UN ATELIER DE FAURARIE LA SARMIZEGETUSA DACICA

Lucrările exploatării forestiere pe versantele Dealului Grădiştii (Grădiştea
M,mcelului, jud. Hunedoara), păstrătorul ruinelor aşezării civile, ale cetăţii şi ale
sanctuarelor Sarmizegetusei regia, au dus, în primăvara anului 1970, la descoperiren întîmplătoare a mai multor lupe de fier şi a unor unelte cu diferite întrebuinţări1. O deplasare la faţa locului, întreprinsă de H. Daicoviciu şi semnatarul
acestor rînduri, s-a soldat cu recuperarea altor unelte şi cu marcarea punctului
de interes arheologic în vederea săpăturilor ce s-au organizat în acelaşi an 2 .
Uneltele se descoperiseră la marginea dinspre vale a unei terase mici, pe
traseul unui drum de tras buşteni, iar lupele au fost scoase la lumină de căderea
unui fag uriaş ale cărui rădăcini au antrenat cca. 30 asemenea piese întregi şi
fragmentare. Zona acestor descoperiri se află la nord-est de „incinta" sacră de
pe Dealul Grădiştii, la cca. 1 km, şi este numită de localnici „Căprăreaţa" după
bogăţia în vînat a locului. Se poate ajunge acolo fie urmînd poteca de munte ce
urcă la Muncel şi deviind spre sud în punctul unde începe panta abruptă, fie
urcînd spre nord din staţia CFF Cetate. Altitudinea este doar cu ceva mai mare
decît a zonei sanctuarelor (1250 m).
La „Căprăreaţa", pe pantele abrupte dinspre valea Godeanului ale Muncelului,
dacii au amenajat mai multe terase, dintre care acum ne interesează doar cîteva.
Numerotarea lor s-a făcut începînd de la cea mai înaltă şi s-a oprit cam la jumătatea pantei, neputînd fi continuată din pricina lăstărişului extrem de abundent.
Terasa I este, deci, cea mai de sus şi la capătul ei dinspre răsărit s-au descoperit
lupele de fier; terasa II se află sub precedenta, spre sud-est; terasa III este a doua
sub terasa I spre sud-est; terasa IV este a treia în aceeaşi direcţie; terasa V este
a patra ca nivel sub terasa I, dar spre sud; terasa VI se află cam la nivelul terasei III, la 150 m spre vest şi imediat sub ea, spre sud-vest, terasa VII.

Săpăturilea

Terasa I. La capătul ei de vest, pe locul descoperirii lupelor, s-a deschis
I, de 13 X 14 m, orientată est-vest. ln zona centrală a suprafeţei, după
un strat de pămînt gros de 0,25-0,35 m (în locul unde el nu fusese deranjat de

Suprafaţa

1
Semnalarea descoperirilor a venit de la Vasile Floran, paznicul Sarmizegetusei, care a adunat şi cea mai mare parte a pieselor de fier scoase la lumină de
„săpăturile" buştenilor pe unul dintre drumurile de exploatare. Nu a putut fi
recuperată o nicovală mare, pierdută undeva pe pantele muntelui de un muncitor
forestier.
2
La cercetările arheologice au participat şi colegul I. Pisa şi studenţii D. Alicu,
A. Bejan, E. Iaroslavschi, G. Marinescu.
3
Avem în vedere numai cercetările legate direct de atelier; celelalte se vor
publica cu altă ocazie.
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s-au descoperit o mulţime de lupe de fier, unele peste altele, în
în parte dislocărilor produse de acelaşi fag) şi între ele
un fund fragmentar de la un vas dacic de dimensiuni mijlocii, roşu-cărămiziu,
din pastă cu pietricele mărunte şi mică, lucrat la roată. Imediat sub lupele de
fier începe sfărimătura de stîncă. Nu s-au văzut urme de pari sau orice alt indiciu
al vreunei construcţii de lemn.
Pentru verificarea terasei I, în jumătatea ei dinspre vale (sud-est), s-au săpat
secţiunea I (de 24 X 2 m, orientată NE-SV, ca atare, tăind longitudinal terasa) şi,
perpendicular pe ea, spre terasa III aflată la sud-est, secţiunea II (de 29 X 1,50 m.
orientată NV-SE). Ambele secţiuni au prilejuit constatarea locuirii pe terasă, concretizată într-un strat de cultură gros de 0,20-0,30 m şi a amenajării ei artificiale (peste umplutura grosieră de piatră de micaşist şi pămînt, mai înaltă în
partea dinspre vale a terasei, se afla un alt strat de umplutură din piatră mă
runtă şi pămînt brun-gălbui). Descoperirile din ambele secţiuni se reduc la dteva fragmente ceramice dacice, cărbune şi o bucată de tablă oxidată.
Secţiunile I şi II au dovedit că terasa I este artificială, amenajată în antichitate şi că eventuale construcţii (dar de dimensiuni reduse) se pot afla doar în
jumătatea de nord-vest a ei. Datorită unor condiţii obiective, cercetările nu au fost
continuate pe terasa I, ci s-au transferat pe terasa VII.
Terasa VII (fig. 2) pe care se descoperiseră uneltele de fier, este semiovală
ca formă, avînd lungimea maximă de 15 m şi lăţimea maximă de 9 m. Pe locul
unde apăruseră uneltele s-a deschis Suprafaţa III, de 4 X 4 m. Resturi din soluI
antic s-au prins doar pe marginile de sud-vest şi nord-est al suprafeţei, zona ei
centrală fiind rasă de buşteni pînă la solul viu. Nu s-a descoperit nici o urmă de
construcţie sau groapă, dar avînd în vedere adîncimea pînă la care terenul a fost
decopertat, o groapă putea să fi fost acolo. In schimb, au fost găsite fragmente
ceramice din două chiupuri de mari dimensiuni (peste 1 m înălţime), un capac
întregibil (fig. 3/4), butonul altuia (fig. 3/2) şi cîteva unelte de fier. Este posibil ca
uneltele să fi fost depozitate într-o groapă, în cele două chiupuri ale căror fragmente au fost descoperite şi protejate de infiltraţiile apei şi pămîntului prin acoperirea chiupurilor cu capace. Deranjarea structurală a locului de drumul forestier
a împiedecat însă stabilirea cu precizie a condiţiilor în care ele fuseseră ascunse.
Terasa VI (fig. 2), cvazitrapezoidală ca formă, se află la nord-est şi deasupra
terasei precedente; are lungimea maximă de 48 m şi lăţimea maximă de 17 m.
In antichitate terasa a avut probabil formă trapezoidală; îngustarea din partea
de est existentă astăzi s-a creat de lucrările exploatării forestiere prin depozitarea
lemnului pentru funicular, care a ras pămîntul pînă la solul viu. !nălţimea ei nu
era însă uniformă pe toată lungimea: spre mijloc există o platformă mai înaltă
cu 0,50-0,60 m faţă de nivelul restului terasei.
Secţiunea III, de 45 X 2 m, orientată SV-NE (numerotarea de la NV spre SE),
trasată în marginea dinspre deal a terasei a avut menirea de a verifica existenţa
urmelor de locuire antice. După săparea secţiunii, în peretele ei de sud-sud-est
s-au deschis suprafaţa II (fig. 2) lungă de 31,50 m şi lată de 12 m, orientată la
fel ca secţiunea şi caseta I (fig. 2), de 7 X 5 m. Pentru economie de spaţiu, descoperirile se vor consemna simultan pentru secţiune, suprafaţă şi casetă; doar
stratigrafia va fi notată după peretele de sud-vest al secţiunii III.
Stratigrafia este în linii generale - aceeaşi pe toată lungimea secţiunii
(fig. 4, 5): l pămintul vegetal, gros de 0,5-0,15 m; 2 pămîntul brun-gălbui, gros
de 0,10-0,40 m; 3 pămînt gălbui amestecat cu sfărîmături de stîncă, steril din
fagul

căzut),

neorinduială

(datorată
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punct de vedere arheologic. Stratul 2 este cel de cultură antic. In m. 15-27 ai
(fig. 4) stratul de cultură conţinea: pămînt ars (5), piatră de micaşist (8),
ceramică (9), cărbune (10), cuie, piroane, scoabe, ţinte, tablă şi o verigă de fier (12).
In suprafaţa II şi parţial pe suprafaţa secţiunii s-au descoperit porţiuni mari din
podina înroşită (6) a unei construcţii de lemn, alta mai redusă arsă puternic (11),
urma unui stîlp (4), cărbune (10), ceramică (9), două lupe de fier (13) şi alte piese
din acelaşi metal (12). In careul 13 L al suprafeţei (inexistent în tronsonul din
fig. 4) s-a descoperit şi un cleşte mic de fier (nr. 17).
In m. 32-36 ai secţiunii III (fig. 5) se observă o dislocare masivă de pămînt
brun-gălbui amestecat cu piatră de micaşist (3) provenit fie de pe panta muntelui, fie în urma lucrărilor moderne de exploatare. Intre descoperirile din acest
tronso~ al secţiunii şi din caseta I sînt de menţionat cele două cruste de pămînt
vitrifiat, ovale ca formă (10), piesele de metal ale roţilor unei căruţe (7), nelipsitele
cuie, piroane şi ţinte (13) şi un unguentariu de sticlă (14) păstrat întreg (fig. 3/3).
Se adaugă opt balamale mari şi una mică (nr. 61-77), o piesă de la baza unei
porţi masive (nr. 59) şi un zăvor (nr. 60), toate din fier, găsite, în m. 42-44 ai
secţiunii III, între bucăţi informe de cărbune dărîmat şi, ca atare, nemarcate pe
plan.
secţiunii

Diametrele crustelor de pămînt vitrifiat: cea interioară 0,60 X 2 m (adîncă
· de nivelul actual 1,25 m), cea exterioară 1,55 X 2,70 m (adîncă faţă de nivelul actual 0,60 m).

faţă

Arsura puternică, porţiunile de podină fie înroşită, fie arsă, bucăţile mari de
(multe provenind de la bîrne de brad), urma de stîlp amintită ca şi
lipsa constantă a lipiturii de perete arse indică existenţa unor construcţii (barăci,
şoproane) din lemn, mistuite de un incendiu de mari proporţii. Planul construcţiilor nu a putut fi stabilit. Pentru anumite elemente ale lui oferă unele indicii
o parte a pieselor de fier descoperite în cursul cercetărilor, aşa incit asupra
construcţiilor se va reveni.
cărbune

Materialul arheologic
Ceramică. Majoritatea fragmentelor ceramice descoperite pe terasa VI provin
de la vase neîntregibile, brun-roşcate, gălbui-roşcate, cărămizii, din pastă cu multă
mică, lucrate la roată. După factură şi aspect ele se încadrează mai ales în ceramica de la Grădiştea Muncelului caracteristică sec. I e.n. Doar în suprafaţa II,
careul 22 I s-au descoperit fragmentele unui vas întregibil (fig. 3/1) din pastă
brun-roşcată, cu mică, lucrat cu mina. I: 13,5; dmg: 12,6; Dmf: 9 cm. Se adaugă
capacul întregibil (fig. 3/4) din pastă cărămizie, lucrat la roată (I: 13,8; Dmg: 41,2;
Dm butonului: 8,8 cm) şi fragmentele altui capac (fig. 3/2) din pastă gălbui-că
rămizie, lucrat la roată, căruia i s-a putut reconstitui doar butonul (Dm: 12,6;
I păstrată: 2,8 cm). Ambele tipuri de capace destinate chiupurilor sînt frecvente
în aşezările dacice din Munţii Orăştiei 4 •

· ~ I. H. Crişan, Ceramica daco-getică. Cu specială privire la Transilvania, Bucu1969, pl. LXXXIll/9-10 (Rudele), LXXXIII/14 (Meleia). ln ultimii ani ambele tipuri de capace s-au descoperit şi în aşezarea de la Feţele Albe, în locuinţe
datînd din sec. I. e.n.

reşti,
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Sticla este reprezentată de un unguentariu gălbui (fig. 3/3), cu bulb, cu filamente şi bule de aer (sticlă suflată), databil la sfîrşitul sec. I e.n. - 1065• l: 12 cm.
Piesele de fieT sint cele mai numeroase între descoperiri, comparabile fiind
doar cu fragmentele ceramice. In funcţie de natura şi destinaţia lor, ele pot fi
grupate în citeva categorii principale şi fiecăreia dintre ele i se va specifica anul
descoperirii 6.
află sub formă de lupe rotunde sau ovale, cu partea superioară
cea inferioară convexă, avind fiecare o despicătură triunghiulară. Lupele descopertie pe terasa VI (fig. 4) în fig. 6; celelalte, de pe terasa I au aceeaşi
formă. Diametrele lupelor sînt în general de 20-21 X 24-26 cm şi fiecare are
9-11 kg. Greutatea totală a lupelor recuperate este de 887 kg, aşa incit, împreună
cu cele pierdute în primăvara anului 1971, fierul brut existent pe terasa I cîntărea aproximativ o tonă.

Fier brut se

concavă

şi

Unelte 7 de făurărie
1.

Piesă

triunghiulară,

capete, menită
L: 25 cm.

să

cu aripioare îndoite în chip de manşon la unul din
protejeze gura foalelor de la cuptorul de redus minereu (fig. 7/1).

precedentei, dar mai mică (fig. 7/5). L: 16,6 cm.
al gurilor de foale de mai sus, în formă de vîrf de lance masiv, cu toc pentru coadă; la capătul tocului un manşon masiv (fig. 7_/7). L: 67,7 cm.
4. Nicovală paralelipipedică masivă, pierdută după descoperire. După U'.'1.ele
informaţii ea ar fi avut dimensiunile de 25 X 20 X 15 cm.
5. Baros de sfărimat minereu, cu ambele capete lăţite (fig. 7/6). I: 12,8 cm.
6. Baros de forjă, cu un capăt circular şi celălalt dreptunghiular (fig. 3/1).
I: 22,2 cm.
7. Asemănător precedentului, dar cu capătul dreptunghiular mai lat (fig. 8/2).
I: 21,6 cm.
8. Asemănător precedentului (fig. 8/6). I: 25,8 cm.
9. Asemănător precedentului, dar cu capătul lat cvazioval (fig. 8/5). I: 20,4 cm.
10. Ciocan (fig. 8/3). I: 18 cm.
11. Ciocan cu ambele capete dreptunghiula1·e (fig. 8/4). l: 19 cm.
12. Cleşte fragmentar, cu gura lată şi unul din minere rupt (fig. 9.11). L:
62,8 cm.
13. Cleşte cu gura scurtă (fig. 9/2). L: 61,4 cm.
14. Cleşte cu gura lată (fig. 9/3). L: 64,6 cm.
15. Asemănător precedentului (fig. 9/4). L: 70 cm.
16. Asemănător precedentului (fig. 9/5). L: 80 cm.
17. Cleşte• mic, trecut prin foc (fig. 10/3), fragmentar. L păstrată; 19,8 cm.
Descoperit în suprafaţa II.
18. Daltă* mare pentru tăiat lingouri (fig. 7/4). L: 13 cm.
19. Daltă* mică, cu orificiu transversal pentru coadă (fig. 7/3). L: 6,2 cm.
2.
3.

Asemănătoare

Desfundător

;; I. Glodariu, Relaţii comerciale ale Daciei cu lumea elenistică şi romană.
I e.n.), Cluj, 1974, p. 245, nr. 8/c.
6 Toate cele descoperite în cursul cercetărilor vor purta un asterix; celelalte
s-au găsit întîmplător.
7 Toate piesele cărora nu li se menţionează locul de descoperire provin de pe
terasa VII.
(sec. II î.e.n. -
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20. Dorn• (fig. 7/2). L: 12,8 cm.
21. Trăgător• pentru sirmă (fig.

10/4), cu capătul inferior rupt, rotund în secdreptunghiular în cea inferioară. Partea lăţită are
o şănţuire longitudinală în care sint practicate patru orificii cu diametrele de 6,5;
7,5; 8 şi 11 mm. Piesa este călită doar în partea lăţită şi numai pe jumătate din
grosimea ei, adică numai pe porţiunea orificiilor. Poziţia de lucru era orizontală
sau verticală, dar înfiptă (cu capătul acum rupt) într-un lemn şi celălalt, lăţit
de lovituri, prins în alt lemn. Curbura trăgătorului în plan longitudinal a apărut
tocmai ca urmare a utilizării lui. L păstrată: 27, 3 cm.
22. Pilă* din fier bine călit, cu zimţii păstraţi încă pe mari porţiuni {fig. 10/8).
L: 18,6 cm.
23. Greblă fragmentară (fig. 12/9) cu 6 dinţi (unul rupt şi pierdut). Dinţii laterali provin din îndoitura corpului greblei; ceilalţi ,au fost introduşi în orificiiledestinate lor şi nituiţi. Se utiliza la aranjarea minerului în cuptor şi a cărbunilor
aprinşi la forjă. L păstrată: 31,6 cm.
24. Asemănătoare precedentei şi tot fragmentară (fig. 12/8). L păstrată: 23,9 cm.
Obs.: ambele greble, ca şi toate piesele similare provenite mai ales de la Gră
diştea Muncelului, puteau fi utilizate şi în agricultură, ca înlocuitoare ale grapelor.
25. Nicovală* rruca, în formă de „T" cu bara orizontală lăţită (fig. 10/2).
trecută prin foc; cuiul de fixare rupt. l păstrată: 6 cm. Descoperită în supraţiune

faţa

în partea

superioară

şi

II.
Unelte de dulgherie
26. Topor cu muchia dreptunghiulară

şi cu pereţii laterali ai găurii pentru
de aripioare (fig. 11/1). 1: 18,2 cm.
27. Asemănător precedentului (fig. 11/2). l: 20,2 cm.
28. Asemănător precedentului (fig. 11/3). l: 19,1 cm.
29. • Asemănător precedentului (fig. 11/6). 1: 18 cm.
30. • Asemănător precedentului (fig. 11/7). l: 18,2 cm.
31. Asemănător precedentului, dar fragmentar (fig. 11/4). I păstrată: 13,6 cm ..
32. Teslă cu muchia pătrată, cu pereţii laterali ai găurii pentru coadă alungiţi
în formă de aripioare şi cu lama curbată în ambele planuri (fig. 11/5). I: 20,5 cm.
33. Asemănătoare precedentei (fig. 10/13). 1: 22,2 cm.
34. Cuţitoaie• pentru doage şi obezi (fig. 10/10); unul dintre minere este rupt.
L lamei : 9,8 cm.
35. Perforator• cu orificiu pentru coadă (fig. 10/12). L: 23,4 cm.
36. Daltă* pentru lemn, cu toc vertical in chip de manşon (fig. 10/9). L:
25,8 cm.
coadă alungiţi

în

formă

Unelte de agricultură
37. Brăzdar• de plug (fig. 12/4). L: 34,5 cm.

38.

Sapă•

(fig. 12/5). l: 24,3 cm.
I: 25,2 cm.
(fig. 10/11). l: 19,8 cm.
(fig. 12. 1). I: 21 cm.

39. Sapă• (fig. 12/6).
40. Sapă
41. Sapă
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42. Sapă (fig. 12/2). I: 21,7 cm.
43. Sapă (fig. 12/3). I: 19 cm.
44. Săpăligă (fig. 12/7). I: 20,9 cm.

Piese aflate în CUTS de

confecţionaTe

45. Lingou• (fig. 10/5) cu două tăieturi transversale, neterminate; urmele dălţii
sînt perfect vizibile. L: 15,2 cm.
46. Brăzdar de plug (fig. 10/7) nerecurbat, neprofilat şi neascuţit. L lamei:
18,4 cm; L totală: 30,7 cm.
47. Verigă de fixare a brăzdarului de plug (fig. 10/6) găsită pe brăzdarul de
la nr. 46. Dm: 3,6 X 4,4 cm.
48. Bucată informă• cu urma vizibilă a unui început de toc (fig. 10/1).

Alte piese
49. Cuţit* masiv (fig. 14/2) în formă de vîrf de lance, cu toc, cu un singur
tăiş;

vîrful rupt. L: 28,2 cm.
Placă• (fig. 14/21) cu cinci perforaţii. Dm: 6,8 X 7,1 cm.
51. Placă• rotundă (fig. 13/1 a) cu orificiu central deformat şi curbat pe margini. In jurul orificiului sînt 14 găuri pentru cuie (doar două păstrate) iar spre
marginile ei alte 6 (cu trei cuie păstrate). A fost găsită introdusă pe piesa de sub
nr. 52. Trecută prin foc. Dm: 18,3 cm; Dm orificiului central: 6 cm.
52. Piesă tubulară conică•, obţinută prin lipire la cald, prevăzută cu o aripioară circulară la capătul cu deschidere mare (fig. 13/16). In aripioara circulară
se păstrează un cui; găurile celorlalte au fost astupate prin oxidarea piesei. Trecută prin foc. Dm mare: 6,3 cm; Dm mic: 4,8 cm; Dm aripioarei: 12,6 cm.
5? -54. Piese identice• (fig. 13/2 a-b) celor de sub nr. 51-52. Trecute prin
foc. 53: Dm: 18,9 cm; Dm orificiului: 6,6 cm (păstrează 9 cuie). 54: Dm mare:
6,3 cm; Dm mic: 4,6 cm; Dm aripioarei: 13,2 cm (păstrează un cui şi alte 4 per-'
50.

foraţii).

55 -56. Piese identice• (fig. 13/3 a-b) celor de mai sus. Trecute prin foc. 55:
Dm: 18,9 cm; Dm orificiului: 6,2 cm (păstrează 7 cuie). 56: Dm mare: 6,9 · cm;
Dm mic: 4,5 cm; Dm aripioarei: 13,1 cm (păstrează 4 cuie şi alte două perforaţii).
· 57 -58. Piese identice• (fig. 13/4 a-b) celor de mai sus. Trecute prin foc. 57:
Dm: 18,6 cm; Dm orificiului: 6,5 cm (păstrează 12 cuie). 58: Dm mare: 6,5 cm;
Dm mic: 4,8 cm; Dm aripioarei: 13,1 cm (păstrează 4 cuie).

Material de

construcţie

59. Pivotul• (fig. 14/34) uşorului unei porţi masive. Cu cap semisferic şi corp
cilindric, pivotul este lăţit şi ascuţit în partea ce se întroducea în lemn şi prevăzut cu o pîrghie orizontală menită să evite pătrunderea nedorită în uşor. Trecut
prin foc. I: 24,3 cm.
60. Zăvor• (fig. 14/1) de poartă, cu orificiu la unul dintre capete şi doi dinţi
la celălalt. Trecut prin foc. L: 24,3 cm.
61.-62. Balama• (fig. 14/3) de poartă. Partea ce intra în uşor este cvasidreptunghiulară, la un capăt perforată şi la celălalt ascuţită. După baterea ei în lemn
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la capăt i se fixa o placă semisferică şi capătul balamalei se nituia pe ea. Cealaltă
parte a balamalei este din tablă dreptunghiulară ce are la unul din capete bolţul
ce intra în piesa precedentă. Cuiele existente în ea au vîrful nituit. 61: L: 10,5 cm.
62: L: 13 cm.
63-64. Balama* (fig. 14/4) identică precedentei. 63: L: 10,5 cm. 64: L: 12,7 cm.
65 -66. Balama• (fig. 14/5) identică precedentei. 65: L: 10,5 cm. 66: L: 14,5 cm.
61-68. Balama* (fig. 14/6) identică precedentei. 67: L: 10,3 cm. 68: L: 11,5 cm.
69-70. Balama* (fig. 14/7) identică precedentei. 69: L: 10,4 cm. 70: L: 12,3 cm.
71 -72. Balama* (fig. 14/8) identică precedentei. 71: L: 10 cm. 72: L: 13,2 cm.
73-74. Balama* (fig. 14/9) identică precedentei. 73: L: 9,7 cm. 74: L: 13,3 cm.
75-76. Balama* (fig. 14/10) identică precedentei. 75: L: 10,5 cm. 76: L: 11,2 cm.
Cele opt balamale de mai sus provin, probabil, de la două porţi masive. Grosimea stîlpului din tocul porţii era în jurul a 10-10,5 cm, piesa semisferică de la
capăt fiind bătută în lemn şi pe ea nituită extremitatea balamalei. Cuiele existente
în jumătatea cealaltă a balamalei sînt toate nituite la capătul ascuţit. Aşa stînd
lucrurile, este evident că lungimea lor coincide cu grosimea scîndurii porţii pe
care fusese fixată balamaua: cca. 4 cm (L cuielor între 3,7-4 cm). Poziţia de
montare a balamalelor - avînd în vedere că jumătatea cu bolţ se fixa pe
poartă este cu bolţul în jos. Toate piesele sînt uzate: cele cu bolţ la baza
acestuia (atît jumătatea interioară a bolţului cît şi porţiunea din corpul piesei
apropiată bolţului), iar celelalte la orificiu.
77. Balama* (fig. 14/15) fragmentară. Se păstrează doar jumătatea fixată pe
uşă; cuiele lipsesc. Prezintă urme de uzură la baza bolţului. Trecută prin foc. L:
9,1 cm. Provine de la o uşă.
78. Cui* (fig. 13/5) cu unul dintre capete în formă de ancoră şi celălalt nituit
pe o placă octogonală. Trecut prin foc. L: 8,8 cm.
79 -81. Scoabe* (fig. 14/14, 20, 32) trecute prin foc. L: 8-9,4 cm.
82. Cuie* şi piroane* de diferite forme şi mărimi (în total cca. 60), cu cuiul
propriu-zis în patru muchii, rar rotund şi floarea rotundă, dreptunghiulară sau
obţinută prin nituirea pe o plăcuţă a capătului neascuţit al cuiului şi cu capătul
îndoit în formă de „L" (fig. 14/23-31). Sînt rare cele cu orificiu (fig. 14/19) şi
ţintele (fig. 14/17). Trecute prin foc: L: 3,8-16 cm.
83. Bucăţi de tablă* îndoită sau nu (fig. 14/18, 22; fig. 13/6-7), unele cu perforaţii pentru cuie (fig. 14/16, 33). Trecute prin foc.
O parte a pieselor de fier, fie ele unelte, fie de alte categorii, a căror listă
s-a dat mai sus, păstrează urmele incendiului de pe terasa VI. Toate uneltele descoperite pe terasa VII, depozitate probabil - după cum s-a spus - în două
chiupuri, nu au urme de foc. ln schimb urmele amintite sînt evidente la cleştele
mic (nr. 17) şi nicovala mică (nr. 25) ambele descoperite în construcţia de pe terasa VI, la piesele metalice ale roţilor de căruţă găsite în apropierea porţii atelierului şi la întreg materialul de construcţie din fier. Observaţia ce tocmai s-a
făcut conduce la concluzia potrivit căreia uneltele de toate categoriile (cu excepţia
cleştelui mic şi a nicovalei mici) au fost ascunse înainte de incendierea construcţiilor de pe terasa VI.
O diferenţiere netă se constată şi în privinţa urmelor de uzură - ca atare de
folosire - existente pe unele unelte şi inexistente pe altele. Cu toate că incendiul
puternic care a mistuit construcţiile de pe terasa VI a afectat în mare măsură
piesele de metal descoperite acolo, accentuîndu-le oxidarea, uzura este evidentă
pe nicovala mică (o fisurare a lamei produsă în cursul folosirii ei avea să se
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transforme în ruptură), la piesele metalice ale căruţei (cele conice au orificiul
deformat şi uzat, celelalte, discoidale, prezintă urme de uzură numai în jurul orificiului central), la balamale şi la pivotul porţii. Urme de uzură produse de utilizarea uneltelor se constată şi la piesele descoperite pe terasa VII. Fără a intra
în toate detaliile - observabile, de altfel, pe desenele pieselor - este de subliniat
că deformări, aşchieri, tociri se constată numai la uneltele de fierărie (desfundă..:
torul, baroasele şi ciocanele, dălţile, cleştii, trăgătorul de sîrmă, poate şi pila) şi
la trei topoare (fig. 11/6-7, 4), primele două ascuţite, al treilea fragmentar.
Ţinînd seama de această constatare, ca şi de existenţa pieselor în curs de
prelucrare (lingoul, bucata de fier cu început de toc, fierul de plug neterminat)
este evident că avem de-a face cu un atelier de fierărie, destinat producerii de
unelte şi alte obiecte de metal.
In acelaşi atelier exista însă şi trăgătorul de sîrmă (nr. 21). Piesa, acum fragmentară, se afla acolo probabil pentru a fi reparată. La ea atrag atenţia diametrele mari ale orificiilor (chiar ţinînd seama de „contribuţia" oxidării la lărgirea
lor, intervenită din antichitate şi pînă astăzi) care exclud dintru început utilizarea
trăgătorului pentru sîrmă din fier: forţa de tracţiune necesară ar fi fost atît de
mare, incit nu rezista trăgătorului. In schimb, acelaşi trăgător avea rezistenţa
cerută de tragerea sîrmei de cupru, bronz, argint şi, ca atare, a avut această
destinaţie. In construcţia vecină forjei s-au găsit, între altele, cleştele mic (nr. 17)
şi nicovala mică (nr. 25), ambele indicînd, prin formă şi dimensiuni, utilizarea
lor tot în meşteşugul orfevrăriei.
Cele trei piese acum în discuţie nu făceau parte dintre uneltele atelierului
de forjă pentru că altfel rămîne inexplicabilă descoperirea ultimelor două în
construcţia incendiată din preajmă şi nu împreună cu celelalte. De altă parte,
este evident că toate trei au fost utilizate: urme de uzură se constată pe cleşte
şi pe nicovală, iar ruperea trăgătorului are aceeaşi cauză. Este posibil, deci, ca în
vecinătatea atelierului de forjă să fi funcţionat altul, de orfevrărie. Lipsa materiei
prime şi a unor bijuterii ar fi explicabilă din moment ce între apropierea pericolului care a dus la încetarea activităţii atelierelor şi incendierea acestora s-a
dispus de timpul necesar ascunderii uneltelor şi a produselor atelierului de forjă
şi, cu atît mai mult, ar fi de presupus punerea la adăpost a metalului preţios şi a
podoabelor confecţionate din el.
Lipsa lipiturii de perete pe terasă indică existenţa unor construcţii durate numai din lemn (ele au alimentat puternicul incendiu ale cărui urme s-au constatat
peste tot pe terasa VI). Prima se ridica deasupra locului vetrei de forjă cu intrarea - cu porţi mari şi o uşă - îndreptată spre nord-vest, iar cealaltă pe platforma dinspre centrul terasei. Ambele se asemănau fierăriilor existente în mediul
rural pînă tîrziu în epoca modernă. Pereţii lor din lemn (stîlpi şi scîndură) se
sprijineau probabil pe baze de piatră locală, acum arsă şi sfărîmată de incendiul
ce a mistuit construcţiile.
După distrugerea lor
prin foc activitatea omenească încetează pe terasa VI şi
uneltele aparţinătoare atelierului de fierărie, ca şi produsele acestuia, ascunse în
preajmă la apropierea pericolului, n-au mai apucat să fie dezagropate şi reutilizate. Ceramica descoperită (mai ales fragmentele celor două chiupuri, în care
fuseseră depozitate uneltele, şi capacele chiupurilor) fiind caracteristică ultimei faze
dacice de locuire la Grădiştea Muncelului şi unguentariul de sticlă datîndu-se
- după cum s-a văzut - la sfîrşitul sec. I e.n. şi începutul celui următor, plasarea cronologică a incendiului distrugător în timpul celui de al doilea război
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daco-roman al lui Traian apare ca foarte probabilă şi explică totodată încetarea
definitivă a activităţii atelierului. Tot atunci şi-au încheiat existenţa şi locuinţele
ale căror urme au fost constatate în sondajele de pe celelalte terase (pe terasa IV,
pe lingă ceramica existentă în descoperiri ca peste tot, au apărut resturile unei
podine arse de locuinţă şi o piatră de andezit ruptă).
*
Provenienţa fierului. Rămîne în continuare nelămurit sistemul de depozitareprotejare a lupelor de fier descoperite la marginea de est a terasei I. Firească ar
fi fost adăpostirea lor într-o groapă din preajma atelierului de pe terasa VI aşa
cum s-a procedat cu uneltele. Pe locul găsirii lupelor nu s-a observat nici un fel
de urmă de groapă şi nici resturile vreunui şopron de lemn care ar fi trebuit să
ardă odată cu toate celelalte construcţii de pe terase. Se adaugă faptul că în unul
dintre rapoartele înaintate Tezaurariatului austriac la începutul secolului trecut
după explorările nesistematice de la Grădiştea Muncelului, menite să descopere
metale preţioase, se menţionează că fierul şi celelalte descoperite acolo au fost
depozitate într-un loc8• Nu este exclus, deci, ca pomenitele lupe să fi fost adunate
pe terasa I de muncitorii autorităţilor austriece în anul 1804. Dar fie că ele au
fost depozitate acolo de daci, fie că au fost strînse la un loc la începutul secolului
trecut, provenienţa lor de pe terasele de la „Căprăreaţa" este în afara oricărei
îndoieli.
Totodată este sigur că minereul de fier nu a fost redus pe aceleaşi terase,
cîtă vreme lipsesc urmele cuptoarelor şi rezidurile fireşti reducerii minereului
în asemenea cantităţi, incit să se obţină cca. 1 tonă fier brut. Avînd în vedere
că în antichitate principalele piedici existente în desfăşurarea reducerii minereului
de fier în alt loc decît cel de exploatare constau în dificultăţile de transport ale
minereurilor - nemaivorbind de amplasarea acestora într-o zonă montană cum
este cea a capitalei statului dac9 - este foarte probabil că procesul reducerii minereurilor şi al obţinerii fierului brut se desfăşura în imediata apropiere a locurilor de exploatare, cum, de altfel, se proceda şi mai tîrziu în epoca romană 10 • Lupele obţinute erau apoi transportate spre atelierele de făurărie din aşezările dacice, în cazul în speţă spre Sarmizegetusa.
8
S. Jask6, Date privitoare la cercetările arheologice de la Grădiştea Muncelului în anii 1803-1804 (IV), în ActaMN, X, 1973, p. 624-627 (p. 625: ,, ... zu Gre-

distye gefundenen und gesamleten Alterthi.imer ... ").
9
Transportul - uriaş ca proporţii - al pietrii de calcar şi de andezit necesară ridicării cetăţilor, sanctuarelor, zidurilor de terasă etc. nu poate constitui o
paralelă-argument în favorarea ipotezei transportării minereurilor de fier, ci
mai degrabă împotriva susţinerii ei. Conform tuturor constatărilor de ordin arheologic făcute pînă în prezent, piatra amintită se aducea fasonată, pe loc fă
cîndu-se doar retuşările şi potrivirile necesare, de unde şi cantitatea mică de aşchii
rezultate în urma cioplirii calcarului şi andezitului. De altfel, ducerea pietrii în
blocuri de carieră nefasonate ar fi fost o cheltuială inutilă de efort şi ar fi necesitat mijloace de transport deosebite. In chestiunea în discuţie acum, cantitatea
de minereu necesară obţinerii lupelor, lingourilor şi uneltelor descoperite pînă în
prezent la Grădiştea Muncelului ar fi fost uriaşă. Se adaugă lipsa cuptoarelor în
număr mare (fiind de tip monoşarjă ele ar trebui să se numere cu sutele), a unor
cantităţi considerabile de zgură şi reziduri, a minereurilor înşişi în cantităţi cit
de cit mari.
10 Oct. Floca, ,,Villa rustica" şi necropola daco-r,omană de la Cinciş, în ActaMN,
II, 1965, p. 165-166.
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ln afara cunoscutelor mine de la Teliuc şi Ghelari exploatate în epoca ropresupuse a fi fost în funcţie şi în epoca anterioară 12 , prospecţiunile
geologice mai vechi şi mai noi făcute în zona Munţilor Sebeşului au dus la constatări revelatoare în privinţa posibilităţilor de exploatare a minereurilor de fier 13 •
Zăcămintele cu minereu de fier din zona Sarmizegetusei regia s-au grupat în
trei regiuni1".
1n prima dintre ele intră minereurile existente pe coasta de sud-vest a muntelui Bătrîna, pe coasta de nord-est a muntelui Şteaua Mare, pe culmea dintre
Pîrîul Şipcii şi Pîrîul Boşorogului, pe coasta de sud-vest a dealului Măgura şi în
Dealul Negru. A doua regiune se află în sud-vestul Munţilor Şurian, cuprinzînd
zăcămintele de la sud-vest de Dealul Strimbu şi de la poalele Dealului Rudele,
iar a treia în bazinul rîului Sebeş, cu zăcămintele de pe dealul Mijlocia, Runcu
Cailor şi Vîrful Strîmba Mare. Toate cele de mai sus - cu excepţia zăcămîntului
de pe Bătrîna - sînt cantitativ şi calitativ sub nivelul zăcămintelor feroase de la
Teliuc, Ghelari, Nădrag etc.
Urme care să ateste exploatarea zăcămintelor feroase în antichitate în zona
Grădiştii Muncelului lipsesc deocamdată, dar nici cercetări menite să le descopere
nu s-au întreprins încă. Şansele de a găsi în amintita zonă vestigiile unor eventuale exploatări dacice sînt mult sporite de faptul că în cele mai multe puncte
nu s-a continuat exploatarea zăcămintelor în epocile ulterioare, cum este cazul
minelor de la Ghelari şi Teliuc.
Indiferent dacă minereurile de fier se extrăgeau în zona Sarmizegetusei ori
de la Ghelari şi Teliuc sau şi din una şi din cealaltă, important este că exploatarea
lor era posibilă în imediata apropiere a capitalei statului dac şi fierul brut (în
lupe) descoperit pe Dealul Grădiştii, pe Strîmbu şi pe Valea Timpului, atestă
existenţa unor exploatări considerabile în epoca preromană, chiar dacă ele nu sînt
încă precis localizate.
Reducerea minereului 15 constituia un proces complex şi numai stăpînirea tuturor detaliilor de ordin metalurgic putea asigura succesul operaţiunii. Mai întîi
era necesară construcţia cuptorului de aşa manieră incit cel puţin unul din pereţii
lui să aibă înclinaţia taluzului natural al minereului. Cuptoarele, cvasicirculare,
puteau fi ridicate la suprafaţa solului sau săpate, ,,cruţate" în pămint. In acest
din urmă caz, din ele se ridica pe suprafaţa solului doar partea superioară a
calotei cu deschizătura de alimentare.
Pe vatra (fundul) cuptorului se aşeza un strat de cărbune (mangal) incandescent peste care se adăuga un alt strat de cărbune de lemn pînă la orificiul de
suflare (gura foalelor, protejată de piesele metalice de sub nr. 1-2). Apoi se
clădea pe verticală mangal şi minereu în proporţie de 2 :1 şi gura de alimentare
se acoperea, răminînd doar un orificiu pentru evacuarea gazelor rezultate din
mană11 şi

11 V. Christescu, Viaţa economică a Daciei romane, Piteşti, 1929, p. 30-32,
34-35, 77; M. Macrea, Viaţa în Dacia romană, Bucureşti, 1969, p. 304-305.
12 G. Teglâs, A r6mai banyaszat, în BKL, XLI, 2, 1908, p. 67; cf. H. Daicoviciu, Dacia de la Burebista la cucerirea romană, Cluj, 1972, p. 168-169.
13 Şt. Ferenczi, Bazele geologice ale prelucrării minereurilor feroase şi neferoase din complexul cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, ms. (Mulţumim şi pe

această
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rea

cale autorului pentru posibilitatea de a-i consulta manuscrisul).

Ibidem. Toate datele care se vor da în continuare au fost extrase din lucra-

citată.
15 Toate

.această

datele tehnice provin de la ing. V. Costea

cale.
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ardere. Arderea, întreţinută de foale, continua pînă la consumarea mangalului.
Masa semifluidă de fier se scurgea pe vatra cuptorului (de unde şi forma rotundă
a lupelor şi secţiunea lor concav-convexă). Inainte de răcirea ei, lupa se· scotea
de pe vatra cuptorului acoperită fiind cu multă zgură. Pentru verificarea rezultatelor reducerii ea se tăia pe mijloc cu ajutorul unui baros de tăiat sau cu un alt
instrument. Aşa se explică existenţa „decupajului" triunghiular la fiecare lupărn.
Pe baza greutăţii lupelor se poate calcula cantitatea de minereu de fier necesară fiecărei şarje. Luînd cifra de 11 kg drept medie a lupelor17 de la „Căpră
reaţa" şi admiţînd un procent de extragere de 30% fier, ar rezulta că pentru obţinerea fiecăreia dintre ele era necesară o cantitate de cca. 500 kg minereu cu
concentraţie de 7-8% (Teliuc, Ghelari, Dealul Negru). Aşadar, pentru obţinerea
fierului brut existent sub formă de lupe la „Căprăreaţa" au fost necesare 50 tone
minereu. Cifra, impresionantă prin ea însăşi, nu are nevoie de alt comentariu.
Confecţionarea uneltelor. Lupele astfel obţinute erau transportate la atelierele
de făurărie. Acolo, prin încălzire şi ciocănire la cald, se îndepărtau impurităţile,
resturile de zgură ale reducerii şi bulele de aer destul de numeroase iar metalul,
transformat în lingouri, primea o structură „omogenă".
Lingourile descoperite pînă acum la Grădiştea Muncelului sînt puţin numeroase. Ele au adesea formă bitronconică sau bipiramidală cu virfurile retezate (de
unde confundarea lor cu nicovalele) şi, mai rar, cu aspect de bară paralelipipedică
a cărei lungime şi grosime varia în funcţie de mărimea şi de forma uneltelor. ce
urmau a fi confecţionate din ea. Lingoul aflat în curs de prelucrare, descopedt
la „Căprăreaţa", are forma unei plăci groase de metal.
Tot prin batere la cald lingourile se lungeau şi se lăţeau în funcţie de forma
piesei căreia îi erau destinate, apoi, tot la roşu fiind, se tăiau cu dălţile şi, în
continuare, prin ciocănire se obţineau cele mai felurite unelte şi obiecte CU· destinaţie gospodărească. Pentru piesele cu forme mai complicate crestarea lingourilor
cu ajutorul aceloraşi dălţi uşura obţinerea produsului dorit, tot aşa cum lipirea
la roşu prin martelare, după îndoirea firească prealabilă, ducea la „modelarea"
găurii de coadă a topoarelor, teslelor etc. şi a tocurilor în formă de manşon. Alteori orificiile pentru coadă ale unora dintre unelte (de pildă ale greblelor) se obţineau atît prin crestarea, alungirea (prin martelare) şi lipirea la roşu a metalului, cit şi - mai rar - cu ajutorul domurilor. Forma complicată a unora dintre
uneltele şi piesele de fier ca şi ornamentele meşteşugite existente pe altele se
obţineau prin acelaşi procedeu al baterii la cald cu ciocane şi domuri de mîinile
dibace ale faurilor. Odată obţinută unealta, părţile active ale ei se căleau în apă
sau ulei (lama brăzdarului de plug, porţiunea menţionată a trăgătorului de sîrmă,
tăişul topoarelor, al teslelor etc.).
1n ultima perioadă de existenţă a atelierului de făurărie de la „Căprăreaţa",
el producea probabil în primul rind arme (lipsa lor în descoperiri apare firească
în timp de război cind nimeni nu le depozita), unelte, material de constru·cţie şi
totodată se reparau piese de fier deteriorate în timpul folosirii lor.
·
Probabil tot pentru reparaţii se afla acolo şi căruţa cu patru roţi ale . căror
piese metalice (nr. 51-58) au fost descoperite în faţa porţilor făurăriei. Nu. este
exclus ca aceleiaşi căruţe să-i fi aparţinut şi alte piese de fier (cuie, poate: mai
16 Cf. R. Pleiner, Stare evropske kovafstvi, Praha, 1962, p. 135, 137,. 274 (lUp·2le
sînt dintr-o epocă mai tîrzie).
...
l7 Ea a fost probabil ceva mai mare, dar a scăzut, în greutate datorită oxidării
îndelungi.
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ales cel de sub nr. 78), dar precizarea lor este imposibilă. Fără a intra acum în
toate detaliile încercărilor posibile de reconstituire a ei - cu atît mai mult cu
cît vom reveni cu altă ocazie - este de subliniat doar că aparţine tipului de că
ruţă înaltă, cu roţi egale, asemănătoare cunoscutei carruca de pe reprezentările
antice 18 . Concepţia şi sistemul de confecţionare a roţilor (fig. 13/8-9) erau dintre
cele. mai ingenioase şi rezistente.
Originea uneltelor existente în atelier nu poate fi precizată totdeauna cu destul
temei deoarece publicările de astfel de materiale (cu toate datele referitoare la
mediul în care au fost descoperite, datarea lor etc.) sînt încă rare atît în literatura de la noi, cît şi din alte zone europene. Se adaugă faptul că pentru a avea
privirea de ansamblu asupra tuturor descoperirilor de acest fel din aşezările dacice, indispensabilă urmăririi şi precizării diferitelor influenţe externe probabile
(tracică, celtică, grecească, romană), este necesară publicarea lor monografică.
Pentru unele aşezări cu anumite particularităţi de ordin arheologic-istoric - cum
este şi Grădiştea Muncelului - este posibilă formularea unor ipoteze ce urmează
a fi confirmate sau infirmate de cercetările viitoare de detaliu.
Pentru uneltele de fierărie existente în atelier se găsesc analogii atît în lumea
greco-romană, cit şi în cea celtică. Barosul masiv (nr. 5) este cunoscut încă de
timpuriu în lumea greacă 19 şi prezent în cea romană 20 , tot aşa ca şi baroasele de forjă 21.
Ciocanele (inclusiv cele de tăiat) sînt, de asemenea, cunoscute în lumea grecoromană22 şi în cea celtică 23 • Cleştii de diferite mărimi şi tipuri, dar mai ales cei
cu gura lungă sînt iarăşi cunoscuţi de timpuriu în descoperirile greco-romane2",
în Spania25, în descoperirile celtice26, ca şi cei de dimensiuni mai mici 27 , apropiate
de exemplarul nostru (nr. 17). Nicovala mică (nr. 25) are analogii în exemplarele
romane în formă de „T" cu braţe inegale253 • Dalta masivă de tăiat metal apare în
descoperiri romane 2!l, celtice30, dornul în lumea romană 31 şi în cea celtică 32 , iar
pila de diferite mărimi în descoperiri romane33 •
18

DA, s.v. Carruca, p. 928.
19 A. Neuburger, Die Technik des Altertums, ed. IV-a, Leipzig, p. 52, fig. 57;
Kultura materialna starozytnej Grecji, Warszawa-Wroclaw, 1956,
p. 291-292,
fig. 311.
20 A. Neuburger, op. cit., p. 53, fig. 61 = R. Menard Cl. Sauvageot, Vie
privee des anciens, V, Paris, p. 276. fig. 338.
21 A. Neuburger, op. cit., p. 52, fig. 57.
22 Kultura materialna ... , p. 297, fig. 329; R. Menard Cl. Sauvageot, op. cit.,
p. 277, fig. 339; C. Bliimlein, Bilder aus den rămisch-germanischen Kulturleben,
Miinchen-Berlin, 1918, p. 85, fig. 254.
23 K. Darnay, Kelta penzveră- es ăntă-muhely Szalacsk<in, în ArchErt, XXVI,
1906, p. 423.
7A A. Neuburger, l.c. = Kultura materialna ... , p. 290, fig. 309, p. 297, fig. 324;
C. Blilmlein, op. cit., p. 85, fig. 254.
25 M. Encarna Sanahuja Yll, Instrumental de hierro agricola e industrial de
la epoca ibero-romana en Cataluiia, în Pyrenae, 7, Barcelona, 1971, p. 62, fig. 13/1.
26 K. Darnay, l.c.; M. Szabo, Sur les traces des Celtes en Hongrie, Budapest,
1971, p. 40, fig. 7.
27 C. Bliimlein, Z.c.; K. Darnay, op. cit., p. 422.
2
~ C. Bliimlein, l.c.; A Neuburger, op. cit., p. 51, fig. 56.
29 C. Blilmlein, l.c.; J. Szilagyi, Aquincum, Budapest, 1956, p. 67, pl. IX.
:J-O K. Darnay, în ArchErt, XXX, 1910, p. 131.
31 C. Blilmlein, Z.c.; M. Encarna Sanahuja Yll, op. cit., p. 66, fig. 26/2, p. 82,
fig. 26/1, 3.
32 J. Filip, Keltove ve stfedni Evrope, Praha, 1956, p. 346, pl. CXXVIII/29.
33 C. Bliimlein, l.c.; A. Neuburger, l.c.
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Uneltele de dulgherie au, de asemenea, analogii ce merg pînă la identitate.
Toporul este, evident, cunoscut peste tot, dar teslele sînt de un tip puţin deosebit
în lumea greco-romană 34 (mai ales tesle-ciocan şi tesle-topor35), mai apropiate ca
formă fiind cele celtice36• Cuţitoaia de acelaşi tip este iarăşi cunoscută37 , ca şi dalta
pentru lemn38 •
Atît în Spania39, cit şi în Italia40 greblele de fier sînt tot masive dar de alt
tip. în schimb, săpăligile din lumea greco-romană41 se aseamănă pînă la identitate
cu exemplarul nostru (nr. 44) iar trăgătorul de sîrmă s-a confecţionat după acelaşi
principiu - chiar dacă forma şi dimensiunile nu sînt identice - în diferite zone
antice42•
După cum s-a văzut, majoritatea uneltelor existente în atelierul acum în discuţie au analogii începînd cu piesele similare greceşti din sec. VI-V, continuînd
cu cele celtice şi încheind cu uneltele romane contemporane şi mai tîrzii. Dar
prezenţa uneia sau alteia dintre forme în alte medii decît cel dacic înseamnă
implicit influenţe greco-romane sau celtice exercitate asupra civilizaţiei deco-gete,
considerînd drept creaţii autohtone doar acele piese care nu-şi găsesc analogii în
altă parte (sapele, greblele)? Mai întîi credem că toate piesele, extrem de frecvente
în descoperiri, cu formă simplă, strict funcţională (topoare, tesle, sape, ciocane,
dălţi) care le face comune mai multor civilizaţii, puteau să apară simultan sau
la date diferite în diverse medii culturale nu neapărat ca urmare a unor influenţe străine de ele. Iniţial, în prima vîrstă a fierului şi chiar în cea de a doua,
introducerea metalurgiei noului metal, care avea să revoluţioneze tehnica vremii,
s-a făcut mai ales ca urmare a unor influenţe venite din diferite zone culturale,
dar apoi dezvoltarea ei a avut loc· atît paralel, cit şi cu legături mai mult sau mai
puţin intense între diferitele popoare antice şi ca atare unele „invenţii" puteau
apare şi au apărut independent. Chestiunea originii îndepărtate a diferitelor unelte
şi produse de fier nu va putea fi clarificată cu această ocazie, dar este de evitat
tendinţa de a pune numai sau mai ales pe seama influenţelor venite din afară
întreaga dezvoltare a metalurgiei fierului la daco-geţi, ceea ce nu poate duce decît
la exagerări de neconceput" 3•
Totodată este iarăşi evident că anumite produse au apărut ca urmare a unor
influenţe externe. Cel mai bun exemplu este brăzdarul de plug preluat de daco:v. Kultura materialna ... , p. 296, fig. 318.
C. Blilmlein, op. cit., p. 24, fig. 61 (teslă-ciocan); Kultura materialna . .. ,
p. 296, fig. 316-317 (teslă-topor).
36 J. Filip, op. cit., p. 116, fig. 36.
37
~- Encarna Sanahuja Yll, op. cit., p. 62, fig. 18/2; C. Blilmlein, op. cit.,
p. 87, fig. 257.
38
M. Encarna Sanahuja Yll, op. cit., p. 67, fig. 8/3 (socotită sapă); K. Darnay.
în ArchErt, XXVI, 1906, p. 423.
39 M. Encarna Sanahuja Yll, op. cit., p. 78, fig. 6/1-2.
1,o P. Gusman, Pompei, Paris, [1899], p. 270.
u Idem, op. cit., p. 269; A. Neuburger, op. cit., p. 89, fig. 143/11; Kultura materialna ... , p. 297, fig. 319; M. Encarna Sanahuja Yll, op. cit., p. 73, fig. 4/2, p. 81,
fig. 4/1.
2
" Pentru trăgătoarele de sirmă vezi studiul lui P. Rump, Beitrag zur Geschichte
des Drahtzieheisens, în Stahl und Eisen, 88, 1968, Heft 2, p. 53-57.
" 3 Pentru a nu da decît un exemplu notăm că R. Pleiner (Stare evropske
kovatstvi, Pria.ha, 1962, p. 266) socoteşte Ulllieltele descoperite pe terasele Dealului
35
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de la tracii

sud-dunăreni 44 •

Recent, aproape toate uneltele dacice de fier care
au corespondenţe în lumea celtică (topoarele cu gaura verticală, ciocanele, cleştii,
nicovalele, pilele şi dălţile, burghiele) sînt considerate ca preluate de la celţi45 •
Referindu-ne cu această ocazie doar la descoperirile de la Grădiştea Muncelului, fără îndoială mai numeroase în întreaga Dacie (mai multe decît cele din
teritoriile locuite de daco-geţi luate împreună) şi totodată mai diversificate, specializate deci pentru diferite operaţii, este de avut în vedere în primul rînd datarea acestor piese. Neluînd în considerare descoperirile întîmplătoare mai vechi
- dintre care unele pot să fie romane -, ci numai pe acelea aflate în locuinţe
dacice şi în ateliere incendiate şi părăsite46 , este de remarcat că marea lor majortiate se datează în ajunul războaielor lui Decebal cu Traian, ca atare într-o
vreme cind la curtea regelui dac erau atraşi meşteri şi tehnicieni romani47 • începuturile prezenţei unor asemenea meşteri - dar greci de astă dată - sînt de
situat pe vremea lui Burebista, după cucerirea de acesta a ţărmului apusean al
Pontului Euxin. Activitatea metalurgică în capitala statului dac a fost mai intensă,
firesc, în anii conflictelor cu Domitianus şi în ajunul războaielor traiane. Contribuţia directă în metalurgia fierului a meşterilor şi tehnicienilor greci şi mai ales
romani este de căutat în primul rînd tocmai în acea diversificare şi specializare
a uneltelor pentru anumite operaţii. Dar precizări şi concluzii de ansamblu privind
uneltele şi produsele de fier din teritoriile daco-gete nu se pot formula fără
publicarea exhaustivă a materialelor de acest fel.
Atelierul de făurărie acum publicat vine să se adauge altora similare cunoscute de mai înainte în capitala statului dac stînd mărturie a intensei activităţi
a faurilor daci, care, prin produsele ieşite din mîinile lor, satisfăceau necesităţi.le
in materie de ustensile şi obiecte de fier ale zonei. Mai mult, prezenţa constantă
a uneltelor agricole, de dulgherie etc., în toate descoperirile de pînă acum databile
la războaiele lui Traian cu Decebal demonstrează că pericolul roman nu reuşise
să întrerupă mersul firesc al activităţii omeneşti. Abia cucerirea Daciei avea să
aducă cu sine încetarea activităţii şi prezenţei dacice la Sarmizegetusa.
I. GLODARIU

UNE FORGE DE SARMJ:ZEGETUSA DACIQUE
(Resume)
Une decouverte fortuite et des recherohes systematiques faites en 19'71 •ont
mene â la decouverte d'une grande forge â Grădiştea Muncelului. La forge a: ete
trouvee â 1 km environ de l'enceinte sacree (fig. 1). Sur une des terrasses on a
decouvert 887 kg de fer brut en loupes (avec une autre quantite de fer, 1. tonne
environ, perdue juste apres que la decouverte a ere faite) et sur autres deux
terrasses (fig. 2) on a trouve la forge mentionnee et ses outils caches, non . loin
44
M. Cicicova, Au sujet du soc thTace, în Apulum, VII/1, 1968, p. 117--'122;
cf. I. H. Crişan, BuTebista şi epoca sa, Bucureşti, 1975, p. 369-371.
5 I. H. Crişan, op. cit., p. 376-379.
1,
46 De pildă atelierele cunoscute doar din rapoartele de săpături (C. Daicoviciu
şi colab., Şantierul GTădiştea Muncelului, în SCIV, III, 1952, p. 297-302; IV, 1-2,
1953, p. 164-173 - toţ aici, p. 169, şi 15 lupe).
47 Cassius Dio, Hist.Rom., LXVII, 6; LXVIII, 9.
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de la, en deux vases de provis1ons (leurs couvercles dans la fig. 3). La ceramiqu'
trouve sur la terrasse contenant la forge est dace, specifique pour la fin du JPr
siecle n.e. et le debut du siecle suivant. Le flacon en verre (fig. 3/3) est date de la
meme periode.
Sur la terrasse VI (fig. 4, 5) il y avait deux grandes constructions en bois
(une sorte de hangar-remise). Dans l'une (fig. 5) on a decouvert Ies traces evidentes de l'âtre de la forge et des materiaux de construction en fer. Le materiei
en fer (outils et objets) fut groupe en quelques categories. La premiere comprend
le fer brut en loupes (fig. 6) et Ies outils du forgeron (fig. 7-10), la deuxieme
Ies outils du charpentier (fig. 10-11) et la troisieme Ies outils agricoles (fig. 12)
- Ies râteaux pouvaient aussi etre employes dans la metallurgie. On y ajoute Ies
pieces en metal d'un char (fig. 13/1-4 - un essai de reconstituer une roue dans
la fig. 13/8-9), un verrou (14/1), un pivot (14/3-4), des gonds (14/3-10, 15) des
clous, des gros clous, des agrafes de montage etc.
Les minerais de fer (existants en trois grandes regions) pouvaient provenir de
la zone de la capitale de l'Etat dace tout aussi bien, que des mines des environs.
exploitees longtemps encore apres. Ces minerais etaient reduits sur place et Ies
loupes de metal qu'on en obtenait etaient transportees aux ateliers. Pour obtenir
le fer brut decouvert en 1971, il a ete besoin - d'apres des calculs recents - de
50 tonnes de minerais environ.
Les outils etaient confectionnes par martelage a chaud et en ce sens il est
important de souligner un lingot trouve en cours de coupe (10/5), une piece en
cours d'usinage (10/1), le soc de charrue non-recourbe et sans profil (10/7) de
meme que la constatation qu'il n'y a d'use que Ies outils du forgeron et trois
haches tranchantes. Les petites tenailles (10/3) et la petite enclume peuvent etre
des outils d'orfevrerie.
Tenant compte du materiei archeologique decouvert, de la constatation de la
mise en cachette des outils et des produits de !'atelier, du puissant incendie qui
detruisit ce dernier, il est â conclure que l'activite humaine y prit fin, tres probablement, pendant la deuxieme guerre dace de Trajan (106), Ies outils etant
caches par Ies forgerons daces â l'approche de l'armee romaine qui detruisit Ies
constructions.
Bien qu'initialement certaines connaissances techniques aient ete empruntees
par Ies Daco-Getes aux Celtes, aux Grecs et plus tard aux Romains, l'evolution
ulterieure de la metallurgie du fer s'est faite sur des bases autochtones. La contribution des artisans grecs et romains, vivant â la cour des rois daces, est importante tout d'abord dans la diversification et la specialisation des outils metallurgiques et d'autres categories.
Cet atelier se joint â d'autres, pareils, toujours grands, decouverts avant; il
temoigne de l'intense activite metallurgique, et implicitement economique, de la
zone de la capitale de l'Etat dace.
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Secţiunea III, plan şi profilul peretelui de SSE (parţiale) şi planul suprafeţei II
(parţial) : 1 humus actual ; 2 sol brun-gălbui ; 3 sol brun-gălbui amestecat cu sfărîmătură
de micaşist ; 4 groapă modernă; 5 pămînt ars ; 6 podină înroşită ; 7 urmă de stîlp; 8 piatră de micaşist ; 9 ceramică ; 1O cărbune ; 11 podină puternic arsă ; 12 obiecte de fier ; 1~
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planul casetei I :

1 humus actual ; 2 sol brun-gălbui ; 3 sol brun-gălbui amestecat cu sfărîmătură de micaşist;
4 piatră de micaşist ; 5 pămînt ars; 6 fragmente ceramice ; 7 piese de fier de la roţile unei
căruţe

; 8

podină înroşită ; 9 buturugă ; 7O crustă de pămînt vitrifiat ; 11 podină
arsă ; 12 cărbune ; 13 cuie şi ţinte de fier ; 14 unguetariu de sticlă.
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1 Fier în curs de prelucrare; 2 nicovală; 3 cleşte; 4 trăgător de sîrmă; 5 lingou
; 6 verigă de fixare a fierului de plug ; 7 fier de plug în curs de prelucrare ;

tăiere

8 pilă; 9 daltă ; 1O cuţitoaie ; 11 sapă ; 13 teslă ; 12 perforator.
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Fig. 13 - 1 - 4 piese de fier de la roţile căruţei; 5 cui nituit; 6 - 7 tabl ă de fier ;
8 - 9 încercare de reconstituire a roţii căruţei (A placă circulară de fier ; B piesa conică
de fier; C cuie; D butucul roţii; E spiţe ; F axul roţii; G cuiul roţii ) .
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1 Zăvor; 2 cuţit; 3 - 10. 15 balamale ; 11 verigă; 13 fier deformat; 12, 19,
31 cuie şi piroane ; 17 ţintă; 14, 20, 32 scoabe ; 16, 18, 33 tablă ; 34 pivot.
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