Consta nti n Popa

Instrumentar agrar din coletiile
'
Muzeului de Istorie.
Evoluţie şi tipologie
Trecerea la cultivarea cerealelor a impus omului, încă din epoca neolitică,
necesitatea făuri rii de unelte cât mai eficiente şi mai rezistente care să-I ajute la
lucratul pământu l u i şi recoltarea holdelor.
De-a lung u l epocilor istorice, acestea au fost realizate din diverse materiale,
iniţial din lemn, piatră, os, iar mai târziu din metale (cupru, bronz, fier),
descoperi rea tehnologiilor de prelucrare a acestora determinând înregistrarea
unor progrese notabile în procesul de perfecţionare a unltelor agricole, creându
se noi forme adaptate mai bine la utilizările concrete cărora le fuseseră
destinate.
Evoluţia tipologică şi morfologică a instrumentarul u i agrar pe teritoriul ţării
noastre este caracterizată de continue căutări de diversificare şi perfecţionare
în vederea creşterii randamentului, dar şi stagnări în unele perioade istorice,
de convieţuirea unor forme mai evoluate cu altele mai puţin evoluate, de
supravieţui rea u nora dintre acestea până aproape de contemporaneitate precum
şi de influenţe ale unor civilizaţi i din imediata apropiere a arealului nostru .
Colecţiile M uzeului de Istorie cuprind un număr mare de unelte agricole ,
aparţinând diverselor epoci istorice, reprezentative pentru evoluţia tipologică
şi morfologică a principalelor categorii funcţionale (săpat, arat, recoltat), care
au intrat în patrimoniul instituţiei începând cu secolul al XIX-lea , fie pe calea
descoperirilor întâmplătoare, fie pe aceea a cercetărilor sistematice în staţiunile
arheologice sud-transilvănene, sau din donaţii şi achiziţii .
Cea dintâi "unealtă " uti lizată d e omul neoliticului la lucratul pământului o
constituie săpăliga din corn de cerb, categorie căreia îi aparţin exemplarele
descoperite în aşezarea neolitică de la Ocna Sibiu l u i . 1
Brăzdaru l ataşat princi palei unelte agricole care a parcurs, î n trepte succesive,
un dru m l u ng, de la aratrul de lemn, la plugul cu rotile medieval înzestrat
cu componente din fier eficiente până la plugul utilizat în epoca modernă ş i
contemporană, a fost, după cum au dovedit unele descoperiri arheologice d i n
Clisura Dunării , tot d i n corn d e cerb şi s e pare că până în epoca fierului a fost
confecţionat numai în acest mod .
în agricultura Daciei preromane, aratrului i se ataşa un tip de brăzdar dacic,
realizat într-o manieră proprie, după prototip elenistic, încă în a doua jumătate
a secolului al 1 1-lea î.e.n . , caracterizat prin faptul că partea lucrativă (lama
triunghiulară) era mai scurtă decât sistemul de înmănuşare.
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Agricultura Daciei romane a cunoscut şi utilizat pe scară largă brăzdarul
simetric, de tip roman, care pătrunsese de fapt în Dacia liberă încă în secolul 1
e.n. 2, precum şi cuţitul de tăiat brazda.
Colecţiile Muzeului de I storie sibian deţin mai multe piese3 provenite din
descoperiri întâmplătoare, în zonele localităţilor Tălmaciu , Ungra - Cohalm
Uudeţul Braşov), Vurpăr, Vărd U udeţul Sibiu), Gârbova U udeţul Alba), precum şi
dintr-o localitate neprecizată.
Brăzdarele existente se pot împărţi în două categorii :
1 ) un t i p primitiv, reprezentat prin cele descoperite la U ngra - Cohalm,
Vărd şi Vurpăr care au lama asimetrică şi curbată, sistemul de înmănuşare la
plaz având secţiune elipsoidală.
2) u n tip evoluat reprezentat prin brăzdarele de la Tălmaciu şi localitatea
neprecizată, care au lama perfect triunghiulară, lată şi aplatizată, sistemul de
înmănuşare având secţiune trapezoidală4•
Cuţitul de plug (culter), provenit de la Gârbova U udeţul Alba) este alcătuit
dintr-un ax de fixare cu secţiune d reptunghiulară care se prelungeşte într-o lamă
cu secţiune triunghiulară'. El realiza o tăietură în pământul nearat cu scopul
uşurări i înaintării brăzdarului.
I n epoca prefeudală brăzdarul de tip roman cu lama perfect triunghiulară s
a utilizat în continuare în dotarea aratrului care a evoluat spre plugul medieval
despre care se poate vorbi începând cu secolele X-XI , prevăzut şi el cu acelaşi tip
de brăzdar simetric de tip roman, după cum dovedesc descoperiri le arheologice
de la Capidava şi Dăbâca.
De altfel, întreaga epocă prefeudală este caracterizată de o stagnare a
evoluţiei tehnicilor de confecţionare a uneltelor agricole.
l ncepând cu secolul al XVI-lea doar, se constată apariţia brăzdarului
asimetric, obţinut prin secţionarea lamei triunghiulare a brăzdarului simetric. cu
care a fost dotat plugul asimetric cu corman fix caracteristic zonelor de şes şi de
deal, în vreme ce pentru terenurile zonelor muntoase era mai bine adaptat şi mai
eficient plugul simetric cu corman schimbător.
Saltul calitativ, înregistrat în procesu l de transformare a aratrului în plug 1-a
constituit renunţarea la u na d i n cele două "aripioare " şi supradimensionarea
celei rămase, care a luat forma cormanului, invenţie a lumii meditera neene, cu
funcţia importantă de a ridica şi răsturna brazda, ceea ce nu putea face aratrul.
Din categoria brăzdarelor asimetrice deţinem în colecţii un singur exemplar
provenit de la Avrig şi d atând, probabil, din secolul al XVI I-lea, care a fost ataşat
unui plug de lemn din care s-au păstrat doar două componente - coarnele şi
grindeiul.
Cuţitul de plug, util izat încă din antichitate a rămas din punctul de vedere al
formelor, neschimbat, constatându-se doar o creştere a d imensiunilor.
În colecţii deţinem cinci exemplare, dintre care două care datează din secolul
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al Xli i-lea , fiind descoperite la Şelimbăr, alte trei datând d i n secolul al XVI I I-lea
şi provin din local ităţi neprecizate.
De-a lungul epocilor prefeudală şi feudală şi până la începutul secolului al XX
lea, cu excepţia părţilor direct lucrative în sol, plugul şi rotilele se confecţionau
din lemn de către meşterii lemnari ai satelor, în vreme ce fierarii realizau
componentele metalice: brăzdarul şi cuţitul . Chiar şi în condiţiile dezvoltării
industriale din a doua jumătate a secolului trecut, când fabricile produceau
din metal întraga trupiţă (plaz, bârsă , corman, brăzdar), a continuat realizarea
celorlalte componente ale plugului din esenţe lemnoase.
În colecţii se află un exemplar de plug de lemn simetric, incomplet, care
provine d intr-o localitate transilvăneană neidentificată care se compune din:
grindei, coarne realizate d intr-un singur lemn bifurcat, talpă (plaz) şi bârsă.
Din categoria plugului asimetric în colecţii se află un exemplar compus din
grindei, talpă, bârsă şi coarne , realizate din două elemente fixate în talpă şi
întărite de o chingă la partea superioară .
Deşi i ncomplete, exemplarele de pluguri medievale din colecţiile M uzeului
de Istorie, se încadrează în tipologia plugului folosit în sudul Transilvaniei (şi
nu numai), constituind dovezi concrete în cunoaşterea evoluţiei morfologice şi
structurale înregistrate de-a lungul epocilor istorice de această unealtă agricolă
fundamentală, a cărei perfecţionare s-a desfăşurat lent secole de-a rândul şi care
s-a intensificat în condiţiile dezvoltării i ndustriale din ultimele două veacuri .
De la săpăliga din corn de cerb6, folosită multe milenii înaintea erei noastre,
cu care a început l ucratul pământului pentru cultivarea plantelor cerealiere, s-a
trecut la confecţionarea săpăligilor din fier, necunoscându-se, cel puţin până
acum , u nelte de acest fel realizate d in bronz, iar prin dezvoltarea formelor
acestora au apărut sapele, utilizate atât pentru deţinerea unor suprafeţe mai
reduse cât şi pentru întreţinerea unor culturi agricole.
Pentru antichitate deţinem o săpăligă dacică din fier şi trei sape din epoca
Daciei romane descoperite în villa rustica de la Apoldu de Sus, care au formă
aproximativ triunghiulară cu muchii patrulatere şi orificii de fiare a cozii de lemn
circulare sau rectangulare . Lamele sunt uşor curbate spre interior.
În epocile prefeudală şi feudală formele sapelor au rămas, cu mici modificări,
neschimbate.
În colecţii deţinem un singur exemplar de sapă d atând din secolul al XVI I I
-lea.
O evoluţie d intre cele mai interesante din punct de vedere ştiinţific pentru
istorici a cunoscut unealta de recoltat holdele, anume secera.
Primele unelte de recoltat cerealele păioase au fost făcute d i n os, lemn şi
silex, forma lor imitând-o pe aceea a maxilarelor de bou sau cal .
În neolitic este utilizată secera de lemn c u lame de silex sau obsidiană, aşa
cum avem în colecţii piesele de silex decoperite în aşezările de la Caşolţ şi Ocna
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Sibiului 7 , ai căror locuitori foloseau unelte confecţionate în cadrul aşezării din
silex şi obsid iană, precum şi cuţitul-seceră provenit din cercetările arheologice
de la Păuca8•
în perioada timpurie precum şi cea mijlocie din epoca bronzului numărul
seceri lor confecţionate din acest metal este extrem de redus, atât în ţara noastră
cât şi pe plan european, abia spre sfârşitul acestei epoci numărul lor crescând
treptat, astfel încât la începutul primei vârste a fierului (Hallstatt) să ajungă la
cantităţi cu adevărat impresionante9•
Rolu l seceri lor de bronz în dezvoltarea agricultu rii a fost substanţial, fiind mult
mai eficiente decât predecesoarele lor, u nele fiind utilizate chiar şi la defrişarea
unor crânguri (alături de topoarele cu aripioare sau celturi), în vederea obţinerii
unor noi terenuri cultivabile.
Au existat trei tipuri de secere de bronz, cu funcţional ităţi bine determinate.
Seceratul cerealelor se real iza cu secera cu buton, înmănuşată într-un mâner
de lemn mai lung, în timp ce pentru recoltarea nutreţurilor sau stufului (necesar
acoperirii locuinţelor), se întrebuinţau secera cu cârlig şi secera cu limbă la
mâner, cărora nu li se mai ataşau în mod obligatoriu mânere de lemn sau os,
fiind mult mai masive şi mai rezistente; o seceră cu cârlig avea o greutate dublă
faţă de secera cu limbă la mâner şi triplă (uneori chiar quadruplă) faţă de secera
cu buton10•
Colecţiile m uzeului deţin u n număr destul de mare de seceri de bronz1 1 ,
întregi sau fragmentate provenite din localităţi ale judeţului (Guşteriţa, Vurpăr,
Vărd, Pălti niş, Alţâna), precum şi ale altor j udeţe (Cincu , Soarş, Ormeniş - jud.
Braşov, Cojocna-Ciuj), reprezentative pentru toate cele trei tipuri de seceri de
bronz, a căror vechime se situează între secolele Xl i-VI I I î.e . n .
D i n depozitu l de bronzuri descoperit î n 1 870 la G uşteriţa, care cântărea peste
800 kg, la Viena a u ajuns 2 seceri cu cârlig iar la Budapesta a ajuns cel mai mare
număr de seceri: 1 45 exemplare întregi sau fragmentare, d intre care 5 cu buton,
39 cu cârlig şi 71 cu limbă la mâner.
Secerile de bronz sunt mici, puternic încovoiate şi a u lama destul de
lată, întorsura de înmănuşare fiind dispusă orizontal '2• C u o formă perfect
asemănătoare în La Temu i dacic a apărut un tip de seceră de fier.
O adevărată "revoluţie " în forma secerilor s-a petrecut în La Tene, când
secera de tip celtic, mai mare, mai larg deschisă curbată în zona mediană a
înlocuit tipul getic cu lama lată şi perfect curbată.
Cele două seceri de fier din perioada La Tene, aflate în colecţie provin
din stratul de cultură La Tene al staţiunii arheologice de pe Dealul Turcului
(Wietenberg) de lângă S ig hişoara.
Lama este îngustă, uşor curbată către centru şi alu ngită în regiunea
vârfului11•
Forma secerii d i n La Tene s-a perpetuat, cu m ici modificări, în epoca Daciei
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romane, în prefeudală şi feudală, până la contem poraneitate .
În colecţii deţinem pentru epoca feudală, doar două exemplare datând de la
sfârş itul secolului al XVI I I-lea.
În concluzie, putem afirma că patrimoniul M uzeului de I storie se găseşte un
mare număr de piese de instrumentar agrar, aparţinând tuturor epocilor istorice
prin care a trecut societatea umană d i n teritoriul sibian, dar disproporţionate
cantitativ, care atestă vechimea, d iversitatea şi contin uitatea acestor unelte
folosite de poporul nostru în spaţiul carpato-danubiano-pontic în cadrul unei
ocupaţii extrem de importante în viaţa economică .
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