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ABSTRACT. Minning axe-hammers discovery in Oltenia country. In area of Balcesti
village (Valcea district), was discovery two axe-hammers useful in minning activity. This
descovery prove the existence of minning in the Roumanian teritory in the middle neolitic.
In this study we introduce in the axe-hammers site and describe this. At the same time, we
present the history of the discovery of axe-hammers in Roumania.
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Lucrările agricole şi edilitare efectuate în
urmă cu patru decenii în împrejurimile
localităţii Bălceşti (jud. Vâlcea) au scos la
iveală încă două topoare-ciocan masive de
minerit. Unul din exemplare s-a semnalat în
aria aşezării preistorice identificată pe
Dealul Cărămida din satul Hereşti, situat
între aşezările Ştirbeşti şi Ghioroiu. Cealaltă
piesă, din descoperirile întâmplătoare ivite
prin anii 1970 pe teritoriul satului Bătăşani
(comuna Valea Mare), efectuate de elevii
învăţătorului Alexandru şi care, la ora
actuală este depusă pentru studiul rocii la
Catedra de Mineralogie a Facultăşii de
Geologie (Universitatea “Babeş - Boyai”) din
Cluj Napoca..
Primul topor neperforat are corpul de
mărime mijlocie şi este lucrat din granodiorit de culoare cenuşiu – gălbuie. Braţul
muchiei se remarca prin forma tronconică,
secţiunea transversală triunghiulară şi
colţurile rotunjite (4,67 x 5,22 cm). Braţul
0,opus, lung de 5,92 cm, prezintă conturul
trapezoidal lat de 7,07 cm la marginea
şănţuirii. Tăişul bont, ascuţit bilateral, cu
linia lată de 4,73 cm, se distinge prin
conturul curbat frânt şi colţurile rotunjite.
Spre muchia uneltei se adânceşte, între 0,64
– 1,04 cm, o şănţuire oblică executată în
jurul corpului sub forma unei caneluri lată de
3,07 cm, cu secţiunea ovală. Piesa are corpul
şlefuit cu migală, dar poartă porţiuni sparte
sau incomplet finisate pe marginile muchiei,
pe partea inferioară a canelurii şi pe feţele
tăişului. Unele spărturi aparţin perioadei de

utilizare a toporului, altele reprezintă tăieturi
recente. În secţiune transversală, toporul are
forma ovală în zona tăişului şi triunghiulară,
cu colşurile rotunjite, la muchie.
Dimensiuni: înălţimea: 11,96 cm; grosimea:
5,25 cm; lăţimea: 5,2 cm şi greutatea: 611 g.
Toporul masiv, cu secţiunea
longitudinală patrulater – trapezoidală, a fost
reprodus, fără precizări topografice, de
Gheorghiţă Popescu, Constantin Panait,
Iulian Popescu în monografia istorică
Bălceştii de pe Olteţ, vol. I, Craiova, 2004,
p. 67-70 şi de Ion Folescu în lucrarea Satele
de pe Valea Peşterii, Contribuşii istorice,
Bucureşti, 1997, p. 26 şi 30, cu precizarea
locului de descoperire (Herăşti, Dealul
Cărămida).
Exemplarul descris aparţine categoriei de
topoare-ciocan de minerit neperforate, cu
şanţ circular, numit de Dumitru Berciu
„ciocane baros cu şănţuleţe”1. Primele
ciocane masive au fost semnalate, în anul
1924, în sudul Olteniei, de Alexandru
Bărcăcilă2. Păstrate în patrimoniul Muzeului
din Turnu Severin, piesele fuseseră
descoperite la Rocşoreni (comuna
Dumbrava)3 şi Cernaia (comuna Cercova)4
din judeşul Mehedinţi. În anul 1953, în
intervalul colecţiei arheologice al muzeului
severinean realizat în anul 1944, Dumitru
Berciu mai prezenta 5 exemplare5. Din
acestea, unul fusese descoperit la capătul
nordic al podului lui Traian din castrul de la
Dobrogea6; al doilea provenea din aşezarea
eneolitică de la Ostrovul Corbului (comuna
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Hinova)7, iar al treilea s-a recuperat în
localitatea Sura (comuna Slivileşti, jud.
Gorj)8.
Abia, în anul 1939, teza de doctorat a
arheologului oltean D. Berciu se menţiona
primul topor cu şănţuleţ descoperit în judeţul
Vâlcea9. În anul 1965, pe teritoriul Fabricii
de cărămidă din Căzăneşti (comuna Buleta),
la 2,60 m adâncime, s-a descoperit un topor
verzui, “cu şanş pentru prins coada de jur
împrejur”10. Alte două exemplare recuperate
de la Armăşeşti şi Măteeşti se păstrează în
muzeul din comuna Măldăreşti11.
În anul 1987, arheologul Petre Gheorghe
a publicat topoarele din piatră înregistrate în
patrimoniul arheologic al Muzeului Judeşean
din Tîrgu Jiu. Cu acest prilej, autorul
menţionează exemplarele provenite din
localităşile Aniniş, Căpreni, Hurezani, Raci,
Săcelu - „Chiciora”, Tîrgu Jiu, Ţicleni şi
Ţînţăreni12.
La sfârşitul mileniului al doilea, Cristian
Schuster realizează ultimul studiu de sinteză
asupra ciocanelor-topoare de nimerit
neperforate semnalate pe teritoriul
României13. Repertoriul descoperirilor din
Oltenia se ridică la 25 localităţi din judeşele
Gorj: Aniniş, Căpreni, Cărbuneşti,
Ciuperceni, Hurezani, Raci, Săcelu„Chiciora”, Sura, Tîrgu Jiu, Ţicleni şi
Ţândăreni, Dolj: Goiceşti, Gergovii de Jiu,
Listeava, Salcia, Veleşti şi Verbicioara;
Mehedinţi: Cernaia, Dobrogea-Turnu
Severin, Ostrovul Corbului şi Rocşoreni şi
Vâlcea: Armăşeşti, Căzăneşti, Mateeşti, şi
judeşul Vâlcea13.
În studiul nostru, topoarele-ciocan de
minerit sunt reprezentate de două exemplare
cu şănţuire pentru legarea cozii de lemn.
Acest tip de unealtă este răspândit pe o arie
largă în spaţiul carpato-dunărean şi în
regiunile vecine şi se utiliza ca “topoare
grele în minerit la sfărâmarea minereului de
cupru şi neferoase”, dar şi la exploatarea şi
zdrobirea blocurilor de sare14.
În general, topoarele ciocan de minerit
datează din Neoliticul final (cultura
Cucuteni)15 pînă în epoca bronzului final
(culturile Glina III, Verbicioara şi Tei) şi
chiar un exemplar este atribuit culturii
Babadag de la începutul fierului16. Piesele

descoperite în împrejurimile oraşului
Bălceşti provin din aşezările culturii Glina
III atestate în Oltenia, în Ostrovul
Corbului 17 , Căzăneşti 18 , Căpreni şi
Ţândăreni19.
Aşadar, descoperirea a nenumărate
topoare-ciocan de tip baros în Oltenia,
Muntenia, Moldova şi în sud-vestul
Transilvaniei, argumentează practicarea
mineritului pe teritoriul României încă din
Neoliticul mijlociu.
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