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În colecia de arheologie a muzeului se pstreaz trei topoare-ciocan de
minerit, descoperite în localiti necunoscute din nord - estul Olteniei.
1. Topor - ciocan baros cu nule (inv. A/41/1), confecionat dintr-o roc de
culoare negricioas, cu patin cenuiu-închis la exterior. Braul ciocan înalt de 1,8cm
prezint contur oval, o latur convex i cealalt concav, muchia uor bombat (4,26
x 6,70 cm). Braul opus, lung de 4,55 cm, are conturul trapezoidal (4,55 x 7,68 cm).
Tiul are feele lefuite asimetric, linia uor arcuit, colurile curbate i laturile ciobite
i zigurate. nuirea de prindere a cozii uneltei, lat de 3,62 cm i adânc de 4,80 5,70 cm, înconjoar corpul toporului. La capetele nuirii care strbate feele dorsale,
extremitile anului se curbeaz în jos i în sus (fig. 1). Piesa este lefuit cu migal
i acoperit cu o patin gri-închis. Marginile muchiei prezint de jur-împrejur patru
alveole concave rezultate în urma desprinderii unor achii mari de roc prin lovire. Alte
alveole i sprturi mici sunt pe linia de jos a nuirii i de-a lungul tiului intens
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folosit. Dimensiuni : Î = 9,48 cm; l maxim = 6,85 -7,70cm; gr. muchie = 6,86 cm; gr.
braul ti = 4,53 cm; gt.= 419g.
2. Topor - ciocan cu nule (inv. A.41/2), identic în privina formei cu piesa
precedent, este lucrat dintr-o roc verzui - glbuie, cu incluziuni de culoare neagr i
cenuie. Piesa de dimensiuni mari are corpul masiv. Braul ciocan, lung de 3,27 cm,
se remarc prin forma tronconic i muchia trapezoidal (6,34 x 8,54 cm i 5,30 x
7,05 cm) bombat puternic. Laturile longitudinale ale braului sunt lefuite asimetric.
Braul tiului bont (5,35 - 5,89 cm) prezint conturul trapezoidal, colurile rotunjite i
linia uor arcuit. anul de fixare a cozii, lat de 6,96 cm i adânc de 5,60 - 8,50 cm,
cu marginea extremitilor curbat în sus i în jos, este lefuit puternic. Piesa prezint
bilateral, pe marginile longitudinale ale muchiei, dou poriuni de mrime diferit,
clivate în timpul izbirii uneltei de corpuri solide. Sub linia inferioar a anului, pe feele
late, pstreaz câte o suprafa alveolat, iar de-a lungul tiului bont se disting
sprturi i urme de tocire (fig. 2). Dimensiuni: Î = 12,24 cm; l = 8,45 -8,62 cm; gr. =
3,50 cm; gt. = 960g.
3. Topor- ciocan (inv. A 41/3) masiv, lucrat dintr-o lespede de piatr, culoare
negricioas, cu incluziuni din paete de mic alb (alabit). Braul ciocan înalt de 4,08 4,77 cmm are corpul oval în seciune transversal i muchia bombat (5,52 x
10,20cm), Braul opus (6,23cm) prezint conturul trapezoidal, feele laterale bombate,
lefuite asimetric i linia tiului oblic, lat de 6,12 cm i ondulat. nuirea ridicat
oblic spre muchie, lat de 4,32 cm i adânc de 0,7 -0,9 cm, are la extremiti
marginile arcuite lateral (fig.3).Corpul uneltei prelucrat grosier are numeroase alveole
rmase în urma procesului de nefinisare i sprturi masive i profunde pe marginile
longitudinale ale braului ciocan, pe muchia bombat i pe feele laterale ale tiului.
Dimensiuni: Î= 19,75 cm; l= 9,97 cm; gr. = 5,57 -5,62 cm; gt. =1575g.
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Utilizm urmtoarele abrevieri: Î - înlime; l - lime; gr.-grosime; gt.- greutate;
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Repertoriul obiectelor litice lefuite din preistorie cuprinde unelte (securi,
ciocane, lustruitoare, lame de secer - Krummesser) i arme (topoare de lupt,
sceptre, mciuci, vârfuri de lance). Alturi de aceste grupuri distincte, uneltele
descrise aparin categoriei de topoare-ciocan de minerit neperforate, cu an circular,
numite de D. Berciu ciocane à rainures2. În 19393 D. Berciu public primul topor cu
an pentru fixarea cozii, descoperit în judeul Vâlcea, într-un loc neprecizat. În anul
19654, la Czneti - Fabrica de crmid, s-a descoperit la -2,60m adâncime un alt
ciocan verzui cu an pentru prins coada5,împreun cu materiale aparinând culturii
Glina. Alte dou exemplare au fost descoperite la Amrti i Mateeti6. O alt pies a
fost descoperit cu patru decenii în urm în aria aezrii preistorice identificat pe
Dealul Crmida din hotarul satului Herti7. Ultimul exemplar provine dintr-o
descoperire întâmpltoare de pe teritoriul satului Btani, comuna Valea Mare,
fcut în anul 1970.
În studiul nostru, topoarele ciocan de minerit cu nuire pentru legarea cozii
de lemn sunt ilustrate de trei exemplare. În judeul Vâlcea mai sunt cunoscute înc
ase exemplare aa cum am precizat. Acest tip de unelte este rspândit pe o arie
larg în spaiul carpato-dunrean i în regiunile învecinate i se utiliza ca topor greu în
minerit, la sfrâmarea minereului de cupru i neferoase, la exploatarea i zdrobirea
blocurilor de sare8, ca arm de vântoare sau de lupt9 i la alte lucrri casnice10.
În general, topoarele ciocan de minerit sunt datate din neoliticul final pân la
sfâritul epocii bronzului, fiind întâlnite în aria culturilor Cucuteni, a purttorii culturilor
Glina, Cârna i Verbicioara din Bronz A, dar i în Bronz B-D, unde sunt cunoscute
cele mai numeroase exemplare11.
Sunt cunoscute aezrile de la: Hbseti i Boneti12 unde se întâlnesc cele
mai vechi exemplare încadrate în faza Cucuteni A3 (în cronologie absolut-datri cu
radiocarbon - înseamn±3360±80 î.Hr.)13; aezarea de la Poiana14, unde acest tip de
ciocan este cunoscut în aria culturii Monteoru; aezarea Tei-Bucureti15; aezarea de
la Ostrovul Corbului etc.
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E. Moscalu16, stabilete dou tipuri de topoare-ciocan: tipul I, cu o singur
nuire în care încadreaz toate ciocanele din culturile Cucuteni, Glina, Verbicioara,
Tei, Monteoru, acest tip fiind cunoscut i în Bulgaria, Frana, Asia Mic, Mesopotamia,
India etc. Tipul II, cu dou nuiri, pentru asamblarea cozii, se întâlnete numai în
aria nord-pontic, fiind specific Asiei Centrale.
Descoperirea a numeroase ciocane de tip baros pe teritoriul judeului Vâlcea,
argumenteaz practicarea mineritului în nord-estul Olteniei înc din neoliticul final.
Summary
The archeological collection of the museum stores two axes - sledgehammer
type, small sized (inv. 41 / 1 and 41 / 2) and a massive piece (inv. 41 / 3). The tools
consist of the arm - hammer at the top, the arm - edge at the opposite end and a ditch
to catch the tail, up to the edge. Painstakingly polished (two copies) or roughly
chipped (one piece), the body of the mining hammers have traces of sharps, on the
lateral sides and along the edge, produced during strong impact against solid objects.
This type of tool is used in mining, in crushing the copper ore, in crushing the salt
rocks and in other household works.
În general, the axes - mining hammer date back from the late Neolithic till the
Bronze Age and show mining practice in the North-Eastern part of Oltenia since
prehistoric times.
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Fig.1. Topor-ciocan de tip baros:
a) – vedere lateral;
b)- vedere dorsal.
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Fig.2. Topor-ciocan de tip baros:
a) - vedere lateral; b) - vedere
dorsal; A-B- seciune
transversal.

Fig.3. Topor-ciocan masiv de tip
baros:
a) - vedere lateral; b) - vedere
dorsal.
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