
ARME îN MUZEUL LICEULUI MOTRU 

de IONEL C. RACOVEANU 

încă din ce'le mai vechi t.impuri, obier.~ei'.e fo'.osiite de om 
pentru dobîndirea hrcme1i p1rin vînăito1are au fost foi'.os:,te şi 
ca ·a1rme în caz·ul unor eventuia·!e co·nflide, mai 01:es odată cu 
apariţia das·el'.101r soci1a0'.·e. Dezvo:lta'1'1e1a metalurgiei ar·amei, 
broinzu''.ui şi mai ales a f.ieru•lui ·a dus l,a diversific·airea ~i per
fectionarea ·armefor fo'.osite ~ot ma1i des î·n difereinde1'.e d:ntre 
tri·bu•rii. 

Tn i·s1'oria poporu1lui român 1a1rme1:.e au ·aivut o :mportanfă 
deosebită în apărairea gi'.iei strămoşeşti. M.i.w:u: de faţă ·are 
c·a scop „ ... Dezvo)area gustu1lui penfru cunoa·şte.riea a ceea 
ce a însiemnait simbo:!u·'.. birav·urii". 1 

Din exponatel'.e pe care le po,sedă Muzeul L1iceu1lu.i Mo
tru, voi prezentia cî~eva p1e ciaire le consider mai semnifi.ca1i
ve ca formă. 

SABIA NR. 1. Are 1:ama curbată spre vîrf şi este co1nfec
ţionată diin ote1! c.ă-'.it. Lama are tăişu-ri p1e ambele pă1~ti şi do
uă cana·:e medi.ane p1entru s·curg.e1rea· sînge•!·ui. L·ama a·e o 
lungime de 460 mm şi lăţime.a· 1'.o g1a1rdă de 45 mm. Lama pii
viită de fo vîrf spre bază - ga1rdă, ore format rombcida:. La 
baza '.1amei are grav·a1t anu;I 1915 şi o insciriptie. M7inernl est·e 
confecţionat di1n a'.1amă şi aire brnţe·le gărz:i dispuse în cru
ce, avînd o ·lungime de 130 mim. Brate:e gărzii au lungimeo 
de 100 mm si g1ros.imea de 25 mm. Cepăitul mînew:ui es~1e ter
minat în hu1~b de ceapă cu huton de fix·a·re la capiătlJ: supe
rior. MînertJl'. a0 '.1cătui·eşite corp comu·n cu ga1rda. La1'.T!a este 
fixiată în mîner proin ni.ţ.uir·e. Es·te tipul de sabiie fo'.osi•~ă de 
cav1ale1ria airmatei builgare în primu:! război mo1ndia.:. Ca t.ip 
de ·execuţie se aseamănă cu sabia turcească „Gadare". A 
fost donată muzeu·lui. nostru die un el.ev din comuin·a G:·ogova. 

SABIA NR. 2. Este tipul· specii~i,c de siabie caire a făcut 
parte din dotaireq cavo1!erie1i Ţă1rii Româneşiti în perioada ani-
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:or 1830-1831. 2 Lama este confecfionată d'n otel si mînerui: 
din afomă. Are o 1:,ung:me tota,:ă de 750 mm. Lama' es~,3 uşor 
c-urrbată spre vkf. La v:d tăişu( se rete·ază brusc pr1ecum :a 
săbii:e de samurni·. Se const,ată o î:r.binare de e'.emente me
nite să dea naştere unui· tip mixt - at1t de impungere c1~ si 
de tăiem. Lama are secji·une tr.:u·nghiu:ară şi lăfme-a la bază 
de 30 mm. Garda propriu-zisă are bratu< cu1rbat şi un't cu 
capătul minerului, în scopul de a prnteja cît mai b.ine rr.1110 
în tîmp·u1: :1uptei·. A fost adusă de u·n elev din sa-tui Va,.ea Mă
năstiirii. 

IA f AGANUL. A fost don·at muzeU''.'Ui de un elev din sa
tul Roşiuja, care îl; avea de l,a bu111'i·cul său. Acesta i'l pirimise 
J,a· rîndu·l său de J.a un stirămoş, seirge·nitul Forilafu A:exandru, 
veteiran a,I războ.:,u:.ui pe1n·tru cucerirea independenţei Româ
n.iei de la 1877-1878. A :uptat în rîndurii:e Ba:ta':ionu:ui· 1 Me
hedi,nj1, din regimentul 1 Dorobanţi, bir·igada 1, Corpu'. de 
v,est comandat de oo::orl'ei:ul deve1nit mai t1rz1iu generai, Nico
lae Hara:.ambie. 

L-·a luat de l,a un cavale1rist t'urc, pe care l-a î;r,puş·cat în 
timpul l·up,te.i de la Be,:·a Rada di·n 13-14 ianuarie 1878. Are 
1:·u:ngimea tot·a,lă de 670 mm. Are mînernl fără ga'rdă confec
ţionat din os. Lama a·re lungimea de 520 mm şi este curbată 
spire int·erior. p,e ambe:e feţe, :,orna are cana1.1e de scurg:ere 
a sînge·'.ui. Lama are la hază lăjimea de 35 mm şi gros1imea 
de 8 mm. Mînerui ia·taganu,lui· se termi,nă la partea su;:ierioa
r·ă în două aripioare, avind o girosime de 35 mm :a centru 
şi 30 mm spre :.amă. Are lungimea de 150 mm. 

SABIA NR. 3. Are :u:ngime·a tota:ă de 1000 mm. Poartă 
p1e '.orna de lîngă g'ardă insciriipţia „Wayerbeer & S.f'amm -
So.::n:gen". Pe cupa gă.rzii ·este gravată inscripţia „Pache.'.ek Et 
Comp - S.udapest". Lama ·este cu:rbată şi prezi,ntă pe ambe.e 
feţe rnna:e de scu1rgere ·a sîngel·ui. Lama aire lu1ngime1a de 
800 mm şi lăijimea de 20 mm. ·1 ipu'l· de constrncţi,e adevereşte 
că sabia nu a fost făuriM pen~ru luptă, ar,e lama î1ngvstă, nu 
lată, ci pentru paradă sau scirimă. Optez penfru u1'.~.ima vari
antă, lutr·u oert,ificat de nenumărateile ores1tăt·uir1i de pe cupa 
gărzii. Garda est,e lată ca la săbii,Je de S'Cr,imă acope1r,ă şi 
ocroteşte perfe.ct mina sabrerului. Are mîneiru'I co,n.fec]ionat 
din os şi lung de 180 mm. A fos,t adu·să de u1n e(,ev din Mi
Iuta. 

SABIE-BAIONETĂ NR. 1. Poartă lingă gardă ins·oripJi1a 
„St. Etienne". Este tipul· de sabie-baionetă fo.-0·sit de airmata 
farn.ceză la puşca L·ebe1l ia sfî.rş1i,tu'I seco:v:ui a'I XIX-,lea. Lama 
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are sectiu·nea triunghiui:oră. Aire un format ce se lă.ţeş.te de 
la ga·rdc sp·re vM. Pe a·mbele fefe al'.e 1:omei are caina1le late 
şi odinei de S'CU<rgere a sî1nge1~1ui. Ga1rda se curbează îin jos 
sp·re mt·neir, în scopul p·ro~ejări·i mrii,nii în timpu1I luptei· cu ba
ionet·O, fără ·armă. Sabia-baionetă are lung.imea tota~ă de 
495 mm. Lama a1re luingime•a de 360 mm şi grosimea la mu
chi1e de 6 mm. Garda are la capătul celăll,alt o S'Cohit-u-ră pe 
unde tre<:e ţeava puşt.ii. La oapă~ul! superioir ail· m:î1ner1ul'.ui a.re 
o montură met·alic.ă de fixare la te·ava puŞ/ti·i. Capătu.I mîne
ruolui c·e forma unui cap de p•a1să1re s~i,l.izat. Prăselele sînt co1n
ifectionate din os. A fost adusă de un eilev di1n satu·I Saimari
·nesti. 

, SABIA-BAIONETĂ NR. 2. Poairtă pe tăi.ş, lî1n·gă ga•rdă in
scripţia „Soli·ng.en". A fost fo1losiită de armata g·ermaină la sfîr
~itul seoollul~u.i oii- XIX-le.a. Baioneta aire :.uingi1me·a· de 610 mm. 
Lama esite lungă de 480 mim. Are u:n format curio•s, Fi·nd curba
tă spre i1nt•e1rior ca u1n iata·gan tu·l'1C:e·sc. Pe aimbe!e fete ·a·:e :a
mei are caina.le fote şi ad'\'nci de scurg·ere a sîng·e,!ui. Ga1rda 
este confocţionată din •acefoşi materia11· oa şi lama. Are pmtea 
din faţă wrhată în jos, spire 11.amă. La capătu-1 ce:'.ă1!.a1:t 01'. găr
z•!i prezintă un orifici.u rotund, din metail, cu bouă brate unite 
1într-un şurub, cu care se fixa pirin strîingere pe ţeava a·rmei, 
pe:ntru a nu avea joc. L•a capă~ul supe.ri·or a•I mîneru:u·i se af:ă 
un canal ~i o p:îirghie cu a·rc ou ·a1jutorul cărora se fixa la· puş
că. Capăh·l mînernlu•i aire forma unui cap de posăire sti•l.izat. 
Are prăsei:e·e din os. A fost adu•să de vin e1:·ev di·n Tu0rceni. 

NOTE 

1 Vlădescu, C. Konig, C. Popa - Arme în muzeele din România, Ed. Me
ridiane, Bucureşti, 1973, pag. 5. 

' J\pud col. Gh. Romanescu - Oastea română de-a lungul veacurilor, Ed. 
Militară, Bucureşti, 1976, p. 133. 
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Fig. 1-3 : sabii ; 4 : iatagan 
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Foto 5-6 : baionete ; 7 : panoul armelor 
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