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O INOVAŢIE ENEOLITICĂ DIN SUD-ESTUL TRANSILVANIEI. 
LAMA ARIUŞDEANĂ DE SECERĂ DE LA  

RUPEA 4 - LA MOVILĂ (RUPEA, JUD. BRAŞOV) 
 
 

Silviu Gridan* 
 
 
* Asociația "ArheoVest", Brașov; gridan.silviu@yahoo.com 
 
 
Abstract. Composit sickles has been in prehistory thousands of years one of the most efficient 
and complex tools for harvesting cereal plants, from the Pre-Pottery Neolithic in the Middle 
East until the metal ages, when it was gradually replaced by other types of sickles. Extensive 
studies on the lithic inserts of composite sickles have shown that over time, in some human 
communities, depending on the region, time period and probably depending on the characteris-
tics of the harvested plants, there have been certain preferences and changes regarding 
typologyof inserts and their positioning in sickles supports. The constructive diversity of some 
tools thatpresuppose common operating principles, as is the case of the composite sickles with 
lithic in-serts, is based on the innovation process specific to the human species. The present 
study aimsto record in the scientific literature two Eneolithic lithic pieces, composite sickle 
inserts, iden-tified in southeastern Transylvania (Romania), in the settlement of the Ariușd-
Cucuteni culture from Rupea 4 - La Movilă (Brașov County), which may represent evidence 
of a local innova-tion in the process of harvesting cereal plants. 
 
Keywords: Eneolithic, innovations, sickles, harvesting technologies, Ariușd-Cucuteni culture. 
 
 

1. Introducere 
Dintre factorii naturali care au condus la proliferarea speciei umane la nivelul 

întregului glob pământesc clima a avut cel mai mare impact, iar Holocenul1 este peri-
oada geologică în care specia umană a cunoscut o creștere demografică exponenţială. 
Această creștere se datorează încălzirii climei2, fapt care a determinat schimbări radi-
cale ‒ pozitive din perspectiva demografiei umane ‒ în ceea ce privește vegetaţia, hidro-
sfera, biosfera etc. Un alt factor important, care a condus la proliferarea speciei umane, 
este capacitatea omului de a crea/inova/utiliza unelte în scopul creșterii șanselor de 
supravieţuire și implicit pentru creșterea șanselor de perpetuare a propiei specii. Apariţia 
economiei de tip agrar, în urma cu 10000‒12000 de ani în zona estică a Mării Medi-

                                                      
1 Holocenul este actuala epocă geologică care a început în urmă cu circa 11700 de ani. 
2 Chiar dacă din perspectiva temperaturii Holocenul este o perioadă de încălzire netă faţă de 
Pleistocen (perioada care o precede), în cadrul ei există o serie de variaţii ale temperaturilor 
(Fortunat, Prentice, 2004, p. 172-174, Fig. 7.3), care au avut o influenţă directă asupra dezvol-
tării sau regresului civilizației umane (Ciută, 2009, p. 42).  
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terane3, într-un areal care se întinde pe o lungime de aproximativ 2000 de km, denu-
mit Semiluna Fertilă4, este probabil cea mai importantă consecinţă a factorilor pe care 
i-am menţionat. Difuzarea cunoștinţelor și tehnologiei agrare5, a unor specii de plante 
și animale domesticite, în prima fază către zonele adiacente Semilunei Fertile, ulterior 
și către zone mai îndepărtate, au determinat schimbări fundamentale ale comportamen-
tului social6 în cadrul comunităţilor umane care au preluat, utilizat și perfecţionat a-
ceste tehnici. Economia bazată pe cultivarea și selecţionarea plantelor în vederea creș-
terii productivităţii recoltelor și a adaptării lor la noi soluri și factori climatici ‒ proces 
care continuă și în zilele noastre ‒ a permis accesul comunităţilor umane la resurse de 
hrana regulate, în cantităţi predictibile7, generând un lanţ de consecinţe care au condus 
la apariţia primelor civilizaţii. 

Deşi evoluţia tehnologică a mijloacelor folosite pentru recoltarea plantelor gra-
minee8 poate fi urmarită în linii generale începând cu neoliticul pre-ceramic9 din Ori-
entul Apropiat până în epoca modernă, de la uneltele cele mai simple, cum sunt cele 
care nu implicau tăierea (beţele simple de recoltat10, uneltele de tip mesorias11, omoplaţi  

                                                      
3 Cercetările au condus la concluzia că la nivel global, în mod independent, au exista mai multe 
zone în care a apărut și din care ulterior s-a difuzat agricultura, în diferite perioade de timp, spe-
ciile de plante și de animale domesticite fiind diferite. Debutul agriculturii în toate aceste locuri 
pare să fi fost un răspuns la necesităţi similare ale comunităţilor umane (Ciută, 2009, p. 50, 57, 
cu bibliografia aferentă; Fuller et alii, 2011, p. 630, passim). 
4 Pentru o scurtă sinteză despre domesticirea primelor plante și teoriile privind difuzarea lor în 
Europa a se vedea Ciută, 2009, p. 56-58, cu bibliografia aferentă. 
5 Studii genetice recente referitoare la zona Semilunei Fertile conduc spre concluzia că difuza-
rea ideilor și tehnologiei agricole s-a făcut mai rapid decât deplasarea comunităţilor umane 
care au deţinut iniţial aceste cunoștinţe (Lazaridis et alii, 2016, p. 4).  
6 Ne referim la reducerea mobilităţii comunităţilor umane până la deplina lor sedentarizare, com-
portament care a generat în timp apariţia orașelor-stat și a marilor civilizaţii antice (o analiză 
privind așezările proto-urbane pentru perioada cuprinsă între Neoliticul pre-ceramic și Neoli-
ticul târziu a se vedea în Lazarovici Gh., Lazarovici C.-M, 2019, passim); apariţia unor ritua-
luri și credinţe religioase complexe, în strânsă legătură cu economia de tip agrar, care au deter-
minat inclusiv construirea unor spaţii sacre monumentale (Kovács, 2016, passim); etc. 
7 Chiar dacă recoltele agricole la nivel mondial au rămas până în prezent caracterizate de un 
grad ridicat de meteodependenţă, predictibilitatea a fost o preocupare perpetuă pentru comuni-
tăţilor umane care au încercat să compenseze acest neajuns prin tehnologii inovative cum sunt 
sistemele de irigare, selecţionarea și utilizarea anumitor soiuri de plante cu caracteristici gene-
tice favorabile, sau îmbunătăţirea tehnicilor de recoltare și depozitare a recoltelor, și mecanis-
me tot mai complexe de schimburi comerciale. 
8 În cazul de faţă ne referim în mod special la grâu și orz. 
9 Spre exemplu a se vedea Kuijt, Goring-Morris, 2002, p. 378-380, 386, 399-401, 411-412, 417. 
10 Fără a lăsa urme arheologice, dar atestată de studii etnografice (Anderson, M'hamdi, 2014, 
passim), tehnica de smulgere a plantelor sălbatice utilizand beţele de recoltare putea fi folosi-
tă de comunităţile agrare preistorice. 
11 Unealtă formată din două tije de lemn, lungi de aproximativ 50 cm, legate între ele la un capăt 
cu un șnur de piele, utilizată pentru separarea spicelor de tulpini (Monah, Monah, 2008, p. 188, 
cu bibliografia aferentă; Ibáñez et alii, 2008, p. 191, Fig. 13; Anderson, 2013, p. 90). 
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cu crestături pentru separarea spicelor de tulpini12 şi altele) sau cele care implicau tăierea 
(lame/cuţite litice, seceri din os, seceri din piatră), la cele complexe (seceri compozite 
cu inserţii litice şi ulterior seceri din metal ‒ bronz şi fier), şi până la utilajele moderne, 
pentru epocile preistorice nu pot fi identificate cu precizie momentele în care s-au făcut 
salturile tehnologice sau au fost puse în operă diversele inovaţii13 în diverse arii geogra-
fice. În acest context, identificarea oricărui indiciu privind inovarea tehnologică în pre-
istorie devine importantă, indiferent de domeniul în care aceasta s-a manifestat (agricul-
tură, transport, spaţii de locuit, schimburi comeciale, război etc.). 

Studiul de faţă își propune să introducă în circuitul știintific două piese litice 
utilizate ca inserţii ale unor seceri compozite preistorice (eneolitice), dintre care una, 
datorită particularităţilor de ordin tehnic și al modului de utilizare sugerat de urmele 
de uzură și al lustrului specific lamelor de seceră14, ar putea reprezenta o inovaţie folo-
sită în procesul de secerare, iar cea de a doua ar putea reprezenta un prototip incipient 
sau o încercare de imitare a primei piese. Acestea au fost identificate pe suprafaţa ara-
bilă care suprapune așezarea fortificată Ariușd-Cucuteni15, faza A2-A316, de la Rupea 
4 - La Movilă (Fig. 1). 

Din punct de vedere geografic, situl de la Rupea 4 - La Movilă se află în nordul 
judeţului Brașov, în extravilanul estic al orașului Rupea, și aparţine sud-estului Transil-
vaniei, fiind suprapus de terenuri agricole arabile. Zona reprezintă și astăzi un nod de 
comunicaţie natural între Depresiunea Homoroadelor (situată la nord), Podișul Hârtiba-
ciului (situat la vest), Depresiunea Făgărașului (situată la sud) și Depresiunea Bârsei 
(situată la est), având în imediata apropiere acces la cursul mijlociu al râului Olt17 și 
la resursele de sare din Depresiunea Homoroadelor18 și estul Depresiunii Făgărașului19, 
resurse deosebit de importante pentru comunităţile umane din toate timpurile. 
                                                      
12 Cum sunt omoplaţii crestaţi din situl neolitic de la Ganj Dareh (Iran), utilizaţi pentru separarea 
spicelor de tulpini (Anderson, 2013, p. 92-97, cu bibliografia aferentă). 
13 Inovaţie: “rezolvare a unei probleme de tehnică sau de organizare a muncii cu scopul îmbu-
nătățirii productivității muncii” (DEX on-line -14.08.2020). 
14 Contactul repetat al lamelor litice cu fibrele tulpinilor plantelor graminee, a caror nervuri au 
un conţinut ridicat de siliciu, conduce la apariţi unui lustru specific pe zonele de contact ale 
lamelor, ușor de observat la nivel macroscopic. Pentru o scurta familiarizare cu subiectul a se 
vedea Vardi et alii, 2010, p. 1716-1717, cu bibliografia aferentă. 
15 Cercetările geomagnetice din anul 2019 (Mitschka et alii, 2019), coroborate cu materialele 
arheologice identificate prin cercetări de suprafaţă, conduc la concluzia că în zona suparafeţei 
agricole denumită de localnici “La Movilă” au existat, cu mare probabilitate, mai multe așezări 
preistorice. Una dintre ele este cea din nord-estul terasei aparţinând culturii Ariușd-Cucuteni, 
care a fost fortificată cu un sistem format din palisade și șanţuri de apărare (Lazarovici Gh. et 
alii, 2019). 
16 Atribuirea a fost făcută pe baza analizei materialelor ceramice provenite din cercetările de 
suprafaţă (Gridan, 2014, p. 246, nota 11) și a sondajului efectuat în anul 2018 (Lazarovici Gh. 
et alii, 2018a, p. 35). 
17 “Ceea ce asigura în trecut o bună cale de comunicaţie cu teritorii aflate la distanţe mari, 
facilitând schimburile materiale şi culturale” (Gridan, Florian, 2015, p. 21). Pentru exempli-
ficare a se vedea Marc, 2006, passim. 
18 Kavruk et alii, 2017, cu bibliografia aferentă. 
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Fig. 1. Imagine aeriană cu așezarea Cucuteni-Ariușd de la Rupea 4 - La Movilă, 

și marcarea poziţiilor aproximative ale șanţurilor de apărare 
(foto Carsten MISCHKA, modificată). 

Până în prezent, zona denumită de localnici “La Movilă” a beneficiat de cerce-
tări arheologice de suprafaţă ‒ periegheze20, măsurători geofizice21 ‒ și de sondaje 
arheologice22, cercetările concluzionând că o suprafaţă de aproximativ 6 ha a fost ocu-
pată/utilizată de comunităţile umane aparţinând mai multor epoci și culturi materiale23, 
fără a putea fi stabilite cu precizie apartenenţa culturală și relaţia dintre diferitele com-
plexe raspândite pe această suparfaţă24. 

2. Descrierea materialului litic 
În timpul cercetărilor de suprafaţă, pe lângă materialele ceramice, aflate într-o 

stare de fragmentare accentuată, care au permis totuși conturarea unei imagini generale 
în ceea ce privește potenţialul arheologic și limitele cronologice generale ale sitului, 
au fost identificate și o serie de materiale litice specifice atât comunităţilor de vânători-
culegători cât și comunităţilor de agricultori25. 

                                                                                                                                         
19 Lazarovici Gh. et alii, 2018b. 
20 Gridan, 2014. În anul 2015, la aceste cercetări au participat și Lucica SAVU și Mihaela 
CIOC de la Muzeul Judeţean de Istorie Brașov. 
21 Mischka et alii, 2019. 
22 Lazarovici Gh. et alii, 2018a; Lazarovici Gh. et alii, 2019. 
23 Începând cu Paleoliticul Mijlociu, epocă reprezentată de materiale litice (Doboş, Gridan, 
2018, p.7, 11), continuând cu Neoliticul și Epoca Cuprului, epoci reprezentate de materiale 
ceramice și litice, care aparţin culturilor Starčevo-Criş, Ceramică liniară cu note muzicale, Pre-
cucuteni, Bodrogkeresztúr (Gridan, 2014, p. 246, nota 11), Ariuşd-Cucuteni (Gridan, 2014, p. 
246, nota 11; Lazarovici Gh. et alii, 2018a, p. 35) și Epoca Fierului reprezentată de un număr 
redus de fragmente ceramice aparţinând culturii Gáva. 
24 Cu excepţia a două locuinţe Ariușd-Cucuteni identificate cu ocazia sondajului de verificare  
din anul 2018 (Lazarovici Gh. et alii, 2018a, p. 34-35). 
25 Este vorba despre: percutoare/zdrobitoare, nuclee, așchii, lame, micro-lame, vârfuri, gratoare, 
cute, râșniţe, frecătoare, materia primă fiind diversificată. Doar o mică parte dintre aceste mate-
riale a fost amintită sau analizată în studii publicate (Gridan, 2014, p. 248-249, Fig. 8-10; Doboş, 
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Fig. 2. Poziţia celor două piese litice și a sondajului S1/2018 în interiorul așezării 

fortificate Ariușd-Cucuteni de la Rupea 4 - La Movilă 
(foto Carsten MISCHKA, 2019, modificată26). 

În studiul de faţă vor fi analizate, din punct de vedere tipologic și funcţional, 
două lame de mici dimensiuni, care prezintă la nivel macroscopic unele caracteristici 
inedite. Chiar dacă cele două piese nu sunt asociate unui context stratigrafic27, infor-
maţiile indirecte sugerează că, într-un procent ridicat de probabilitate, cele două piese 
au aparţinut comunităţii ariușdene din această așezare, respectiv: prezenţa în apro-
pierea lor doar a unor fragmente ceramice Ariușd-Cucuteni și fragmente de chirpic; 
poziţionarea pieselor, conform informaţiilor oferite de studiile geofizice din anul 

                                                                                                                                         
Gridan, 2018, p. 8-11, Fig. 4. 1, 8, 9, Fig. 5. 4, 5, 7; Lazarovici Gh. et alii, 2018a, p. 34, Fig. 
15 d, e). 
26 Imaginea reprezintă un fragment din magnetograma sitului Rupea 4 - La Movilă realizată de 
dr. Carsten MISCHKA în anul 2019, postată on-line de către autor la adresa: 
https://www.uf.phil.fau.de/abteilungen/juengere-urgeschichte/projekte-der-juengeren-urge 
schichte/diachrone-landschaftsarchaeologie-im-spaetneolithikum-und-in-der-kupferzeit-in-
der-moldau-moldova-rumaenien/#rupea_2019_2 (29.09.2020). 
27 Poziţia lamelor pe suprafaţa arabilă, care suparapune așezarea Ariușd-Cucuteni, a fost înre-
gistrată cu un dispozitiv GARMIN - Montana 650t, respectiv 46°02′15.9″N, 25°15′21.9″E 
pentru prima piesă (L1) și 46°02′15.2″N 25°15′21.3″E pentru a doua piesă (L2).  
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201928, în interiorul așezării fortificate (Fig. 2), în zone cu răspuns magnetic mai mare 
de 2 nT și un volum mai mare de 1 m³; stratigrafia obţinută în urma sondajului S1/2018, 
amplasat în interiorul așezării fortificate Ariușd-Cucuteni (Fig. 2), nu a relevat alte 
niveluri de locuire în afara celui ariușdean29. 

2.1. Piesa L1 
Prima piesă, pe care o vom denumi în continuare L1 (Fig. 3. a), cu dimensiunile 

Lmax = 32 mm, lmax = 12 mm, hmax = 5 mm, este un suport obţinut prin debitare lami-
nară unipolară, fragment mezial, care prezintă unde de percuţie, are contur neregulat, 
secţiune transversală triunghiulară spre capătul proximal și trapezoidală spre capătul 
distal, profil rectiliniu și nu prezintă urme corticale. Latura stângă prezintă retușe uni-
faciale marginale directe, fine, continue, pe toată lungimea, dar și retușe late directe, 
care par să fi avut rolul de a diminua grosimea lamei pe o lungime de 12 mm în jumă-
tatea proximală și lăţimea ei pe o lungime de 16 mm în jumătatea distală. Latura din 
dreapta are pe toată lungimea ei retușe unifaciale directe, adânci, continue, abrupte, 
denticulate, și prezintă la nivel macroscopic, pe toată lungimea, lustru specific utili-
zării îndelungate (Fig. 3. a; Fig. 5. a, b). 

Materia primă din care a fost realizată piesa este o rocă opacă, de culoare gri-
deschis, cu incluziuni de culoare neagră cu dimensiuni cuprinse între 0,1 mm și 1,9 
mm, prezente pe toată suprafaţa30. Tipul de rocă din care a fost debitat suportul lami-
nar nu a fost deocamdată determinat prin analize specializate și din acest motiv nu a 
fost determinat nici indicele de duritate al piesei L131.  

Întrebarea care se pune este dacă lustrul prezent pe latura din dreapta a lamei 
provine de la opereaţiuni repetate asupra unor materiale diverse, cum sunt piela, lem-
nul, osul, cornul32, stuful33 sau de la utilizarea lamei ca inserţie a unei seceri compozite 
folosită la recoltarea plantelor graminee34? Răspunsul la această întrebare îl sugerează 
prezenţa uniformă a lustrului pe toată lungimea lamei, atât pe faţa dorsală cât și pe faţa 
ventrală (Fig. 3. a, b), această din urmă faţă oferind condiţii mai bune de observare 
pentru obţinerea unui răspuns35.  

                                                      
28 Mischka et alii, 2019. 
29 Lazarovici Gh. et alii, 2018a, p. 34-35. 
30 Din punct de vedere al materiei prime, la nivelul analizei macroscopice, în așezarea eneolitică 
de la Șoimuş 2 - Lângă Sat (jud. Hunedoara) a fost semnalată o inserţie de seceră compozită 
cu caracteristici tipologice diferite, realizată dintr-o rocă similară (Barbu, 2013, p. 78-79, Fig. 
3. 6a, 6b, 11). 
31 Indicele de duritate al materiei prime poate contribui, împreună cu alţi factori, la determina-
rea intensităţii și duratei de utilizare a lamei (Vardi et alii, p. 1716-1717, cu bibliografia afe-
rentă). 
32 Pentru exemplificare a se vedea Vornicu, 2015, p. 206-208, Fig. 7, 8. 
33 Vardi et alii, p. 1717; Maeda et alii, 2016, p. 229, cu bibliografia aferentă. 
34 Pentru problematica corelării nivelului de uzură al lamelor de seceră pe baza cuantificării 
intensităţii luminozităţii lustrului specific a se vedea Vardi et alii, p. 1716-1718, cu bibliogra-
fia aferentă. 
35 Faţa ventrală a lamei este o suprafaţă rectilinie, astfel limitele suprafeţei pe care se poate 
distinge lustrul sunt mai ușor de observat și cuantificat. 
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a 

b 

c 

Fig. 3. a. Inserţia de seceră compozită L1 (desen Silviu GRIDAN); b. Detaliu cu 
latura denticulată a piesei L1 (foto Silviu GRIDAN); c. Orientarea muchiilor 
stigmatelor primare (linii galbene) și secundare (linii albastre), şi desprinderile 

aşchiale neregulate datorate utilizării (indicate prin săgeţi). 

Astfel, pe faţa ventrală, începând de la muchia lamei spre zona longitudinal-
mediană a feţei, suprafaţa pe care este prezent lustrul are o lăţime între 0,5 mm și 4 mm, 
lustrul fiind dispus oblic faţă de linia longitudinal-mediană, partea mai lată a supra-
feţei cu lustru fiind dispusă în zona proximală a suportului (Fig. 3. a). Aceste consta-
tări conduc la concluzia că lama L1 a fost introdusă într-un suport36, care a permis 
doar pe o porţiune bine delimitată din suprafaţa lamei contactul dintre aceasta și mate-
rialele cu care a interacţionat în mod repetat, respectiv acea porţiune destinată să taie, 
neprotejată de suport, la fel ca în cazul secerilor compozite produse și utilizate în spe-
cial în procesul de recoltare al cerealelor (Fig. 4). Astfel de seceri au fost utilizate de 
către comunităţile umane, care au folosit ca sursă de hrană diverse plante graminee, 
începând cu neoliticul pre-ceramic37 din zona Orientului Apropiat (și posibil chiar mai 
devreme38), până în epoca bronzului când tipologia secerilor a fost schimbată. 

Studiile și descoperirile arheologice au arătat că în timpul procesului de recol-
tare al plantelor graminee, au fost utilizate seceri compozite al căror suport, din lemn 
sau corn de cerb, a avut diverse forme (liniare, curbe sau în forma literei L) (Fig. 4), 
în care inserţiile litice care formau partea activă a secerii au fost așezate în două moduri: 
 
                                                      
36 Dimensiunile reduse ale piesei cu greu ar fi permis utilizarea ei altfel decât atașată unui suport. 
37 Kuijt, Goring-Morris, 2002; Groman-Yaroslavski et alii, 2016; Maeda et alii, 2016; și alte 
studii. 
38 Groman-Yaroslavski et alii, 2016. 
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Fig. 4. Exemple de seceri compozite aparţinând neoliticului european: a. Seceri cu 
suporturi din lemn descoperite în așezări din zona mediteraneană centrală și de 
vest39; b. Seceri cu suporturi din corn de cerb din tell-ul neolitic timpuriu de la 
Karanovo (Bulgaria)40; c. Seceră cu suport din corn de cerb din așezarea neoli-
tică târzie din tell-ul de la Yasa tepe (Bulgaria) (imagine modificată41); d. “Seceri 
din corn de cerb din faza ceramicii policrome a culturii Cârcea”, Cârcea, jud. Dolj42. 

oblic sau paralel faţă de planul suportului43. 
Ţinând cont de toate aceste observaţii și de faptul că în cadrul așezării ariuș-

dene de la Rupea 4 - La Movilă au fost identificate o serie de materiale litice specifice 
comunităţilor cultivatoare de cereale (zdrobitoare, frecătoare și râșniţe - întregi sau 
fragmentate44), constatăm că lama L1 poate fi considerată o inserţie a unei seceri com-
pozite, așezată oblic faţă de planul suportului.  

Revenind la modul în care latura din dreapta a piesei L1 a fost prelucrată se 
poate constata că denticularea a fost realizată cu retușuri invazive, având stigmatele 
lungi și paralele, realizate prin presiune. Denticulele sunt în medie de 4 pe cm (Fig. 
3. b). Muchiile stigmatelor acestor denticule prezintă la nivel macroscopic, pe lângă 
                                                      
39 Mazzucco et alii, 2020, p. 11, Fig. 4.  
40 Gurova, 2016, p. 160, Fig. 2.  
41 după Valchev, 2015. 
42 Cârciumaru, 1996, p. 132, Fig. 6.  
43 Poziţia inserţiilor litice în suporturi a fost relevată de descoperirea integrală a unor seceri 
compozite sau prin observarea dispunerii lustrului specific al inserţiilor a căror suport nu s-a 
păstrat, descoperite, de exemplu, “așezate în rând, cu marginile cu urme de folosire în sus” 
(Barbu, 2013, p. 78, 80, Fig. 4. 6,7), sau abandonate după utilizare. 
44 Gridan, 2014, p. 248; și altele.  
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Fig. 5. Lustrul specific vizibil la nivel macroscopic pe faţa dorsală a piesei L1. 
a. Zona proximală; b. Zona mezială și distală (parţial vizibilă) (foto Radu POP45). 

lustrul specific pe toată lungimea lor, și urme de uzură datorate contactului repetat cu 
plantele graminee în timpul procesului de recoltare, respectiv: rotunjiri și aplatizari 
(Fig. 3.b, c - sectoarele A, B, C; Fig.5. a, b), iar unele muchii prezintă desprinderi 
așchiale neregulate în zona de contact cu linia marginală longitudinală a suprafețelor 
ventrală și dorsală (Fig. 3. c - sectorele A, B; Fig.5. a, b), ceea ce indică implicarea 
într-o activitate dinamică, repetitivă și intensă/îndelungată nu doar a zimţilor obţinuţi 
pe muchia longitudinală a lamei în urma procesului de denticulare46 ci și a muchiilor 
stigmatelor denticulelor, conferind o notă de inedit acestei piese. 

Analizarea unghiului de înclinare a muchiilor stigmatelor în raport cu linia 
marginală longitudinală a suprafeţelor ventrală și dorsală a lamei (Anexa 1) relevă că 
primele 3 stigmate delimitate de primele 4 muchii (Fig. 3. b - sectorul A47), au fost 
realizate iniţial cu aceeași înclinare și distanţare a muchiilor ca și următoarele 6 stig-
mate (Fig. 3. b - sectoarele B, C). Ulterior, cel mai probabil din cauza uzurii datorate 
utilizării intense/îndelungate a lamei, în cadrul unui proces de refacere a zonei active 
a lamei L1, acestea au fost suprapuse de 4 retușe (Fig. 3. b - sectorul A48) cu stigmate 
mai înguste și realizate sub un alt unghi faţă de următoarele 6 stigmate asupra cărora 
nu s-a intervenit secundar. Se observă, de asemenea, că muchiile retușelor secundare 
prezintă urme de uzură accentuată, în zona superioară, pe două treimi din lungimea lor 
(Fig. 5. a), ceea ce indică utilizarea inserţiei L1 și după "reascuţirea" zonei proximale. 
                                                      
45 Mulţumesc şi pe această cale domnului Radu POP pentru realizarea fotografiilor, care per-
mit vizualizarea detaliilor macroscopice ale pieselor L1 și L2.  
46 În fond “operaţia tehnologică de tăiere a tulpinilor plantelor agricole, în vederea recoltării, 
constă în distrugerea continuităţii fibrelor, respectiv secționarea acestora” (Nuţu, 2020, p. 17), 
forţa necesară secţionării fibrelor, și implicit energia consumată, fiind influenţate pozitiv de redu-
cerea suprafeţei de contact dintre muchia de tăiere și plantă (Nuţu, 2020, p. 59), acesta fiind 
scopul denticularii piesei L1. Acest proces însă duce inevitabil și la uzura mai rapidă a tăișului 
lamei (Nuţu, 2020, p. 59).  
47 Aspect vizibil în jumătatea superioară a frontului denticulat.  
48 Aspect vizibil în jumătatea inferioară a frontului denticulat. 
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2.2. Piesa L2 
Cea de a doua piesă, pe care o vom denumi în continuare L2 (Fig. 6), cu dimen-

siunile Lmax = 37,5 mm, lmax = 13,7 mm, hmax = 5,9 mm, este un suport obţinut prin debi-
tare laminară unipolară, fragment mezial, care prezintă unde de percuţie, are conturul 
neregulat, spre capetele proximal și distal secţiuni transversale triunghiulare, iar profi-
lul este dublu-curbat datorită unor accidente prezente în structura rocii, sub forma unor 
goluri vizibile atât pe faţa ventrală cât și pe faţa dorsală a piesei (Fig. 6. a).  Suprafaţa 
dorsală are desprinderi neregulate și nu prezintă urme corticale. Materia primă din care 
a fost debitat suportul este un silex translucid, cu colorit alternant brun și alb, în zonele 
brune ale piesei fiind vizibile la nivel macroscopic pete punctiforme de culoare albă. 
Indicele de duritate al piesei L2 nu a fost determinat deocamdată prin analize speciali-
zate. La nivel macroscopic, pe latura stângă, se distinge prezenţa lustrului specific uti-
lizării intense/îndelungate, dispus bifacial, pe două treimi din lungimea laturii. Pe faţa 
ventrală suprafaţa pe care se constată prezenţa lustrului are o lăţime maximă, între 
muchia lamei și zona longitudinal-mediană a piesei, de 5,2 mm, marginea interioară 
a suprafeţei pe care se poate distinge lustrul fiind oblică faţă de linia longitudinal-me-
diană (Fig. 6. a). Pe baza observaţiilor macroscopice și a argumentelor folosite și în 
cazul piesei L1, putem considera că piesa L2 a fost utilizată ca inserţie a unei seceri 
compozite, poziţionată oblic faţa de suportul secerii. Latura din dreapta prezintă retu-
șuri fine, directe, unifaciale, în zona mezială și distală a lamei. Pe latura stângă, cea 
care prezintă lustru specific, procesul de amenajare prin retușare a fost mai accentuat. 
Astfel în zona mezială și distală sunt prezente retușe unifaciale directe, abrupte, inva-
zive (Fig. 6. b‒d). Stigmatele lor relevă faptul că procesul s-a realizat succesiv din 
zona distală spre zona mezială (Fig. 6. b‒d). Muchiile primelor două stigmate sunt 
lungi, paralele, înguste, egale ca lăţime, realizate prin presiune, fiind perpendiculare 
pe linia marginală longitudinală a suprafeţelor ventrală și dorsală (Fig. 6. b). Urmă-
toarele stigmate păstrează orientarea perpendiculară pe linia marginală longitudinală 
a suprafeţelor ventrală și dorsală, fiind late, realizate tot prin presiune. Aspectul lor este 
neregulat datorită proprietăţilor fizice ale materiei prime din care a fost realizat supor-
tul laminar care au condus la desprinderi așchiale aleatorii (Fig. 6. c, d). Procesul de 
amenajare a laturii din stânga a suportului laminar a fost unul superficial invaziv. 

3. Discuţii și unele concluzii 
3.1. Cultivarea și recoltarea plantelor graminee în preistoria locală 
Contextualizarea utilizării inserţiilor de seceri compozite în aria geografică 

căreia îi aparţine așezarea ariușdeană de la Rupea 4 - La Movilă, în raport cu perioa-
dele premergătoare acestei culturi, dar și cu perioada imediat următoare, ar putea schiţa 
cadrul general în care au fost produse și utilizate cele două inserţii litice (L1, L2). Ast-
fel, studiile și rapoartele arheologice publicate au arătat că și pe actualul teritoriu al 
României49, ca de altfel în toate zonele în care s-au cultivat plante graminee, inserţiile  

                                                      
49 Datorită amplasării geografice și apartenenţei culturale a așezării ariușdene de la Rupea 4 - La 
Movilă, în studiul de faţă sunt vizate informaţiile privind zonele intracarpatice și extracarpatice 
ale României ocupate de comunităţile Ariușd-Cucuteni. Pentru detalii a se vedea Sztáncsuj, 
2015, p. 108-110, 355, Harta 2. 
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Fig. 6. a. Inserţia de seceră compozită L2; b‒d. Detalii cu retuşele de pe 
latura stângă (L2) (foto Radu POP; prelucrare grafică Silviu GRIDAN). 
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litice ale secerilor compozite, confecţionate dintr-o mare varietate de roci, având dife-
rite dimensiuni și tipologii, reprezintă o categorie larg răspândită în așezările neolitice 
și eneolitice. Modul în care aceste inserţii litice au fost produse și utilizate a fost în 
strânsă legătură cu caracteristicile plantelor cultivate, care au impus găsirea unor solu-
ţii practice de limitare a pierderilor din recolte. Cele mai vechi dovezi materiale refe-
ritoare la cultivarea plantelor graminee pe teritoriul actual al României provin din așe-
zările neoliticului timpuriu ale culturii Starčevo-Criş. Cele mai multe dintre ele sunt 
dovezi indirecte, cum ar fi secerile compozite cu suport din corn de cerb50, râșniţele 
și lamele de silex cu lustru specific51, dar și unele dovezi directe, respectiv indicii arheo-
botanice reprezentate de urme de seminţe păstrate în resturile ceramice ale unor vase 
sau chiar seminţe ale unor specii de grâu52, orz și altele. În perioada care a urmat cul-
turii Starčevo-Criş se presupune că evoluţia procesului de cultivare a plantelor s-a des-
fășurat cu intensitate variabilă până la sfârșitul epocii neolitice, în funcţie de dezvol-
tarea locală și de influenţele și contactele cu alte comunităţi învecinate53. Conform 
studiilor de specialitate, se apreciază că cerealele cultivate preponderent în perioada 
neolitică pe teritoriul actual al României sunt cele de grâu din speciile Triticum mono-
coccum, Triticum dicoccum, Triticum aestivum și cele de orz din specia Hordeum vul-
gare nudum54. Pentru perioada neoliticului final și eneoliticului din zona intracarpatică 
dispunem de relativ puţine date arheobotanice. Datele disponibile despre speciile de 
grâu aparţinând nivelurilor culturale Zau, Petrești și Bodrogkeresztur (fazele II și III) 
relevă cultivarea cu precădere a speciei Triticum monococcum, urmată de specia Tri-
ticum dicoccum, cele două specii de grâu fiind cultivate împreună sau separat55. Pentru 
aceeași perioadă, în zona estică a Carpaţilor Orientali, apropiată de sud-estul Transil-
vaniei, studiul de arheobotanică efectuat asupra macroresturilor vegetale provenite din 
tell-ul calcolitic de la Poduri-Dealul Ghindaru (jud. Bacău), a relevat prezenţa speciilor 
de grâu Triticum aestivum și Triticum dicoccum, dar și a speciei de orz Hordeum vul-
gare, pe lângă alte specii de plante56. Autorii sudiului au reușit să contureze un tablou 
elocvent pentru fazele Precucuteni III, Cucuteni A și Cucuteni B57, considerând, sub 
rezerva nefinalizării cercetărilor, pe baza numărului redus de lame cu lustru specific, 
că locuitorii tell-ului nu utilizau pe scară largă secerile cu lame de silex (secerile com-

                                                      
50 De exemplu cele de la Valea Răii (jud. Vâlcea) și Cârcea (jud. Dolj) (Cârciumaru, 1996, p. 
132, Fig. 6; Ciută, 2009, p. 75). 
51 Un bun exemplu este staţiunea de la Gura Baciului unde sunt prezente mai multe râșnite în 
cadrul locuinţelor, precum și lame cu lustru specific (Lazarovici Gh., Maxim, 1995, p. 158, fig. 
16/7-9, 11, p. 159, p. 164, fig. 15/12,15, 25). Lame de seceră cu lustru specific au fost desco-
perite și în alte staţiuni neolitice timpurii (Ciută, 2009, p. 75, cu bibliografia aferentă). 
52 De exemplu, seminţe ale speciei de grâu Triticum monococcum în așezările de la Glăvăneştii 
Vechi și Hărman sau seminţe ale specilor de grâu Triticum dicoccum și Triticum spelta în așe-
zarea de la Hărman (Cârciumaru, 1996, p. 133). 
53 Ciută, 2009, p.79. 
54 Lazarovici Gh., 1977, p. 106; Cârciumaru, 1996, p. 132-134. 
55 Ciută, 2009, p. 102. 
56 Monah F., Monah D., 2008, passim. 
57 Monah F., Monah D., 2008, p. 190. 
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pozite -n.n.), cel mai probabil utilizând cu predilecţie recoltarea tijelor de cereale prin 
smulgere58. La finalul eneoliticului și în perioada brozului timpuriu, pentru zona intra-
carpatică, s-a constatat că datorită răcirii climei59 pădurile recâștigă teren în defavoarea 
zonelor cultivate cu plante, cultivarea cerealelor înregistrând o regresie60. Speciile de 
grâu cultivate preponderent de către purtătorii culturii Coţofeni, care ocupă și bazinul 
intracarpatic în această perioadă, erau specii rezistente la secetă și temperaturi scăzute: 
Triticum monococcum și Triticum dicoccum61. 

Lipsa unor studii interdisciplinare aprofundate pentru aria geografică și cultu-
rală avută în vedere permite doar emiterea unor ipoteze în ceea ce privește procesul 
de recoltare al cerealelor. Dacă în neoliticul timpuriu răspândirea culturilor de plante 
graminee a fost cu siguranță însoțită și de importul tehnologiilor de cultivare, recoltare 
și depozitare asociate acestora62, ulterior, aceste tehnologii probabil s-au diversificat 
prin adaptarea la factorii geo-climatici locali (soluri, umiditate, temperatură etc.) sub 
influenţa procesului de inovare locală sau ale unor noi importuri tehnologice datorate 
unor migraţii sau contactelor culturale cu zonele învecinate63. Unele ipoteze referitoare 
la modul posibil de recoltare au fost avansate în funcţie de caracteristicile plantelor 
graminee mature din speciile a căror resturi arheobotanice au fost descoperite în unele 
așezări, determinarea gradului de îmburuienare al recoltelor, prezenţa sau absenţa inser-
ţiilor litice de seceri compozite din aceste așezări sau din alte așezări cu inventar spe-
cific comunităţilor cultivatoare de cereale (râșniţe, frecătoare, zdrobitoare, brăzdare 
etc.), respectiv recoltarea prin secerare cu seceri compozite64; recoltarea prin smulge-
rea plantelor (apoi transportarea snopilor în așezare și desprinderea boabelor de pe 
spice prin batere)65; recoltarea prin smulgerea spicelor66; recoltarea prin secerare cu 
seceri compozite, care în funcţie de caracteristicile solului ducea și la smulgerea unui 
număr mare de plante (apoi transportarea snopilor în așezare, expunerea la soare pen-
tru coacerea completă a spicelor și baterea pentru eliberarea seminţelor)67.  

Studiile interdisciplinare, de arheologie experimentală, cele etnografice și etno-
botanice au validat și/sau au detaliat existenţa unor astfel de metode de recoltare sau 
au evidenţiat simultaneitatea unor metode diferite în cadrul unei comunităţi, în diverse 
zone ale lumii, inclusiv în zona intracarpatică a României. Spre exemplu, unul dintre 
studiile etnografice și etnobotanice efectuat în zona submontană a Transilvaniei a înre-
gistrat procesele de cultivare și recoltare prin metode preindustriale a speciei de grâu 

                                                      
58 Monah F., Monah D., 2008, p. 187. 
59 În perioada 6000‒5000 BP se constată o scădere a temperaturilor medii anuale (Ciută, 2009, 
p. 94, p. 158, Fig. 15). 
60 Cârciumaru, 1996, p. 138. 
61 Ciută, 2009, p. 95. 
62 Ibáñez et alii, 2008, p. 183. 
63 Procesul trebuie să fi fost similar cu cel constatat în zona europeană mediteraneană (Mazzucco 
et alii, 2020, p. 19). 
64 Lazarovici Gh., 1977, p. 106. 
65 Comşa, 1987, p. 75. 
66 Cârciumaru, 1996, p. 134; Monah F., Monah D., 2008, p. 187. 
67 Luca, 1998, p. 94. 
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einkorn (Triticum monococcum)68, specie prezentă în aria geografică a Transilvaniei 
încă din neoliticul timpuriu69. Astfel, au fost relevate: existenţa unui proces multiplu 
de dezburuienare manuală a recoltei pentru menţinerea unei purităţi ridicate a semin-
ţelor recoltate70; recoltarea cu seceri de fier cu lama zimţată sau dreaptă, care în unele 
situaţii ducea și la tendinţa de dezrădăcinare a plantelor în timpul acestui proces71; 
transportarea snopilor în așezare; după uscarea completă spicele erau separate de paie 
și lăsate să se usuce complet câteva zile, apoi seminţele erau eliberate din spice prin 
batere cu un instrument de lemn72.  

Procesul de recoltare cu seceri compozite, faţă de recoltarea prin smulgere a 
plantelor sau a spicelor, permitea recoltarea mai rapidă a cerealelor. Această metodă 
era adecvată atunci când suprafețele cultivate erau extinse și trebuiau să fie recoltate 
într-o perioadă scurtă de timp, în special în mediile uscate în timpul sezonului de recol-
tare73. Determinarea soiurilor de plante graminee cultivate în preistoria locală, și impli-
cit al caracteristicilor acestor plante la recoltare74, ne poate ajuta să înţelegem care din-
tre metodele de recoltare puteau fi mai eficiente și relaţia de cauzalitate pentru alegerea 
unui tip specific de unealtă/mod de recoltare cu caracteristici avantajoase faţă de soiul 
recoltat75. În cazul secerilor compozite, studiile de arheologie experimentală au arătat 
că dispunerea oblică faţă de suport a inserţiilor litice, așa cum este și cazul celor două 
inserţii de la Rupea 4 - La Movilă, creștea viteza de recoltare faţă de utilizarea sece-
rilor cu inserţii paralele76. De asemenea, acest mod de dispunere pare să permită o capa-
citate de tăiere mai profundă și prin urmare acest avantaj ar fi putut fi util în cazul 
unor culturi cu densitate redusă77 sau în cazul în care coacerea plantelor, influenţată 
de soi sau de climă, era rapidă78. În ceea ce privește denticularea, s-a observat că la-
mele de seceră cu margini nemodificate sau fin denticulate taie mai eficient în câmpuri 
de cereale cu densitate mare, în comparație cu lamele de seceră denticulate grosier, mai 
ales în cazul monoculturilor (fie de grâu, fie de orz)79. Arheologic și etnografic s-a 
constatat totuși că aceste avantaje, evidenţiate experimental, nu au exclus utilizarea 
simultană în cadrul unor așezări a secerilor diferenţiate tipologic80. 

                                                      
68 Hajnalová, Dreslerová, 2009, p. 171-187. 
69 Spre exemplu, a se vedea cazul de la Hărman, jud. Brașov (Cârciumaru, 1996, p. 58). 
70 Hajnalová, Dreslerová, 2009, p. 176-178, 180, Fig. 9, 12, 14. 
71 Hajnalová, Dreslerová, 2009, p. 177, Fig. 10, nota 24. 
72 Hajnalová, Dreslerová, 2009, p. 178, 188-181, Fig. 14, 17. 
73 Ibáñez et alii, 2008, p. 191. 
74 Caracteristici cum sunt: rezistenţa la rupere/tăiere a tulpinilor, rezistenţa la scuturare a semin-
ţelor din spice la coacere etc. Despre caracteristicile unor soiuri de grâu, a se vedea Ciută, 2009, 
p. 82, p. 86-87, p. 95; și alte studii. 
75 Unele studii au arătat faptul că și opţiunea culturală ar fi putut avea un rol important în alege-
rea metodelor și mijloacelor de recoltare (spre exemplu, vide Ibáñez et alii, 2008, p. 191-193). 
76 Valchev, 2015; Barbu, Barbu, 2016, p. 546-547; și alte studii. 
77 Ibáñez et alii, 2008, p. 192. 
78 Ibáñez et alii, 2008, p. 191. 
79 Vardi, Gilead, 2013, p. 389, cu bibliografia aferentă. 
80 Spre exemplu vide Barbu, Barbu, 2016, p. 548; Hajnalová, Dreslerová, 2009, p. 177; și altele. 
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3.2. Inserţiile de seceră ariuşdene de la Rupea 4 - La Movilă 
Pentru anumite zone geografice și perioade de timp s-au putut constata evo-

luţii tipologice ale inserţilor litice de seceri compozite81, și chiar posibile standardi-
zări ale acestora82. În cazul materialelor litice de la Rupea 4 - La Movilă, din cauza 
numărului redus de piese cu caracteristici tipologice comune, nu poate fi făcută deo-
camdată o astfel de analiză, dar unele caracteristici ale pieselor L1 și L2 sugerează o 
preocupare pentru obţinerea unor inserţii deosebite faţă de cele descoperite în aproape 
fiecare aşezare Ariușd-Cucuteni cercetată din Transilvania83. Cele două inserţii au unele 
caracteristici comune, cum sunt: dimensiunile reduse84; dispunerea oblică faţă de supor-
tul secerii; marginile active retușate (L1 - fin denticulată85, L2 - fin retușată); frontul 
lateral activ înalt, raportat la dimensiunile pieselor, definit de prezenţa lustrului specific 
pe faţa dorsală (L1 - hmax = 5 mm; L2 - hmax = 5,1 mm); capătul în care se constată la 
nivel macroscopic pe faţa ventrală zona cea mai lată cu lustru specific, prezintă pe faţa 
dorsală retușe abrupte, invazive, realizate prin presiune, a căror stigmate sunt lungi și 
înguste, paralele, cu un grad ridicat de uzură (la piesa L1 în această zonă se disting și 
retușe secundare cu urme de uzură). Alte caracteristici diferenţează cele două piese, 
cum ar fi materia primă diferită din care au fost debitate suporturile laminare, care suge-
rează posibila lipsă de preocupare pentru selecţionarea unui anumit tip de materie primă 
sau lipsa acestei opţiuni datorită accesului limitat la resursele litice de bună calitate. 

Prezenţa lustrului specific pe toată suprafaţa frontului ocupat de stigmatele den-
ticulelor și muchiile acestora de pe latura din dreapta a lamei L1, precum și uzura mu-
chiilor primare și secundare ale acestor stigmate (Fig. 6. a, b), indică intenţionalitatea 
realizării denticulării și poziţionării lamei în suportul secerii astfel încât muchiile stig-
matelor să nu fie "reziduri" ale procesului de denticulare, ci pentru ca acestea să con-
tribuie la realizarea unei inserţii de seceră compozită cu proprietăţi superioare. Faptul 
că pieasa L1 a fost "reascuţită" într-un mod similar cu cel în care a fost realizată den-
ticularea iniţilă sugerează că utilizatorul secerii a apreciat calităţile oferite de această 
tehnologie, care implica muchiile stigmatelor în procesul de tăiere al tulpinilor plante-
lor graminee. Aceste calităţi ar fi putut fi reprezentate de o productivitate ridicată, rezis-
tenţă la uzură, ambele avantaje sau alte pe care utilizatorul le-ar fi putut prefera. Acest 
mod de denticulare, cu siguranţă consumator de timp, nu putea fi executat decât de mâna 
experimentată a unor meșteri, de care comunităţile ariușdene nu duceau lipsă86. 

                                                      
81 Kuijt, Goring-Morris, 2002; Vardi, Gilead, 2013; Maeda et alii, 2016; Mazzucco et alii, 2020. 
82 Spre exemplu a se vedea Vardi, Gilead, 2013, p. 388.  
83 Sztáncsuj, 2015, p. 219, 360, 361, pl. III/1; IV/3, 15,17, și altele. 
84 Dimensiunile reduse ale celor două piese au necesitat, fără îndoială, metode/materiale efi-
ciente de fixare/lipire în suportul secerii (Vardi, Gilead, 2013, p. 388). 
85 După unele opini, marginile zimțate ar putea fi mai potrivite pentru tăierea tulpinilor de cere-
ale uscate (Ibáñez et alii, 2008, p. 192). 
86 Prezenţa în cadrul comunităţilor ariușdene a vârfurilor de săgeată, prelucrate bifacial pe lame 
sau așchii, prin retușe late, abrupte (Sztáncsuj et alii, 2014, p. 22-23, Fig. 3. 1-6; Sztáncsuj, 2015, 
p. 199, pl. IX/20, pl. XIV/15–24, 42, pl. XVII/2–5, pl. XVIII/19, Fig. 79; Lazarovici Gh. et alii, 
2018a, p. 34, Fig. 15. d; și alte studii), a căror finisare este excepţională (Sztáncsuj et alii, 2014, 
p. 22), certifică existenţa unor meșteri capabili să execute astfel de operaţiuni. Numărul redus al 
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 a 
 

b 

Fig. 7. a. Piesa L1 și fragmentul de sector măsurat din lama de fier zimţată a unei 
seceri moderne (foto S. Gridan). b. Piesele L1 și L2 alăturate, poziţionate cu 

latura activă spre partea stângă (foto S. Gridan). 

Fără să putem știi dacă intenţia meșterului care a realizat piesa L2 a fost aceea 
de a obţine denticularea laturii active, așa cum sugerează primele două stigmate, putem 
observa că stigmatele retușurilor ar fi putut fi similare cu cele ale piesei L1, având însă 
un alt ungi faţă de linia marginală longitudinală a suprafeţelor ventrală și dorsală, dacă 
materia primă din care a fost realizat suportul ar fi permis acest lucru (Fig. 6. b‒d). 

Realizarea unei piese (L1) cu un front activ asemanător cu cel al secerilor cu 
lamă de fier zimţată87 (Fig. 7), cu o înclinare a "zimţilor" apropiată de cea din cazul 
secerilor produse industrial88 (Anexa 1) și a unei piese similare din anumite puncte de 
vedere (L2), care ar putea reprezenta un prototip incipient sau o încercare de imitare 
a primei piese, poate reprezenta proiecţia unui proces de inovare locală al tehnologiei 
de recoltare a plantelor graminee. Inovaţiile puteau fi rodul unor gânduri spontane, sau 
rezultatul unor încercări laborioase. Indiferent de modalitatea prin care se ajungea la 

                                                                                                                                         
acestor vârfuri identificate în așezările ariușdene din Transilvania, respectiv doar 36 de exem-
plare (Sztáncsuj, 2015, p. 199), ar putea sugera un număr redus al meșterilor capabili să le pro-
ducă. În fapt, numărul redus al cercetărilor arheologice sistematice în arealul acestei culturi 
poate să ofere o explicaţie mai plauzibilă dacă ţinem cont că numai din așezarea de la Rupea 
4 - La Movilă provin patru astfel de vârfuri: trei exempare din cercetări de suprafaţă și unul 
din sondajul S1/2018 (Lazarovici Gh. et alii, 2018a, p. 34, Fig. 15. d). 
87 Secera cu lamă de metal zimţată, conform dovezilor arheologice indirecte și al studiilor etno-
grafice, a fost utilizată de către unele comunităţi de agricultori începând cu Epoca Romană și 
Perioada Elenistică, până în zilele noastre, din zona Ucrainei și României până în Peninsula 
Iberică și nordul Africii (Anderson et alii, 2014; Hajnalová, Dreslerová, 2009; și alte studii).  
88 Unghiul de înclinare al zimţilor este diferit în funcţie de sectorul de lama. Lama are o formă 
curbă, fără să fie un arc de cerc, ceea ce face ca unghiul de contact al zimţilor faţă de planul de 
tăiere în momentul secţionării tulpinilor plantelor recoltate să fie diferit în funcţie de zona lamei 
în care se produce contactul. Din acest motiv măsurarea unghiului de înclinare al zimţilor secerii 
moderne (provenită din colecţia autorului) a fost făcută pe un sector mezial, cu o lungime de 
10 cm și o densitate de 6 zimţi pe cm. 
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acele cunoștinţe noi, pentru utilizare și perpetuare inovaţiile trebuiau să genereze avan-
taje celor care le puneau în practică și le utilizau. În cazul secerilor cu inserţii litice, 
avantaje ar fi putut fi considerate creșterea suprafeţelor recoltate pentru un anumit inter-
val de timp, astfel încât să se evite pierderea seminţelor prin căderea pe sol datorită 
procesului natural de coacere; evitarea pierderii de seminţe prin scuturarea plantelor 
în timpul procesului de tăiere cu secera; îmbunătăţirea ergonomiei uneltei; etc. Dar 
chiar și în cazul unor avantaje nete oferite de o inovaţie, utilizarea și perpetuarea ei ar 
fi putu fi împiedicate de anumiţi factori. De exemplu: lipsa unor meșteri specializaţi 
pentru punerea în practică a inovaţilor; timpul prea mare necesar punerii în practică 
a inovaţiei; lipsa unor materii prime cu caracteristici fizico-chimice speciale, existenţa 
lor în cantităţi insuficiente, sau greutăţi în procurarea acestora; gradul de conservato-
rism al comunităţii; dispariţia problemei pe care o rezolva inovaţia (ex: înlocuirea spe-
ciei de grâu cultivată); etc.  
 Lipsa din literatura de specialitate a unor inserţii litice de seceră similare cu 
cele din așezarea eneolitică de la Rupea 4 - La Movilă, în special cu piesa L1, poate 
însemna că inovaţia ariușdeană din sud-estul Transilvaniei, de la Rupea, reprezintă 
produsul unui moment de sclipire a minţii umane, care s-a pierdut din motive pe care 
nu le putem cunoaște. Cu toate acestea, inserţiile inovatoare de la Rupea ne lasă să înţe-
legem că inovaţia în domeniul litic era încă prezentă într-o societate care era preocu-
pată să dezvolte noua metalurgie a cuprului. 
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ANEXA 1 
 

Nr. 
crt. 

Înclinarea muchiilor 
stigmatelor primare 

(piesa L1) 

Înclinarea muchiilor 
stigmatelor secundare 

(piesa L1) 

Înclinarea zimţilor în 
sectorul mezial 

(seceră modernă) 

1 ‒ 46° 

 
56° 

 

2 ‒ 42° 

3 ‒ 43° 

4 61° ‒ 

5 56° ‒ 

6 53° ‒ 

7 60° ‒ 

8 59° ‒ 

9 53° ‒ 

10 63° ‒ 

11 63° ‒ 

12 59° ‒ 

13 63° ‒ 
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