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Siderurgie dacică în Carpaţii Orientali

zgură păstrată. Alături s-au descoperit fructiere
dacice care-i asigură şi datarea şi atribuirea
etnică tu.
La Tomeşti, într-un teren arabil aflat într-o
pantă uşoară - "Kurtakert ", s-au descoperit
împreună zguri de fier şi ceramică dacică
lucrată cu mâna şi la roată. Nu departe de acest
loc, în punctul numit "Hats6 Szadakut", s-au
găsit mulţi bulgări de zgură de fier având forma
unui caşcaval, atingând câteodată greutatea de
40-50 kg. Tot aici s-au descoperit tuburi pentru
suflat aerul în cuptor şi ceramică dacică. La
vest de comună, în punctele "Kutfenek " şi
"Kerekes ", se află răspândiţi mari bulgări de
zgură şi ceramică dacică. Acelaşi gen de
descoperiri este semnalat în punctele "Kăd" iar
în punctele "Babasz6" şi "Dell6" sunt depistate
două aşezări dacicell.
Î n satul Cozmeni, cu ocazia arăturilor,
plugul tractorului scoate frecvent la lumină, în
punctul numit "Lovaskert", bulgări de zgură şi
în alte trei puncte au fost descoperite mari can
tităţi de limonit depozitati2. De asemenea, Ia
Păuleni, în mai multe puncte de pe teritoriul
satului, au fost descoperite mari calupuri de
zgură datorate reducerii minereului de fierl3.
Î n localitatea Cârţa, pe o suprafaţă de 15 ari,
din jurul locului numit "Fântâna lui Blasiu
(Balaszkutja) " se găseşte ceramică dacică şi
multă zgură de fierl4.
La Caşinu Nou s-a adunat din hotarul numit
"Gura pârâului Szetye " material tipic reducerii
minereului de fieri5, Ia fel ca şi în satul
Mădăraş unde, pe o arie vastă, s-au descoperit
resturi ceramice împreună cu zgură de fier şi
chirpici6.
La Dăneşti, încă M. Roska atrage atenţia
asupra marilor cantităţi de limonită existente în
hotarul localităţii şi a probabilităţii de a fi fost
utilizată la obţinerea fierului în antichitatei7.
Î n cetatea Jigodin 1, în apropierea zidului
sud-vestic, sunt semnalate ateliere de prelu
crare a bronzului (creuzete şi stropi) şi a fieru
lui (s-a descoperit multă zgură în aşa-zisa "casă
a fierarului ") IB.
La Miercurea Ciuc, în "Grădina Fodor"

Istoriei dacilor i s-au închinat numeroase
studii menite a sublinia remarcabilele lor fapte
de arme dar şi realizările din diverse domenii
de activitate, precum şi modul armonios în care
civilizaţia dacică s-a împletit cu cele europene.
Î ntre aceste studii se numără şi cele dedicate
metalurgiei, unul dintre domeniile cele mai
importante ale culturii materiale, cel ce studi
ază procedeele de obţinere a metalelor1 şi apoi
transformarea acestora în unelte, arme, obiecte
de întrebuinţare curentă, etc.
Importanţa şi rolul hotărâtor pe care 1-a avut
în evoluţia societăţii din teritoriile carpato
dunărene extragerea şi reducerea minereului
de fier, prelucrarea Iupelor şi transformarea lor
în obiecte indispensabile unei civilizaţii
avansate, au determinat apariţia, în 1 979, a
primei monografii dedicate civilizaţiei fierului
Ia daci2 în sec. II î.e.n. - I e.n.
Cu acea ocazie era subliniat rolul bazinului
Ciucului în extragerea minereului de fier şi
reducerea sa3. Erau trecute în revistă desco
periri făcute pe parcursul anilor de cercetători
pasionaţi, buni cunoscători ai zonei, cu
numeroase contribuţii la cunoaşterea ţinutului,
nu doar în epoca dacică ci şi în vremuri mai
vechi sau mai târzii. Este vorba în primul rând
de Z. SzekeJy4, Paul Janos şi Dionisie Kovacss.
Nu a trecut nici un sfert de veac de atunci şi
iată, lista localităţilor cu descoperiri de zguri,
resturi de cuptoare şi ceramică dacică alături
s-a lungit considerabil. Repertoriile arheolo
gice ale judeţelor Harghita6 şi Covasna7,
pregătite şi publicate de actuala generaţie de
cercetători, abundă în semnalări de vestigii
ivite pe o arie vastă, într-un mare număr de
localităţi, adesea în multe puncte pe raza
aceleiaşi aşezări. Noile descoperiri de aşezări
dacice, din care aproape nu lipsesc vestigii de
natură paleometalurgică, dovedesc câtă drep
tate aveau Paul Janos şi Dionisie Kovâcs
atunci când numeau· Bazinul Ciucului o "zonă
siderurgică ''8 de epocă dacică.
Să parcurgem în fugă aceste descoperiri.
La Bezid9, cu ocazia unor sondaje efectuate
rle muzeul rlin Sfintu Gheorghe, Z. Szekely a
descoperit
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La Mihăileni, în punctul "Kerekparlag", s-au
descoperit fragmente ceramice dacice, râşniţe
şi zgură de fier, iar la "Pământul Popii "
("Papifăld") au fost descoperite o multime de
vase dacice lucrate cu mâna şi la roată, dar şi
bucăţi mari de zgură de fier20.
Î n satul Delnita, în locul "Păsune Csordajar6 " sunt semnalate mari cantităţi de
zgură provenind de la reducerea minereului de
fier. Tot aici se pare că s-a redus şi cuprul în
epoca dacică, lucru dovedit şi de zgurile de
bronz, ceramică şi unelte de fier dacice2'.
La Misentea, între punctele "Templomtizes "
şi "Nagytizes ", sunt culese fragmente ceramice
dacice databile în sec. 1 î.e.n. - 1 e.n., împreună
cu zgură de fier22.
La Sâncrăieni, în punctul "Fabrica de
cărămidă ", împreună cu ceramica dacică tipică
apare şi zgură de fierB.
La Sântimbru, pe "Dealul Mic" - "Kishegy ",
împreună cu ceramică dacică apar şi mari can
tităţi de zgură şi un fragment de disc de la un
cuptor de redus. Î n aceeaşi localitate, din punc
tul "Pomii Veri - Zăldfiik", a fost recoltată
întreaga gamă de ceramică dacică, râşniţe, o
oglindă şi multă zgură de fier24.
Î n satul Cetăţuia, la "Cariera de lut", pe
lângă ceramică dacică şi unelte din fier (un
topor, un ciocan, un celt) s-au descoperit res
turile unui cuptor de redus minereul de fier şi
multă zgură25.
La Sânsimion, . în "Kohdzkert ", sunt sem
nalate resturi metalurgice între care zgură şi o
"bucată de fier brut"; de asemenea ceramică,
râşniţe, un fier de plug, etc.
Î n aceeaşi localitate, în "Grădina caselor de
piatră ", au fost descoperite cantităţi importante
de zgură şi resturile unui cuptor de redus
minereul, cu discul de formă semiovală şi orifi
ciu la mijloc, asemănător celui binecunoscut de
la Doboşeni. Resturile unui alt cuptor de redus
minereul de fier au fost descoperite în "zona
grajdurilor"26.
La Racu, pe "Dealul Bogat ", este răspândită
ceramică dacică, zgură şi lipitură arsă cu
amprente de nuiele27.
In judeţul Covasna, la Biborţeni, încă în
1938, când publica lucrarea "Bogăţiile naturale
ale Ţării Secuilor",
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lut cu depuneri de zgură, o râşniţă dacică.
Două cuptoare rămase in situ aveau diame
trele de 1 ,60 m, respectiv 0,60 m. Foarte proba
bil, cel de dimensiuni mari servea la prepararea
minereului, la îmbogăţirea lui si, odată prăjit,
era introdus în cel de dimensiuni mai mici29.
Alte cuptoare de redus minereul de fier s-au
descoperit la Doboşeni, în panta unui deal.
Cele două cuptoare aveau diametru( de bază
de 80-90 cm, iar înălţimea nu depăşea 1 m.
Erau prevăzute cu discuri de lut, specifice celor
de tip plurişarjă iar în preajmă erau împrăştiate
cantităţi de minereu, calcar (utilizat ca fon
dant), mangal, ceramică dacică30.
Resturile unui "atelier siderurgic " de epocă
dacică sunt semnalate la Pădureni, pe înălţimea
Teleacul Mic3 1 .
Î ncheiem aici înşiruirea descoperirilor de
urme de paleosiderurgie din răsăritul
Transilvaniei, făcute în 36 de puncte de pe raza
a 22 localităţi. Cele mai multe se datoresc unor
cercetări de suprafaţă şi unor sondaje minore,
prea puţine fiind săpate sistematic. Reamintim
că majoritatea datelor au fost scoase din cele
două excelente lucrări nu de mult apărute,
repertoriile arheologice ale judeţelor Harghita
şi Covasna. Sperăm ca lista noastră să nu fi
omis unele descoperiri de acest fel. Î n orice
caz, judecând după stadiul încă insuficient de
dezvoltare a cercetării zonei, suntem siguri că
odată cu derularea cercetării sistematice a teri
toriului, alte numeroase vestigii vor fi aduse la
lumină. Am numărat în cele două repertorii
amintite 1 72 de puncte cu descoperiri dacice,
plus alte 10 din cea de-a doua vârstă a fierului
(fără precizarea: dacic sau celtic) iar în judeţul
Covasna 1 16 dacice şi încă 68 din cea de a II-a
epocă a fierului.
Dacă mai ţinem seama că şi în judeţele
limitrofe (Mureş, Braşov, Bistriţa) există sem
nalări de aşezări şi fortificaţii dacice, unele
chiar cercetate sistematic, ajungem la fireasca
concluzie că la începutul sec. 1 al erei noastre
zona era temeinic ocupată de populaţia
băştinaşă, dacică, care a beneficiat de excelente
condiţii naturale de dezvoltare economică şi de
apărare.
Bogăţiile naturale ale zonei (între care cele
p recu m şi sarea ocupă un loc important ) au
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luările din mediile înconjurătoare şi, pe de altă
parte, perfecţionările şi chiar inovaţiile locale
precum şi continua sporire a producţiei în
vederea satisfacerii necesităţilor mereu mai
mari ale societăţii. Un astfel de centru metalur
gic a fost Sarmizegetusa Regia33, cu mulţimea
sa de ateliere, iar un al doilea ca mărime se afla
în răsăritul Transilvaniei, în zona în care ne
găsim.
De aceea, credem că unul dintre obiectivele
majore ale viitoarelor cercetări din zonă îl
constituie depistarea şi a altor puncte cu ves
tigii de paleometalurgie şi cartarea mai exactă
a tuturor acestora.
Avem pilda cercetătorilor polonezi, conduşi
de Kazimir Bielemin34 de la Universitatea
Jagellonă din Cracovia care, antrenând în
activitatea de teren elevii tuturor şcolilor dintr
un vast teritoriu, apelând la ajutorul populaţiei
prin intermediul preoţilor, a reuşit depistarea şi
cartarea vestigiilor dintr-o celebră zonă meta
lurgică - Munţii Swietokrzyskie35, dintr-o
perioadă identică celei despre care am vorbit.
Importanţa excepţională a descoperirilor de
această natură merită orice efort.

tatea metalurgică din zonă, după cum s-a văzut
şi intensă şi extinsă într-un larg teritoriu, asigu
ra cu prisosinţă nevoile locale, rămânând sufi
cient fier şi pentru a aproviziona regiuni mai
apropiate sau mai îndepărtate din pământul
stăpânit de daci.
Judecând după resturile metalurgice găsite
dar şi după locul în care ele se aflau, pre
supunem că dacii din această zonă foloseau
mai mult cuptoare săpate parţial în panta
dealului, de tip plurişarjă, cu un semidisc prin
care se insufla aerul şi se scotea lupa. Nu
lipseau însă nici acelea cuptorite, complet ridi
cate din pământ. Bulgării de zgură de forma
unui caşcaval cântărind 40-50 kg descoperiţi la
Tomeşti, presupun existenţa şi a unor lupe de
dimensiuni mari şi produc dovada că acolo au
fost obţinute unele dintre cele mai mari lupe
din mediul dacic, nemaiîntâlnite decât la
Tampu, în preajma Sarmizegetusei.
Prin însăşi specificul ei, dezvoltarea metalur
giei fierului a fost condiţionată de existenţa
unor meşteri cu solide cunoştinţe tehnologice
şi a unor centre metalurgice. Numai în aseme
nea condiţii erau posibile, pe de o parte, pre-
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Resume

Siderurgie dacique dans les Carpates Orientaux
Antour de fimportance du bassin de Ciuc dans fextraction et fusinage du fer pendant Upoque de la civilisation dacique on a
ecrit maintes fois. Deja en 1967, P. Jtinos et D. Kovtics avaient constate, en base de recherches de surface, que dans ces regions, s'e
tait developpe une vaste "zone siderurgique".
Des recherches ulterieures, entreprises sur plusieurs etablissements daciques identifies dans les departements de Harghita et de
Covasna, viennent de confirmer fessor de ces centres meralurgiques, pris pour temoin de la richesse en metaux des Carpales
Orientaux.
Jusqu'a present le nombre des decouvertes s'est multiplie d'une maniere spectaculaire. On peut maintenant prendre en compte
environ 182 endroits a vestiges Latene dans le departement de Harghita et 184 dans celui de Covasna (tous cites dans les reper
toires archeologiques des deux departements, recemment publies, ainsi que dans le livre de V. Crisan). Dans 36 tels endroits fac
/ivite metalurgique est incontestable, on trouve des boules de scorie, des vestiges de fours, du minerai deposite etc.
Dans les departements avoisinants (Mureş, Braşov et Bistriţa-Năsăud) plusieurs etablissements et fortifications daciques ont
ete signa/es. Si on les prend en compte, on doit accepter que, vers le debout du 1-er siecle ap. J. C., toute cette large zone etait bien
peup/ee par les Daces, car elle disposait de conditions naturelles lres favorables pour le developpement economique ainsi que pour
la defense.
Tres probablement, factivite metalurgique dans cette zone-ci, intense et diffusee sur un vaste territoire comblait sans problemes
les bessoins locaux, en offrant des possibilites pour approvisioner des autres region habitees par les Daces egalement.
En conclusion, fauteur exprime la necessite d'accorder plus d'attention aux investigations entreprises sur les debris de la
metalurgie antique. Il faut carter el repertorier tous ces vestiges, par un ample action qui reclamerait non seulement les scientiftques,
mais aussi les ecoles et le clerge de la zone, tout comme a agi deja K. Bielenin en Pologne, dans les montagnes de Swietokrzyskie.
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