ATELIERUL DE FIER \RIE DESCOPERIT LA MEDIAŞ

La Nord-Vest de Mediaş, la circa 1,5 km de zona construită a or şu
lui, în hotarul dinspre comuna Tîrnava, pe locul denumit „Gura Cîmp11lui", situat pe terasa a doua a mcilului drept al Tîrnavei Mari (Fig. 1 il).
a fost semnalată de elevul Gheorghe Banu existenţa unor urme arl~eo
logice. Cu prilejul unor excursii în 1970, el a adunat acolo din ară tm~1
o mulţime de fragmente ceramice pe care le-a predat Muzeului de istorie
din Mediaş. George Togan directorul ele atunci al Muzeului, dindu-şi
seama de importanţa descoperirii, a continuat, cu ajutorul elevilor, şi în
anul următor adunarea matel"ialelor 1 • Acestea au aparţinut în marea lor
majoritate unor vase de lut din epoca provinciei Dacia.
După 1973, Mihai Blăjan, fiindu-i semnalată de către G. Togan existenţa aşezării, a urmărit descoperirile de pe teritoriul oraşului şi Ji.n
împrejurimile sale 2 • La sesizarea lui, Institutul de istorie şi arheologie
din Cluj a pus în plan executarea unor săpături sistematL·e în U)75,
cînd s-au trasat trei secţiunP.
În 1976 cercetările au fost întrerupte, culturile de pe terenul respectiv neputînd fi deranjate. Lucrările urmau să fie continuate în 1977
după secerişul griului. Dar între timp cooperativa agricolc"1 „Independenţa" a hotărît ca în partea de hotar „Gura Cîmpului" să p'anteze pomi
în vederea înfiinţării unei staţiuni experimentale şi a început execubn~a
unor arături adînci fără a informa în prealabil direcţiunea muzeuiui.
G. Togan, care a aflat întîmplător că s-au început lucrările de preg[1tire
a plantaţiilor la „Gura Cîmpului", a reuşit să oprească distrugerea <1şe
zării pe o fîşie de circa 2 ha (Fig. 2), ce corespunde cu aproximativ un
sfert din lăţimea terenului pe care tractorul a răscolit aşezarea rom ;nă
pînă la o adîncime de 0,80 m, scoţînd la suprafaţă şi risipind numero'.lse
fragmente ceramke, chirpic, cărbune, oase menajere, bucăţi ele zgură, e~~.,
provenite din inventarul locuinţelor antice.
În intervalul disponibil pînă la începerea plant[trii şi pe ultima porţiune a terenului au fost trasate 21 de secţiuni de mărimi diferite cu
numeroase casete în locurile unde au apărut urme de locuire (Fig. 2).
Cea mai mare importanţă prezintă secţiunea a VI-a trasată prin
1

G. Togan. a organizat „Cercul micilor arheologi", în care activa

şi

Gh.

l3~nu

(in prezent muncitor Ia Intreprinderea .,Emailul Ho~u„ din Mediaş); pentru informaţiile
2

3

date ii aducem mulţumiri şi cu an-ao;tă orazil'.
M. Blăjan - V. Moga. în A.ctaM:V. 14. 1977. p. 197, nota 10.
Dacia, N. S. 19, 1975, p. 292, nr. 120; 22, 1978. p. 357. nr. 84.
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mijlocul terasei, iniţial de 23 X 2 m şi mărită apoi prin numeroase casete~
(Fig. 3).
În această secţiune, între m 0-3, la adîncimea de 0,35 m, s-au gă
sit fragmente ceramice din epoca romană şi oase de animale; între m
3-4,60, la adîncimea de 0,45, un strat de chirpic, gros de 0,05 m, ce
intra în malul de Nord-Vest, oprindu-se la 0,50 m în secţiune; la m
6,65 s-au găsit două pietre; între m 10,90-13,80 şi 15,25-18,10, pietrele
sînt aşezate una lingă alta, indicînd o fundaţie în tehnica zidului sec
deranjată parţial.
Secţiunea a fost lărgită spre Nord şi Sud pentru a putea
încăperile indicate de pietrele de fundaţie. Lăţimea suprafeţei

deiimita
dezvelite
variază între 2 şi 9 m. Între m. 19 şi 20,30 în caseta de Vest s-a g;'.'1sit
un depozit de obiecte de fier şi numeroase bucăţi de zgură de fie:-. Pe
întreaga suprafaţă a secţiunii s-au găsit fragmente ceramice din epoca
romană, mai compact între m 22-23. Obi1!ctele de fier erau suprapuse:
la suprafaţă, o lingură, dedesubtul ei douc1 coase, cea de sus păstrează
numai lama, minerul fiind rupt, cea de dedesubt, întreagă. În spaţiul
dintre coada lingurii şi minerul coasei, se afla o bucşe mare de car, iar
în interiorul ei, una mai mică de la o coasă; ambele aşezate peste cinci
cuie lungi. În încăpere s-a mai găsit un tîrnăcop sub care erau trei sfredele şi o frigare, precum şi o cantitate mare de zgură de fier.
Stratigrafia: adîncimea variază între 0,99-1,40 m (nu s-a săpat pînă
la solul nemişcat). Sub humusul actual a apărut un strat aluvionar brungălbui de 0,25-0,40 m, urmat de un strat negru-cenuşiu de 0,25-0,40 m
c·u bogate vestigii din epoca romană. La adîncimea de 1-1,25 m au ieşit
la iveală într-un sol brun-negricios materiale romane împreună cu fragmente ceramice din epoca hallstattiană; nivelul hallstattian coboară în
w1ele locuri pînă la 1,40 m.
Fundaţia atelierului a fost mult deranjată. S-au putut urmări totuşi
C'iteva porţiuni ce delimitează patru încăperi (Fig. 3).
I. La colţul dinspre Nord-Est s-a păstrat pe o lungime de trei m
latura nordică, constind din 1-3 rinduri de pietre suprapuse. Pe linia
aC'eleiaşi laturi s-au mai găsit la m 19 trei pietre aşezate succesiv. Latura
vestică poate fi urmărită pe o lungime de 2,80 m. Aici trebuie s{1 fi
fost colţul Vest-Sud, marcat de o piatră mare şi cîteva mai mL~i. în
linie eu aceasta la m 14,8 se află alte pietre care continuă spre Norcll•:st. Unele dintre acestea pot fi considerate ca fiind deplasate din fundnţic. Latura Sud-Est - Vest pare să fie marcată de pietrele din drep1.111 m 19; astfel încăperea era de 4X3 m în exterior, pereţii de lem:1 aşe
z:i\.i peste fundaţia de lut puteau avea cel mult o grosime de circa
:!ll -30 cm, aşa încît interiorul poate fi apreciat la circa 3,80 X 2,BO m.
II. Pare să fie un coridor lat de 1 m.
III. IV. Dimensiunile încăperilor nu se pot aprecia, cu excepţ:2. la1mii nord-vestice a încăperii III care ar putea fi de 4 m.
• I. Winkler, M. Blăjan, G. Togan, L. Giura, Atelierul de metalurgie din viul roman descoperit la Mediaş, în Documente noi descoperite şi informaţii
"'"lwologice, Material documentar în sprijinul cadrelor didactice şi catedrelor de
~r li rq1• sociale, Bucureşti, 1978, p. 48-50.
..,,~
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In încăperea I se află o zonă cu mult chirpic, cărbune şi cenuşă
de la o vatră (Fig. 3); o suprafaţă ovoidală, delimitată cu pietre,
indice un cuptor de topit minereul de fier 5 •
Podina era formată din pietriş şi pietre plate. Nu se poate preciza
dacă toate pietrele plate găsite în interior făceau parte din podină sau
dacă o parte din ele au fost deplasate din zid.
Sub nivelul fundaţiei atelierului, la adîncimea de 0,66-0,90 m, s-au
găsit alte pietre, chirpic, zgură şi obiecte diferite tot din epoca romană,
ce indică existenţa unei construcţii anterioare în acest loc; poate tot un
atelier de fierărie, rezidit, nivelul fiind ridicat 0,20 cm. Planul acestei
construcţii n-a putut fi delimitat.
La Nord-Vest de fundaţia atelierului s-au mai găsit resturi dintr-o
altă substrucţie (Fig. 3/B) al cărei raport faţă de atelier nu poate fi
precizat.
La Sud-Est, în secţiunea a XI-a (Fig. 2) s-au dezvelit fundaţiile unei
încăperi, avînd o suprafaţă de 2,60X2,54 m. Grosimea mare a zidurilor,
0,60-0,80 m, în raport cu dimensiunile reduse ale construcţiei, sugerează presupunerea că ar fi un turn de pază (Fig. 1. 3) al atelierului şi
implicit al aşezării.
Materialele descoperite nu permit o delimitare a duratei de funcţionare a atelierului dezvelit.
O groapă - de pe teritoriul atelierului ·Ce coboară pînă la 1,40 m,
pe o lungime de circa 2,60 m, cuprinzînd fragmente ceramice din Hallstattului timpuriu (Fig. 9/10-11), chirpic, <:enuşă, oase calcinate şi fragmer.te de piatră calcaroasă ar putea să indice un mic bordei.
rămase
pare să

MATERIALE DESCOPERITE
1. Depozitul de obiecte de fie„
Unelte pentru

prelucrarea

lemnului

Tîrnăcop: L=26,8; capul patrulater 7,2X5,5; tăişul=5,5 (Fig. 4, 5/1). Tăişul corodat (dimensiunile sînt date în cm).
- Sfredel. L=25,7; D=l,3; Lingura L=6; D 2, 9; Coada L~6; D=l,9 (Fig.
4,5/2).
- Sfredel. L=3,1; D=l,l; 1,4; 1,5. Corodat la capete (Fig. 4,5/3).
- Braţ de compas. L=22,3; G=2,3X0,4. D găuri de îmbinare=l,3Xl,2. Vîrful
rupt (Fig. 4,5/4).
- Lingură pentru turnat metale. L rninerului~lB; D Lingurii= 10,2X 11; adîncimca maximă= 1,6 (Fig. 4,517).

U ne 1 t e

a g r i c o 1e

-_Seceră coasă cu cîrlig de fixare. L tăişului=34,5; 1=2,7-3,2; oxidat
l'Orc1dat (Fig. 4,5/18).
- Fragment de coasă. L=49; 1=3-2-7 (Fig. 4,5/19).
- Bucşă de coasă semicirculară. D=3,9X4,1 (Fig. 4,5/15).

şi

5 Mulţumim călduros cu această ocazie tov. ,prof. Eugen Stoicovici pentru
eforturile depuse în elucidarea unor probleme dificile din istoria metalurgiei antice. Vezi p. 109.
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gospodăresc

- Bucşă de car (distrusă parţial). D=9,2; 1=4,2 (Fig. 4,5/11).
- Verigă. D=5,6X5,5; Gr barei=0,3 (Fig. 4,5/11).
- Cuie cu capete conice. L=l4,6; D=l; capul=l,7 (Fig. 4,5/9). L=17,5; D=l;
capul=l,2Xl,6 (Fig. 4,5/10); L=13,2; D=0,9; capul=l,4Xl,6 (Fig. 4,5/12). L=ll,8;
D=0,9; capul=l,2Xl,3 (Fig. 4,5/13).
- Cuie cu cap patrulater: L= 13,2; D= 1,2 (Fig. 4,5/14).
- Frigare cu două braţe. L mînerului=30,6; Gr=0,7-2,1; distanţa între braţe=5,6 (Fig. 4,5/6).
Obiecte

neprecizate

Fragment dintr-o unealtă de netezit ceramica sau
Piesă de harnaşament sau podoabă (Fig. 4,5/21).
Zgură

2. F r a g m c n te
A)

din

epoca

de

scoabă

(Fig. 4,5/20).

fler

ce r a m i ce•
romană

Pastă fină cărămizie

a)
-

cu slip roşu:
castron mare sau oală, buza dreaptă evazată;
ulcior sau oală cu gît înalt şi toartă, buza buza
ulcior, buza dreaptă, cu caneluri;
oală mică, buza teşită, ornamentat pe corp cu o
toartă cu nervuri;
fund de vas cu inel de susţinere;

Pastă fină cărămizie-cafenie

b)
c)
-

faţetată;
dungă

(Fig. 9/3);

cu slip cafeniu

oală cu buza evazată;
vas ornamentat cu linii paralele;
slip gălbui:
oală ornamentată cu un rînd de alveole alungite;
slip cafeniu:
vas (Fig. 9/6).

Pastă cărămizie nisipoasă

-

mortarium
cu secţiune

toartă

circulară

Pastă fină cenuşie

a)

-

slip negru:
vase mari;
castron cu buza faţetată, sub ea o linie (Fig. 9/7);
castroane cu buza rotunjită;
oale sau castroane cu inel de susţinere (Fig. 9/4).
oală cu buza tăiată drept, rotunjită, pe corp o linie
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slip cc;rnşiu:
castron cu gîtul drept, despărţit de corp printr-o linie ad incită;
vas sau castron ornamentat cu 2 linii adîncite (Fig. 9/5).

Pestă nisipoasă

cu pietricele

cenuşiu

-

spre nC'gru:
buze evazate oblic sau drept;
vase cu fundul plan;
oale cu buza dreaptă. evazată oblic sau rotunjite;
castroane cu buza tăiată drept sau evazată;
castron cu buza rotunjită, sub buză o linie;
vas ornamentat cu 2 linii paralele;
toartă cu marginea ridicată, uşor lustruită, cu ardere
9/9);
vase ornamentate cu rntiţă (Fig. 9/1-2).

B) din epoca

secundară

(Fig.

hallstattiană

cu nisip şi pietricele
cu toarlă supraînălţată (Fig. 9/11);
\"ase de mărime mijlocie cu buza teşită trasă spre interior;
vase cu perC'\i drepţi, buza rotunjită sau evazată;
vase cu fundul plan;
vase mari cu pereţi groşi onrnmcntaţi cu brîu alveolar, brîu simplu,
butoni alungiţi sau crestaţi;
vas cu toartă mică canelată, buza rotunjită, perete drept.

Pastă cenuşie-neagră

-

ccaşd1

Pastă nisipoasă

-

cafeniu-maronie

l·eaşcă sau vas mic cu corp globular.
oale sac de mărimo rn'jlocic·

3. Obiecte de fier

Un ,. I t

găsite

pe teritoriul

uşor lustruită

(Fig. 9/10);

aşe::::ării

c~

Ba:-{1 ele ckştC'. L=:l4; 1=1.2>'.l:l (Fig. 5/22).

Frngmcnt de

sccl'ră

'rupt in timpul

conservării).

L=l8; 1=1,7 (Fig. 6/17);

Sfn'clcl. L=28; D= I.:l-2 (Fig. ti/7).

Dalta cu secţiune patrulatpră~d.:Jxl.5. L=15.2; tăişul 0 =1,9 (Fig. 6/13).
L=l0,5; D=0.5; tăişuJ,=1 (Fig. 6/2).
-;au unf'altă de netezit ceramica. L=9; 0=0,4; tăişul=0,6 (Fig. 6/3).
Fragment de daltă. L=7.8; tăişul=l,2 (Fig. 6/1).
FragmPnt dintr-un fierăstrău marc (Fig. 7115).
Fragnwnt de cuţitoaie (Fig. !i/16).

Dălti\ă.
Dălt'ţă

Obiecte'

de

uz

casnic

de uşă cu capătul răsucit (F:g. 7/6).
de uşă cu capătul desC"his. (Fig. 7/9).
de uşă sau obiect de i'ixare (Fig. 7/5,12).
de lacăt (Fig. 7/l:l).
V1:rigă. 0=4 cm: G=0.5 (Fig. 717).
Fragment de mî\ă lucrat din două ba:·e: L=lB şi 8,5 cm (Fig. 7/14).
Fragment de cu\it. L=l5; 1=1,2; Gr=l.2 (Fig. 6/14).
Fragment de cuţit sau bară. L=16; D=0,3Xl (Fig. 7/17).
Fragment de cu\it. L:= i.B (Fig. !i/12).
Fragmente de scoabe. L=21, 1=1,7; Gr=0.8 (Fig. 5/17); L=23,5 1=1.5
Gr=0.5-0,2 (Fig. 5/5); l=0,7; Gr=0,3 (Fig. 6/6), L=5,7; l=l; Gr=0,3
(Fig. 7/4).
Balama
Balmna
B:;1L1ma
Balama
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Capul conic al unui cui mare. D=3,5 (Fig. 7/16).
Cui cu cap conic (vîrful rupt). L=4,7 (Fig. 7/8).
Fragmente de cui cu secţiune patrulateră: 0,8X0,5 (Fig. 6/15).
Fragment de cui: L=3,7. D capului=2,8. (Fig. 7/1).

Obiecte de
-

fierărili

podoabă

Inel de argint cu loc pentrn o piatră ovală (pentru aliajul argintului vezi
p. 110). D=24X21 (Fig. 8/1).
Nasture de fier cu urechea ruptă. D=17.
Aplică. probabil piesă de harnaşament din bronz (Fig. 8/4).
Fragmente de fibule din fier şi bronz (Fig. 8/2-3).

Obiecte neprecizate
- Fragment de la o dăltiţă sau scoabă. L=8,3 (Fig. 6/5).
- Fragmente de cui sau daltă: 1,4X0,5 (Fig. 6/10).
- Fragmente de scoabe sau rebuturi (Fig. 6/4, 10; 7 /2-3, 8, 11).

Includerea în descrierea şi a obiectelor de fier descoperite în celelalte secţiuni se motivează prin rezultatele analizelor metalografice,
executate la 12 piese, dintre care şa5e provenite din depozitul de obiecte
descoperite în fierărie (Fig. 5/1, 2, 6, 11, 11, 13, 18) şi şase din alte secţiuni:
S I locuinţa 1 (Fig. 5/22, 6/15); S II caseta A (Fig. 6/12); S VIII (Fig. 6/6);
S XI (Fig. 6/7); S XIV (Fig. 7. 6). Atît piesele descoperite pe teritoriul
atelierului, cit şi cele descoperite în restul aşezării din vicus-ul de la
„Gura Cîmpului" prezentînd aceeaşi structură, se poate trage concluzia
d\ ele sînt produse ale aceluiaşi atelier.
'
Forma uneltelor şi a obiectelor de uz casnic nu ridică nici un fel
ele probleme: ele sînt similare cu cele descoperite în restul Daciei 6 (care
la rîndul lor sînt identice cu cele din Imperiul roman 7). Lingura de topire carP la data descoperirii reprezenta un unicat 8 (Fig. 5/7) şi-a pierdut aceastf1 calitate în urma descoperirii în campania de săpături din
t ~17B, în castrul legiunii a V-a Macedonica, la Potaissa a unei piese de
<tc·l·la~i tip~'. Braţul de compas 10 (Fig. 4, 6 '4) n-are pînă în prezent analogii printre uneltele datate în secolele II-III e.n. din nordul Dunării de
.lw:, cu toate că era un instrument indispensabil în oricare atelier de
• Datarea ceramicii a fost

verificată

de tov. Eugenia Zaharia, care a avut

<1111:·: 'i Ii tulL'a să se deplaseze de la Bratei. Pentru aceasta îi datorăm cele mai vii
n 111 l 111 i ri.
" I. <;111dariu, A. Zrinyi et P. Gyulai, în Dacia N. S., 14, 1970, p. 207-232;
l. W. '.1kll'r, M. Takâcs, Gh. Păiuş, în Apulum, 17, 1979, p. 156-159.

!'. (;u~man, Pompei, la viile, - les
DA. s.v.; r:. B. Thomas, Romische
11u11i.· d1en Si1•rilu11asgeschichte, Budapest,
pi. LXXX\'!, p. 170-172, pi. CVI, p. 175,
7

\T~i

~i

'..!!IB--'.12B,

moeurs - les art,ţ, Paris, p. 267 şi urm.;
Villen in Pannonien, Beitrăge zur Pan1964, p. 34-49, 46, pi. XIV, P. 109-110,
pl. ex, p. 142-148, pi. CIV, P. 275-276,

µI. C:CX 11-CCXIV.

Blăjan. G. Togan, L. Giura, op. cit., p. 48.
ln rormaţip M. Biirl>ul0scu.
1o Inainll' d0 consC'rvarc n-am observat
că printre piesele depozitului
de
11rw!tv 'ii oi>i<·dL· cit• lkr se ana şi braţul unui compas, motiv pentru care a fost
omis în no~a clin Documente noi descoperite ... , 1978, p. 48.

' I. Winkler, M.
H

7

/\ct,l îv1v.„ei PorolisscRsis -

VI -
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lemnărie, fierărie sau olărie 11 ; se poate deduce aşadar ca m Dacia nmană erau utilizate cu precădere compasuri confecţionate din lemn 12 •
După cum am arătat cu prilejul examinării materialelor găsite la
Cicău, cuţitoaiele, deşi nu au fost găsite în săpături arheologice. 1lături
de materiale romane şi nu se deosebesc ca formă de cele din epoca
dacică, trebuie totuşi atribuite stratului roman, avînd în vedere că ele
au avut desigur o largă răspîndire în provincia Dacia 13 . Apartenenţa de
stratul roman îşi găseşte o confirmare prin descoperirea unui fragment
de cuţitoaie (Fig. 6/16) în secţiunea a II-a de la „Gura Cîmpului", unde
lipseşte un nivel dacic.

importanţei descoperirii trebuie ţinut cont de faptul
prelucrarea fierului se impunea pentru aprovizionarea nrmatei
cu arme şi a populaţiei civile cu unelte şi obiecte de uz casnic, urmele
unor ateliere de fierărie datînd din secolele II-III e.n. nu sînt prea numeroase: minereu şi zgură de fier s-a găsit la Teliuc, Ghelart4 şi Cinciş 1 5,
iar în castrul de la Berzovia s-au descoperit materiale ce arată existenţa
unui centru de prelucrare a fierului1 6 • Păstrarea în număr mic a vestigiilor de cuptoarl;! se explică prin însuşi procedeul de extragere a fierului: acesta neputînd fi adus în stare fluidă în antichitate, devenea necesară distrugerea unei părţi a cuptorului pentru a-l scoate sub forma
unei mase spongioase, care trebuia bătută cu ciocanul pentru a elimina
părţile impure17.
Dintre numeroasele inscripţii găsite în provincia întemeiată de
Traian, două (Teliuc şi Apulum) documentează exploatarea şi prelucrarea fierului. Din textul inscripţiei de la Teliuc, ridicată într-un mic sanctuar în cinstea împăratului Caracalla, rezultă că exploatarea şi prelucrarea fierului era luată în arendă de doi demnitari (Gaius Gaurius Gaurianus sacerdos coloniae Apulensis şi Flavius Sotericus augur coloniae
Sarmizegetusae) care deţineau funcţii de seamă în Apulum şi Sarmizegetusa Ulpia Traianat 8 • Inscripţia nu cuprinde date cu privire la condiţiile contractuale din provincia Dacia şi nici despre sfera de activitate şi
obligaţiile faţă de provincie ale celor doi ce se intitulează conductores
ferrarium. Din faptul că doi mari demnitari - Gaius Gaurius Gaurianus,
sacerdos al coloniei Apulum şi Flavius Soterius, augur al coloniei Sar-

In aprecierea

că, deşi

Cu toate acestea, printre materialele publicate de P. Gusman, Pompei ... ,
iar între cele provenite din villae rusticae din Pannonia nu
exemplar; E. B. Thomas, op. cit.,
12 Este interesant de remarcat că la Grădiştea Muncelului s-a găsit un număr
relativ mare de compase din fier. Vezi I. Glodariu - E. Iaroslavschi, Civilizaţia
fierului la daci (sec. II î.e.n. - I e.n.), Cluj-Napoca, 1979, p. 55, 87.
13 I. Winkler M. Takacs - Gh. Păiuş, op. cit., în Apulum, 17, 1979, p.
148-149, nota 22.
u G. Teglâs, în Klio, 9, 1909, p. 375; pentru alte centre vezi Şt. Olteanu,
N. Neagu, D. Seclăman, în SCIVA, 32, 2, 1981, p. 222-225.
15 O. Floca, în ActaMN, 2, 1965, p. 173--184, 191.
1s V. Wollmann, în Apulum, 6, 1967, p. 629-641.
17 Complexul de la Teliţa, „Izvorul Maicilor", unde s-au descoperit şase cuptoare de redus minereu de fier care şi-au încetat activitatea între 249--251 e.n .•
constituie o excepţie. V. H. Baumann, în Materiale şi cercetări arheologice. A
XIII-a sesiune anuală de rapoarte, Oradea, 1979, p. 198-203.
1s G. Teglas, în Klio, IX, 1909, p. 375.
11

găsim puţine compase,
este menţionat nici un
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mizegetusa - au ridicat un monument la Teliuc se poate deduce existenţa în această localitate a unui centru administrativ al regiunii miniere19, centru de care depindeau diferite ateliere, unde se reparau şi se
confecţionau arme, unelte şi obiecte de uz casnic. Existenţa unui asemenea atelier este documentată prin inscripţia de la Apulum (CIL III, 1121)
pusă de Turanius Marcellinus şi Antonius Senecio iunior, conductores
ormamentarii.
·
Atelierul de la Mediaş nu avea, desigur, nici o legătură cu minele
de la Teliuc şi nici cu cele din .estul Transilvaniei (de la Lueta, jud.
Harghita). E. Stoicovici a arătat că „în straturile nisipoase ... de la Media~ ... , apar numeroase concreţiuni de limonit compact şi cu un procentaj foarte ridicat de fier elementar" 20 , utilizarea acestui minereu în atelierul de la „Gura Cîmpului" e plauzibilă. Avînd în vedere condiţiile dificile şi costisitoare de transport din antichitate nu se poate presupune
instalarea unui atelier de prelucrarea fierului în mediul rural unde minereul să fi fost adus de la o distanţă atît de mare ca cea dintre Mediaş
şi Teliuc, Ghelar sau de la Lueta distanţa între cele două aşezări fiind
de cca 100 km.
Situat pe drumul roman care, pornind de la Apulum pe linia castrelor aflate pe graniţa estică a Daciei, trecea prin „barbaricum" pînă la
Tyras, produsele atelierului de făurărie de la „Gura Cîmpului" puteau fi
ntlorificate atît pe pieţele din provincia Dacia, dt şi dincolo de hotarele ei. Nu dispunem însă de date în această privinţă.
Dintre obiectele descoperite, numai tîrnăcopul şi eventual compasul
.1u putut servi ca unelte în cadrul atelierului; lingura „de topit" (fierul nefiind redus la stare fluidă în antichitate), dălţile, sfredelele, lama
de fierăstrău, cuţitele şi cuţitoaia erau destinate pentru ateliere de pre1ucrare a unor metale neferoase (bronz, argint) sau a lemnului, iar se<·erile, agriculturii.
Negăsindu-se nici un strat de arsură, care să indice că făurăria
:ir fi fost părăsită în urma unui incendiu şi lipsind uneltele indispensailile unui atelier de fierărie (nicovală, ciocanul, cleştele, barosul, desfundi1torul de foale, gura de foale etc.), precum şi fragmentele ceramice ale
11nor vase in situ (ce ar fi putut fi întregite), se poate deduce că atei iPnil a fost părăsit de proprietari, din motive pe care nu le putem
::l:ibili deliberat, cari au dus cu ei uneltele de muncă, şi că numai în1 implător au rămas pe loc cîteva piese lucrate şi folosite anterior.
În estul Daciei acesta este al treilea depozit de obiecte de fier
d;itate în secolele II-III e.n.; primele două n-au fost descoperite în condiţ.ii care să permită atribuirea lor unor ateliere: depozitul de unelte
.11:ricole format din şapte piese, descoperit la Brîncoveneşti 21 , poate fi
· 011siderat ca inventar al unei gospodării rurale, iar în ceea ce priveşte
cll'f)ozitul de la Mărculeni, cercetătorii care au prelucrat materialul ex··lud posibilitatea existenţei unui atelier, deoarece lipsesc uneltele nece111 Ibidem; V. Cristescu, Viaţa economică a Daciei romane (contribuţie la o
• • • uristituire istorică), Piteşti, 1929, p. 30-33; D. Tudor, în JstRom, I, p. 400-404;
••km, Oraşe, tîrguri şi sate în Dacia romană, Bucureşti, 1968, p. 110-111.
~o V ('Zi p. 110.
~ 1 I Glodariu şi M. Cimpeanu, în SCIV A, 17, 1968, p. 21-30.
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sare prelucrării fierului2 2 • Cu toate acestea, prin analogie 01 situ:i.ţia
de la „Gura Cîmpului", se poate presupune că piesele reprezintă depozitul unui atelier situat undeva în apropiere, că în vremurile tulburi din
deceniul al VII-lea al secolului II e.n. 23 proprietarul şi-a îngropat produsele finite pentru a le ,pune în siguranţă 24 , continuînd să lucreze fie
în vechiul atelier, fie deplasîndu-se în locuri prielnice pentru prelucrarea
obiectelor de fier în timp de război. În sprijinul celor de mai .sus relevăm şi disproporţia dintre diferitele tipuri de unelte agricole în depozitul de la Mărculeni: un singur fier de plug pe lingă 17 coase şi Hi seceri, la care se adaugă 21 fragmente de coase şi seceri, varietatea mică
a uneltelor de prelucrat lemnul (12 piese aparţinînd la şase tipuri)25, 2eea
ce pune sub semnul întrebării opinia că cele circa 160 de piese c1:· fi
făcut parte din inventarul unei mari ferme agricole 26 •
Independent de opinia adoptată în privinţa destinaţiei depozitelor,
existenţa lor îndreptăţeşte presupunerea că exploatarea minelor de fier
şi recoltarea metalului din nisipuri era relativ intensă, căci, dacă într-o
aşezare modestă, care nu depăşea nicidecum limitele unui tîrg, existau
mijloace tehnice pentru prelucrarea obiectelor de fier, nu încape îndoială
că în centre urbane şi în castre trebuie să fi existat mai multe şi mai
mari ateliere de prelucrare a metalelor. Armata şi numeroşii colonişti
aşezaţi în provincia întemeiată de Traian au adus desigur cu ei numeroase piese de metal, dar problema, în ce măsură, după încheierea ot"ganizării provinciei, meşterii locali au reuşit să asigure o producţie care
să satisfacă complet necesităţile de uz zilnic ale armatei şi ale populaţiei
civile nu a putut fi rezolvată pînă în prezent, deoarece distingerea produselor locale de cele de import necesită analize metalografice comparative.
Oricum, descoperirea atelierului de fierărie de la „Gura Cimpului"'
şi a depozitului de la Mărculeni arată că produsele de fier co!lfecţionate
în provincia Dacia trebuie să fi fost foarte numeroase.
Prin aceste descoperiri se conturează un nou aspect al mediului
rural din provincia Dacia27 , şi anume acela al rolului său în crearea uneltelor necesare agriculturii şi producţiei meşteşugăreşti*.
IVDIT A WINKLER MIHAI BLAJAN
22
23

I. Glodariu, A. Zrinyi et P. Gyulai, în Dacia, 14, 1970, p. 207-218.
C. Daicoviciu, la Transylvanie dans l'antiquite, Bucarest, 1945, p. 103-104,
165; M. Macrea, în IstRom, I, p. 452, 455; idem, Viaţa în Dacia romană, Bucu~eşti,
1969, p, 71-74, 90.
2 1 I. Glodariu, A. Zrinyi et P. Gyulai, op. cit„ p. 231.
2s Ibidem, p. 208-228.
26 Ibidem, p. 229-231.
21 V. Cristescu, op. cit.; D. Tudor, în IstRom, I, 368-369; idem, Oraşe .. „
p. 379-381.
* Cu această ocazie aducem cele mai calde mulţumiri tovarăşei Doina Boi 1 ă,
secretara Comitetului Municipal de partid din Mediaş, care ne-a dat tot concursul
pentru a putea executa în bune eDndiţii săpăturile de salvare de la ,.Gura Cîmpului", de asemenea, profesorilor şi învăţătorilor de la şcolile şi liceele din Mediaş,
care au organizat şi supravegheat echipC'lc de C'lcYi, antrenaţi în muncile de d2zvelire a aşezării rurale din hotarul oraşului.
La dezvelirea aşezării au mai colaborat din partPa Muzeului din Mediaş
G. Togan şi L. Giura.
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DIE BEI MEDIASCH ENTDECKTE
EISENVERARBEITUNGSWERKST ATT
(Z

u s a m m e n f a s s u n g)

Es wird hicr das Fundmaterial aus dcm VI. Suchgrabcn dcr lăndlichcn Siedlung von „Gura Cîmpului" bei Mediasch (Abb. 2) erschopfend veroffcntlicht. Die
Werkstatt bestand wahrschein!ich aus vier Răumlichkeiten, deren Ausmaassc dadurch, dass die Grundmauern zerstort aufgefunden wurden nicht bestimmt wcrden
konnten (Abb. 3). Unweit von dieser Werkstatt wurde ein Gebăudc mit breiten
Grundmauern frcigclegt (Abb. 1/3), i.iber welches man annimmt. dv.ss t'S einen
Wachturm" fi.ir die Werkstatt, bzw. fi.ir die ganze Siedlung darstelle. In dcr Umgcbung der Werkstatt wurde ein Depot von Eisenwerkzeugen (Abb. 4-5) und auf
dem Gebiet der Siedlung andere Haushaltgegenstănde aus Eisen (Abb. 5-7) und
Silberschmuck (Abb. 8) entdeckt. Man fand auch eine grosse Mengc von Eiscnschlacken und zahlreiche Bruchsti.icke aus Ton die die zeitliche Eingliede: ung
der Werkstatt in das II.-III. Jh. ennoglichen. Die metallographischcn Untersuchungen ermoglichen die Fesstellung. dass dic Eisengegenstănde aus der Umgebung
der Werkstatt und die in der Siedlung aufgefunden wurden, dieselbe Zusammcnsetzung aufwcisen.
Dk Freilegung der Werkstatt bringt cin neues Licht i.iber dic Rolle, welche
die lăndlischen Gebiete in der Hcrstcllung von Gebrauchsgegenstănden aus Eisen
fi.ir die Ausi.ibung der verschicdencn Handwerke und der Landwirtschaft gespielt
haben.
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vedei'c dinspre sud-vest. 2. l'edcrc asu/'ra alclierului de fierărifJ
3. Vedere asupra locuinţe.i .,turn"" (secţiunea a XI-a).

Fig. 1. 1. „Gura Chnpului" -
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Legendă :

1.

cărbune;

L-~~~~~--1-~~---------~~---~--------------------~!"e"'" ,
cenuşă; 3. chit-pic; 4. fragmente cerami ce; 5 . piet·re; 6 . zgură; 7. ch-irpic ; 8. pietre ce ddimitea ul im cupt01'; 9. obiet;t. fie 111etat ţlsi'te

2.

în aşe.zare.
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Fig. 4. Depozitul de obiecte de fi er

găsite

tn atelier ( ttiainte de conservaf'e).
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