
III. MATERIALE DE MUZEOGRAFIE 

O SPADA CELTICA DIN TRANSILVANIA 

de ~IARGARETA CONSTANTINIU 

In colecţiile Muzeului de istorie a oraşului Bucuresti, se află un 
fragment de spadă din fier înscrisă în inventarul general la nr. 30 941. 
Obiectul a intrat în patrimoniul muzeului în anul 1955, în urma unui 
transfer de piese cu caracter muzeistic aflate în fostul palat regal de la 
Cotroceni. Caseta în care era păstrat conţinea următoarea menţiune : 
„Un capăt de spadă celtică (circa 500 ani î.e.n.) cu un brăţar de închis 
teaca. După constatările arheologului Dr. M. Roşca din Cluj, acesta este 
din punct de vedere arheologic un document de importanţă deosebită. 

La stăruinţa d-lui deputat Dr. Sever Dan, o trimite Dr. Qintiliu 
Viciu Pretor Săcueni". 

Acestui act de identitate, din care nu reies însă locul şi condiţiile 
<le găsire a preţiosului document arheologic, i se adaugă o menţiune a 
aceluiaşi arheolog Dr. M. Roşca în publicaţia Kozlemnenyek 1) : „Szeke
lyhid 2) (Bi) Partea inferioară a unei săbii cu buterola sa, Latene I şi o 
strachină neagră făcînd parte din mobilierul funerar al mormintelor cel
tice găsite la cărămidăria din localitate. Colecţia reginei văduve Maria 
ele România. La muzeul din Debreţin se află un urcior de lut". 

Potrivit acestor două referinţe, fragmentul de spadă aflat la M.I.B. 
provine deci dintr-un mormînt celtic cu mobilier funerar din care se 
ştie că a mai fost o strachină (probabil pierdută) şi un urcior din lut 
aflat la Muzeul din Debreţin. De asemenea, reiese faptul că exploatarea 
~ărămidăriei din Săcueni a distrus mai multe morminte ceea ce denotă 
că nu este vorba de un mormînt izolat aşa cum adesea se întîlneşte pe 
teritoriul Transilvaniei, ci de un cimitir care, după tipul spadei despre 
care vorbim, pare a fi mai vechi <lecit celelalte necropole descoperite 
pină în prezent. 3) Nu ne putem explica însă dispariţia tuturor obiectelor 
de inventar funerar, cu excepţia celor trei piese menţionate mai sus. 
A vind în vedere că, aşa cum putem deduce din textul aflat în caseta 

1) Roska M., A keltak Erdelyben, în Kăzlemenyek, Cluj, 1944, IV, 1-2, p. 79 
poziţia 127. 

2) Szekelyhid este numirea ungurească a comunei Săcueni, Jud. Bihor. 
3) I. C. Crişan, Materiale dacice, Cluj, 1966 
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Fig. 1 - Spada celtică 

de la Săcueni 

spadei, descoperirea a survenit între anii 1928-1935, fragmentul aflat 
la M.l.B. rămîne în ţara noastră singurul martor al grupului de mor
minte celtice de la Săcueni. 

Raritatea antichităţilor celtice de acest gen şi mai ales datarea 
atît de timpurie a spadei în cuprinsul epocii Latene, asupra căreia vom 
reveni, au fost motivele pentru care am socotit folositor a o face cunos
cută prin nota de faţă. 

Spada de la Săcueni este fragmentară (fig. 1) se păstrează partea. 
inferioară a lamei şi garnitura de la extremitatea tecii. Lungimea frag
mentului, inclusiv buterola este de 0,24 m iar numai lama este de 0,23 m. 
Grosimea lamei este de 0,023 m la 0,08 m de la vîrf, dimensiune pe care 
o socotim reală întrucît aici lama a fost protejată de inelul buterolei în 
timp ce mai sus deteriorarea foarte accentuată nu mai îngăduie aflarea 
unei dimensiuni reale. Că lama se îngroşa pe măsură ce înainta spre 
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Fig. 2 - Spada c.eltică de la Săcueni (desen) 

miner, o dovedeşte faptul că deşi tăişurile sînt distruse de rugină, la 
0,18 m de la vîrf are lăţimea de 0,029 m. Care va fi fost lungimea totală 
a lamei nu putem preciza, dar avînd în vedere că spadele celtice timpurii 
nu erau de obicei foarte lungi putem presupune că nici spada de la 
Săcueni nu se deosebea de celelalte. Lama este uşor îndoită la locul unde 
a fost frîntă. Aceasta ar putea să se fi produs întîmplător dar ţinînd 
seamă că spada provine dintr-un mormînt de incineraţie, nu ar fi ex
clus ca ea să fi fost îndoită ritual. Ca şi la celelalte spade celtice, lama 
are două tăişuri iar vîrful este rotunjit, arma servind numai pentru 
tăiat, fiind improprie pentru împuns. Pe una din feţe lama este îngro
şată formînd o nervură mediană în relief. Cealaltă faţă este plană. 

Din teaca spadei se păstrează - cum am spus - numai buterola 
ajurată avînd rama în formă de semilună cu două discuri laterale con
tinuate cu două butoane sferoidale din care porneau braţele care unesc 
etanş cele două foi ale tecii. (fig. 2). Lungimea buterolei este de 0,09 m 
iar diam. ramei de 0,053 m. Pe cele două discuri laterale se află pe 
ambele feţe cite un motiv ornamental pentru realizarea cărora s-au folo
sit două tehnici deosebite. Pe una din feţe decorul este executat prin in
cizarea metalului din care rezultă un motiv spiralic dublu în formă de 
lacrimă iar pe cealaltă faţă se observă o linie în spirală şi puncte în re
lief. 4) 

Spada de la Săcueni cu buterola ajurată în formă de semilună se 
încadrează tipologic ca şi spadele cu buterole în formă de trifoi sau de 
inimă, în Latene-ul timpuriu şi anume în Latene B 1 după periodizarea 
lui Reinecke (450-300 î.e.n.). In ce măsură însă putem data spada de 
la Săcueni în Latene-ul timpuriu numai pe baza criteriului tipologic 

4) lipada de la Hatvan are buterola asemănătoare dar ornamentul de pe 
discuri nu se distinge. Cf. Layos Marton în A Korai La Tene-Kwlt1tra Mag11aror.î
.ga11on, Budapesta, 1933, tab XXVII l 
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rămîne de văzut, avînd în vedere raritatea acestor arme în epoca respec
tivă şi mai cu seamă faptul că ele îşi prelungesc existenţa şi mai tîrziu 
în Latene-ul mijlociu. 5) O precizare în acest sens ne-ar fi putut-o oferi 
materialul ceramic descoperit împreună cu spada. Faptul că Roska Mar
ton care datează arma în Latene I (500-:100 după Tischler), a cunoscut 
atît strachina cît şi urciorul aflat la Debreţin, ne face să credem că la 
datarea de mai sus, el a avut în vedere şi caracterele ceramicii. Dar 
chiar dacă am admite că spada de la Săcueni este cea mai veche piesă 
celtică descoperită pînă în prezent în nord-vestul Transilvaniei, aşa cum 
ne indică tipul ei, (cercul nordic someşan al antichităţilor celtice fiind 
ceva mai tîrziu decît cel de la sud de Mureş, 1i) tot nu putem deocamdată 
plasa cronologic arma <lecit la sfîrşitul Latene-ului B. şi începutul Latene
ului C., aşa cum se încadrează şi spada de acelaşi tip de la Silivaş. 7) Amin
tim că spada din mormîntul de la Silivaş, care tipologic a fost datată în 
sec. V, s-a dovedit, datorită obiectelor care o însoţeau, că nu poate fi 
datată decît în jurul anului 300 î.e.n. 8) 

RE.SUMt. 

Afin de faire conmiître une sfrie de pieces de valeur se trouvant dans les 
collections du Musee d'Histoire de la Viile de Bucurest, l'auteL~r publie une note 
portant sur l'epee celtique de Săcuieni, arrivee dans un etat fragmentaire, a la suite 
d'un transfert de pieces museistiques ayant figure dans la collection de feue la 
reine Marie :ie Roumanic. 

L'arme provient d'un tombeau celiique, faisant partie probablement d'une 
necropole celtique. S'est conservee la bouterolle ă rame ajouree en forme de crois
sant, la typologie etant datee du Latene B.l 

5) c!. Jose Maria de Navarro. Zu einigen Schwertscheiden aus la Time 40 
Bencht der l'l.ămisch-Germenischen Kommissiori, l!J55. 

G) cf. I. Nestor, Der Stand der Vorgeschichtsforschung in Rumanien, în 2'.J 
Ber. R. Ch. 1933: Keltische Griiber bei Mediasch in Dacia VII--VIII, 1937-1940, 
p. 153-182. 

7) Comuna Silivaş, raion Aiud, reg. Cluj. 
R) Istoria României, I, p. 235. 
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