-a lungul părţii sale concave. Nisipul este sugerat tot prin linii
verticale, dar numărul liniilor frânte este de opt, faţă de cele trei ale propulsorului de la
Sibiu. Mânerul, de 15 cm lungime, nu este decorat, iar capătul acestuia este învelit, pe
o porţiune de 6 cm, în material legat cu fibre vegetale. Nu avem informaţii legate de
opritor şi nici de partea convexă a propulsorului, dar bănuim că este nedecorată,
deoarece autorul prezintă ambele faţete în cazul în care acestea sunt gravate.
Lungimea totală a aruncătorului este de 60 de cm, iar lăţimea de 7,5 cm. Richard A.
Gould a achiziţionat în timpul cercetării sale pe teren (1966 - 1967) un număr de 36 de
aruncătoare de suliţă, acesta fiind unul dintre ele (fig. 6).
Şarpele, wanampi, este un element de foc, care stârneşte dorinţă şi pasiune în
lumea fizică, iar în lumea spirituală creează o legătură cu Marele Spirit şi conduce spre
cunoaşterea atotcuprinzătoare. Aborigenii consideră că apariţia în vis a unui şarpe este
semnul unei schimbări şi al apropierii de perfecţiune 13 . Semnificaţiile animalului totemic
sunt legate nu numai de toţi strămoşii şerpi, ci şi de una dintre cele mai importante
divinităti, Biame (Tatăl Tuturor A/1-Father). El este prezent în toate riturile de trecere naşter~a. maturizarea, moartea şi renaşterea. În timpul ritului de iniţiere, şamanul
primeşte înlăuntrul său spiritul şarpelui pentru a aduna informaţii şi pentru a călători în
locuri inaccesibile lui în mod obişnuit. Cu ajutorul şarpelui, care păzeşte şi dă puteri
mistice de vindecare 14 , acesta ascende la cer unde poate vorbi cu cei trecuţi în lumea
umbrelor 15 . Şamanii trebuie să experimenteze otrava, fizică şi mentală, dar să aibă
forţa de a o domina, de a o ţine sub control.
Prezent atât în Europa paleolitică, precum şi în ţinuturile nordice ale
continentului american, propulsorul este încă folosit în Australia şi America. Atlat-ul
aztec a căpătat în ultima perioadă o nouă viaţă prin înfiinţarea unor cluburi şi organizaţii
care promovează folosirea acestuia în competiţii sportive organizate de mai multe ori
pe an. Folosirea propulsorului în Australia are un cu totul alt scop. Populaţiile izolate din
deşertul australian continuă, e drept mult mai rar, să folosească aceste arme ale epocii
de piatră pentru a-şi procura hrana. Acesta este un grăitor exemplu al felului în care
destinaţia unor obiecte poate fi schimbată de-a lungul timpului. De la conotaţiile sacre,
tabu, ale aruncătorului de suliţe din Australia, la comercializarea lui ca suvenir sau ca
modalitate de petrecere a timpului liber, în cazul celor de pe continentul american propulsorul îşi continuă povestea începută acum 30 OOO de ani. Întrebarea legitimă
este dacă aborigenii australieni vor reuşi sa-şi păstreze, măcar în parte, vechile tehnici
şi tradiţii ce-au început să piară după contactul cu acaparatorul „om alb".

12
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Idem, Fig. 21, p. 32.
http://www.jackarooimports.com/contenUview/29/58/
http://www.janesoceania.com/australia_aboriginal_mythology1 /index1 .htm
http://www.expedition360.com/australia_lessons_literacy
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ETUDE SUR LE PROPULSEUR DE LANCE DU MUSEE
D'ETHNOGRAPHIE UNIVERSELLE „FRANZ BINDER" DE SIBIU
Le Musee d' Ethnographie Universelle „Franz Binder" de Sibiu detient dans ses
collections des armes qui proviennent de l'Afrique, Europe, Oceanie et Australie. La
collection Australienne contient un boumerang, une massue (gros gourdin), une lance
et un propulseur de lance. Les objets ont ete donnes par Gustave Adolf Schoppelt,
environ I' annee 1896, a la «Societe Transylvain pour Ies Sciences de la Natu re» de
Sibiu.
Nous avons etudie le propulseur de lance du Musee «Franz Binder» qui a ete
decrit dans le registre du musee comme boumerang, sans donateur. Nous avons
trouve le nom de la personne qui ra donne dans Verhandlungen und Mitteilungen des
Siebenbilrgischen Verneins fur Naturwissenschaften zu Hermannstadt, ainsi qu'une
description tres exacte de la piece. Gustave Adolf Schoppelt est donc le donateur de
cette piece. L'investigation realisee par Richard A. Gould dans le West de l'Australie
nous a fourni des informations tres precises et nous avons pu identifier la tribu d'ou
provient le propulseur du Musee „Franz Binder", la tribu Ngatatjara.
Dans cette etude, nous voulons approfondir Ies questions lies a la fonctionnalite,
Ies significations des dessins graves sur Ies propulseurs, le mode d'emploi, la methode
de realisations et Ies particularites de rarme australienne du musee de Sibiu.
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Fig. 1
Richard A. Gould,
Spears and spear-throwers of the Western Desert
aborigines of Australia, în American Museum
novitates; no. 2403,editura „American Museum of
Natural History", New York, 1970, prima etapă în
realizarea aruncătorului de suliţă, îndepărtarea unei
bucăţi din arborele mulga

Fig. 2
Muku/pa (aruncătorul de suliţă din colecţia
Muzeului de Etnografie Universală „Franz Binder'?

Fig. 3
Richard A. Gould, Spears and spear-throwers of the Western Desert aborigines
of Australia, în American Museum novitates ; no. 2403, editura „American
Museum of Natural History", New York, 1970, răşina extrasă din spinifex
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Fig. 4 - a. aruncătorul de suliţă din colecţia
Muzeului de Etnografie Universală „Franz Binder"
- partea concavă, gravată cu modelul şarpelui de
apă, wanampi

Fig. 4 - b. aruncătorul de suliţă din colecţia
Muzeului de Etnografie Universală „Franz Binder" desenele gravate pe mâner, partea concavă

Fig. 4 - c. aruncătorul de suliţă din colecţia
Muzeului de Etnografie Universală „Franz Binder"
- răşina aplicată pe mâner

Fig. 5 - aruncătorul de suliţă din colecţia
Muzeului de Etnografie Universală „Franz Binder"
- fisura sesizabilă pe partea concavă

Fig. 6 - Richard A. Gould,
Spears and spear-throwers
of the Western Desert
aborigines of Australia, in
American Museum
novitates; no. 2403, editura
„American Museum of Natural History", New York, 1970,

aruncător de suliţă
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al populaţiei Ngatatjara

