PERMANENŢE ALE CIVILIZAŢIEI
GETO-DACICE ŞI DACO-ROMANE
IN STRUCTURA SOCIETAŢII
MEDIEVALE ROMANEŞTI
de ŞT. OLTEANU

Problema influenţei civilizaţiei dacice �i a celei daco-romane asupra
dezvoltării ulterioare a societăţii de pe teritoriul României, a transmi 
terii unor componente ale oculturii şi civilizaţiei celor două popoare dac şi roman - in mediul societAtii daco-romane, romanizate şi apoi
româneşti, reprezintă una dintre cele mai importante probleme referi
toare la moştenirea materială �i spirituală pe care cele două popoare
ne-au lăsat-o, av1nd, prin valenţele sale probatorli, rol, de argument
deplin al continuităţii poporului nostru pe aceste meleaguri.
Cu toată această importanţă, cercetarea fondului de cultură ma
terială şi spirituală pe care poporul român il datorează celor doul ci
vilizaţii amintite, n-a fost pe măsura insemnătăţii acestuia. Ne referim
în mod deosebit la permanenta unor elemente din domeniul valorificării
bogăţiilor miniere ale stibsolului românesc, precum şi in prelucrarea
metalelor abţinute mai ales pentru perioada istorică ocuprinsă intre se
r.olele IV--XIV, sectoare aproape total lipsite, pînă in vremea din urmă,
de investigaţia ştiinţifică corespunzătoare. Nu pentru că n-ar fi existat
o asemenea activitate pe teritoriul carpato-danubiano-pontic, ci pentru
faptul că aşa numitul mileniu al "tăcerii" n-a beneficiat de o cercetare
istorico-arheologică sistematică, organizată. Aşa se explică . de ce in lu
crări de specialitate apărute peste hotare, lipsa unor studii oare să evi
denţieze procesul de valorificare minieră :şi de prelucrare a metalelor
obţinute pe teritoriul Transilvaniei ,în special, după secolul al IV-lea
şi pînă in secolul al XI-lea, a fost interpretată oa lipsă a unor dovezi
materiale ale practicării acestor indeletniciri şi, deci, inexistenţa unei
populaţii sede11tare, autohtone care să pună in valoare asemenea bogăţii.
Rezultatele obţinute pînă in prezent mai 'cu seamă in cel"'Cetarea acestei
perioade, rezultatele analizelor de laborator efectuate asupra unor vesti
gii materiale scoase la iveală in diferite aşezări omeneşti de pe intreg
teritoriul României, datthd din secolele IV-XIV, demonstrează cu te

meinicie, că activitatea de valorificare a principalelor bogăţii miniere
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şi de prelucrare a acestora a reprezentat o constantă a societăţii de pe
teritoriul carpato-danubiano-pontic, atit inainte de secolul al IV-lea cit
şi după aceea, o permanenţă a vechilor locuitori ai României cu mul
tiple posibilităţi de atribuire etnică.
Vom încerca să prezentăm, in cele ce urmează, principalele rezultate
obţinute pînă în prezent prin investigaţia istorico-arheologică în ceea ce
priveşte valorificarea unor bogăţii miniere de bază, de către locuitorii
din spaţiul carpato-danubiano-pontic începînd din epoca dac:ică, eviden
ţiind, astfel, activitatea neîntreruptă de valorificare a unor metale
.,cheie", utilizarea unor tehnologii extractivo-reducătoare şi de prelu
crare specifice, cu valenţe probatorii în continuitatea etnicA de-a lungul
intregii perioade menţionate, în perenitatea unor elemente de civilizaţie
dacică şi romană în structura societăţii medievale român�ti.

Cea de a doua epocă a fierului, cunoscută sub numele de La Tene,
se inscrie in ist.Qria societăţii de pe teritoriul patriei noastre ca o epocă
de meri transformări social-economice şi politice, consecinţa cristalizării
unor noi structuri in sinul comunităţilor umane din ·acea vreme, din a
căror convergenţă va r�zulta infloritoarea civilizaţie geto-dacă ajunsă
la maturitate în secolele I i.e.n.-I e.n. In cadrul acestei mari civilizaţii,
valoriifioarea unor bogăţii rninieore de ·ba�, a constituit o componentă
fundamentală;. dînd strălucirea corespunzătoare eulturii materiale a stră
moşilor noştri.
Cereetări recente au demonstrat cu suficiente dovezi că procesul de
valorificare a unor bogăţii miniere, ca aurul, argintul şi fierul, de pild6,
cunoscuse la geto-daci o sensibilă dezvoltare, comparativ cu epoca an
terioară. Un număr de peste 25 de aşezări geto-dace situate fn cele mai
diferite forme de relief de pe tot cuprinsul vechii dacii conţin argu
mente certe in privinţa ex tracţiei , reducerii minereului de fier1 şi pre1 Citeva din aceste a$ezirl : Doboşenl (jud. Covasna), Clreşu (jud. Mehedinţi),
Bragadiru (jud. Ilfov), Sercaia (jud. Bra110v), Sarmizegetusa, Telluc şi Ghelar (jud.
Hunedoara), Ocniţa (jud. VIlcea), Teliţa şi Histria (.)ud. Constanţa), Stăn
(jud.
Botoşani),
Poiana-Tecuci,
Dăneşti
şi
Sofroneşti
(jud.
Vas
ceşti
lui) etc. (Z. Szekely, Raport preliminar asupra sondajelor executate de Mw:.eul re
gional Sf. Gheorghe, in anul 1956, in Materiale, V, p. 231-233 ; E. Bujor, L. Roşu.
Cuptoare primitive de redus minereul de fier din epoca geto-dacă descoperite l4
Cireşu, !n Rev. Muzeelor, 1968, nr. 4, p. 308; L. Roşu, Consideraţfi cu pritrire l4
structura societăţii dacice, inainte de Burebfsta., in Rev. Muzeelor, 1978, nr. 3, p.
46-47; M. Turcu. Cuptoare pentru redu.s minereul de fier descoperite la Bragadiru
(sec. II-I Le n.), in In Memoriam Constantin Daicoviclu, Cluj, 1974, p. 389 ; I . Glo
dariu, E. Iaroslavschi, Civilizaţia /ferului la aaci, Cluj-Na.poca, 1979, p. 21 şi urm. ;
O. Floca, VUla rustica şi necropola daca-romană de la Cinciş, fn Acta Musci Na
pocensis, 1965 (Il), p. 166 ; A. Florescu, S. Raţă, Complexul de cetăţi daco-getlce
(sec. VI-III f.e.n.) de la Stănceştt-Botoşani, in Studii I$Î Materi ale de Istorie, Su
ceava, 1969, p. 9-18 ; N. Maghiar, Şt . Olteanu, Dtn fstorta mineritului fn Româ
nio, Bucureşti, 1970, p. 43-44; Şt. Olteanu, Aspecte ale civtllzaţiei geto-dacice fn
lumina cercetărilor recente, fn Revista arhivelor, 1979, nr. 2, p. 1 15 şi urm. E"tc.
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l�rării metalului obţinut, precwn cuptoare de redus (întregi sau frag
mentare), bucăţi de minereu de fier, zgură rezultată din procesul redu
cerii, lu pe de metal, fragmente din tubul de lut al foalelor pentru in
trodus aerul in cuptor, grămăjoare de calcar servind ca fondant, unelte
variate de prelucrat metale, dbiecte finisate sau în curs de finisare etc.
S-a demonstrat recent că dacii, strămoşii noştri, valorifioau pe lîngă
zăcămintele primare din centrele miniere recunoscute, ca cele din Tran
silvania �i Banat mai ales, rezervele aluvionar-sedimentare �i de nea
formaţiuni aflătoare în aproape toate formele de :relief, pe care astăzi
industria noastră naţională le neglijează datorită randamentului lor
scăzut la nivelul tehnicii şi cerinţelor actuale. Dar tocmai valorificarea
şi a acestor resurse miniere de importanţă locală pune in lumină nivelul
ridicat de cun�tinţe tehnologice a minerilor daci de identificare a len
tilelor de minereu aflate in structurile sedimentare, de extracţie a rne
talului; de eliminare a substanţelor nefolositoare prin calcinarea mine
reului de fier, utilizarea fondanţilor pentru uşurarea procesului de re
ducere, introducerea condiţionată a aerului în cuptorul-furnal, c:upelarea
metalului prin operaţiuni de amalgamare cu alte metale asociate etc.
In legătură cu procesul reducerii propriu zise a minereului de fier
din epoca dacică, două constatări vin să confere acestuia unele parti
cularităţi . Este vorba, mai intii, de nişte plăci discoidale din lut, desco
perite la cuptoarele de redus de la Ddboşeni ·(jud. Covasna), ceea ce pre
supune, fără îndoială, existenţa unor deschideri laterale, prin care l'e
introducea fl'llierul foalelor manuale fluier protejat de acele plăci disroi
dale. Totodată, însă, o asemenea deschidere folosea şi la evacuarea in
cărcăturli cuptorului, evitindu-se, astfel, distrugerea integrală a acestuia
şi, de asemenea, pentru a controla procesul de reducere. Această pa rti 
cularitate s-ar intilni pentru prima oară pe teritoriul României in epoca
dacică şi ar constitui o modalitate tehnologică nouă, vizind scurtarea
timpului de pregătire a unei noi şarje 2, controlul tehnic efectuat asupra
procesului propriu zis.
A doua constatare se referă la cunoştinţele topitorilor daci. Anali
zele de laborator efectuate asupra unei cantităţi importante de vestigii
ale reducerii au demonstnat că la Ocniţ.a (jud. Vîlcea), �re dacică,
ajunsă in secolul 1 i.e.n. �i secolul 1 e.n. la un nivel de dezvoltare deo
sebit, m�terii daci rposedau, in ceea ce priveşte procesul obţinerii fif'
rului, bogate cunoştinţe tehnice care le permiteau realizarea acelui prag
de temperatură din interiorul cuptorului, necesar separării dt mai dP
pline a zguri i de metalul propriu zis 3_
,

2 I. Glodariu, E. laroslavschi, op. cit., p. 35. Cuptoare de construcţie asemă
nătoare se lnUlnesc fn aşezarea germaniei de la Gera-Tinz din sec. I-111 e.n. (!;.
D usek, In Alt-Thiiringen, Weimar, 1965, p. 95 şi unn.), in Cehoslovacia, in Po
lonia, şi la est de Nistru datind din sec. III-IV· e.n. (M. A. Tihonova, in Kratkie
soob�cenie, 1974/140, p. 11 şi urm.).
3 Anellzele flzleo-chimice au ._t efectuate in laboratoarele Muzeului de istorie
al R.S.R. de către ing. chimist Doina Seclăman care are in pregătire rezultatele
In detaliu ale acestor analize.
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Cucerirea Daclei de către romani ·in unna războiului din 105-106
a maroat o nouă epocă in istoria societăţii de pe teritoriul carpato-danu
biano-pontic caracterizată , in general, prin procesul de împletire dintre
civilizaţia geto-dacă şi cea romană, proces prin care fondul cultural da
cic s-a îmbogăţit prin receptarea unor componente de bază ale culturii
şi civilizaţiei romane.
In acest con text se inscriu şi realizările din domeniul valorificării
bogatelor resurse miniere ·(me tale preţioase şi fier mai cu s eam ă) ale
solului şi s ubso lului Dadei romane şi de prelucrare a metialelor obţinute,
sectoar e in care impletirea dintre tehnologia tradiţional· ă �i cea a noilor
ven iţi se e videnţiaz ă cu putere, punind in valoare certele sale valenţe
de argument al continuităţii acestei activităţi pe te rito ri ul României.
Procedind la o l'ganizar ea noului teritoriu cuce11it, rom anii au acordat,
precum se ştie, o atenţie deosebită exploatărilor miniere, din Transil
vania mai cu seamă, preluind vechea extracţie şi continuind-o etlt prin
băştinaşi oa vechi cunoscători ai mineritului local, cit şi prin colonişti
atiuşi in acest scop ex toto orbe romana �.
Cu o 1bogată experienţă în exploatarea bogăţiilor miniere in general,
romanii şi--au concentrat activitatea de valorificare a zăcămintelor au
rifere din principalele centre transilvănene unde conţinutul in aur era
foarte ridicat (peste 30 g la tona de minereu) ;
·To todată , a fost continuată fli exploatarea minereului de fier, mai
cu seamă de la Ghelar şi Teliuc (jud. Hunedoara) şi în imprejurimile
acestora. Interesantă pentru continuarea exploatării fierului in această
zonă de către vechii locuitori ai Daciei , este descoperirea de la Cinciş,
c omun a rreliuc, a unei necropole din s ecolele II-III e.n. aparţinlnd
populaţiei autohtone, daco-romane. In unele morminte au fost puse oda tă
eu corpul defunctului �i 1bucăţi de minereu de fier, simlbol al oc upaţiei
din viaţă a decedaţilor 5.
Nu cunoaştem dacă minerii daci atingeau mari profunzimi în ex
pl oa tarea subterană prin galerii. Se cunosc, in schimb, acele cuniculi,
roma n e des·chise şi înaintate Sn rocă tare ş i compactă, armate cu grinzi,
căptWlite cu sc induri. Legătura intre ·galerii se făcea prin puţuri ver tical�
sau indinate cu trepte in talpă cum sint puţurile păstrate pină la ex
ploatarea modernă la Ruda lîngă Brad (jud. Hunedoara) �i la Alm aşul
Mare (jud. Alba). Exploatarea filoanelor aurifere începea in afloriment,
la zi , şi con ti n ua prin ad in ci rea in subteran mer·g ind pînă la ci teva sute
d e metri 6.
P.entru evacuarea apei din gal eri i , romanii au introdus roata hi
draulică cu cupe, acţi onată manual ; resturile unei asemenea roţi au fost
4 V. Cristescu, Viaţa economici! a Daciei romane, Bucureşti, 1921, N. Maghiar,
St. Olteanu, Din istoria minerftului in Rom4nia, Bucureşti, 1970.
5 D. Protase, Problema continuităţii in Dacif în lumina arheologie! şi numi.s
maticii, in Bucureşti, 1968, p, 58.
6 N. Maghiar, Şt. Olteanu, op. cit., p. 63 şi urm.
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găsite i n mina d e la Roşia Montană, precum �i 1n mina Ruda de lîngă

Brad 7.
Iluminarea minelor se efectua

cu opaiţe (lucemae) cu două orificii
(lucerna bilychnis), cu trei orificii (lucerna tri lych nis) sau ma i multe
asemenea orificii (lucerna polilychnis) La Roşia Montană, la Zlatna, la
Vulcoi-Coralbia şi 1n alte centre miniere s-au descoperit numeroase opaiţe
romane, purtind ştampila atelierului in care au fost lucrate, multe dintre
ele fiind ronfecţionate in Dacia.
In această amplă activitate de valorificare a bogăţiilor miniere ale
Daciei a fost folosită, 1n ·primul rind , mina de lucru locaiă cu o bogată
tradiţie, după cum am văzut în exploatarea metalelor de bază. Au fost
utilizaţi mai cu seamă locuitorii din ronele miniere care moşteniseră din
tată-n fiu meseria de miner ca cei din aşezările de la Deusara, Resculum
şi altele. Potrivit tablelor cerate s-a folosit, de .asemenea, munca copiilor
in special în galeriile de extracţie 8• Investigaţia arheologică a eviden
ţiat numeroase �ezări ale minerilor localnici din secolele II-III, precum
şi cimitire ale acestora ca, de pildă, cimitirul din dealul Corabia din
Bucium. Inventarul acestor morminte atestă situaţia mizeră din timpul

vieţii 0•

Numărul mare al aşezări lor acestora lasă să se întrevadă rolul im
portant al populaţiei băştin• (dace) in exploatarea bogăţiilor miniere
din subsolul Daciei în secolele II-III, moştenitori direcţi ai bogatelor

cunoştinţe în această privinţă din epoca geto-dacă.
Ală'turl. de ei, minerii colonişti fie că este vorba de m ineri dalmatini
din seminţi ile Pirustae, Baridustae, Sardeates, fie că este vorba de mineri
panoni, greci, orientali etc. menţionaţi in tăbliţele cerate, au contribuit
la · dezvoltarea tehnicii miniere din Dacia. Fără ândoială că fondul teh
nologic autohton a fost imbogăţit prin receptarea de procedee tehnice
noi in valorificarea minereurilor folosite 1n centrele miniere din impe
riul roman, de pildă, in cele din Spania (introducerea roţii hidraul ice de
evacuare a apei din galerii, exploatarea in subteran prin .fişii orizontale
ascendente, sistemul puţurilor indinate cu trepte in tablă, "treptele ro
mane" etc.) ; alături de aceste noi procedee tehnice, s-au menţinut prac
tici tehnologice lntilnite la ·g eto-daci in proces ul de reducere a mi ner eu
lui de fier în special, in ai n te de cucerirea romană, atestate la analizele
de laborator a vestigiilor din perioada de după secolul al III-lea.
Economia de transformare, prelucrarea propriu-zisă a metalelor, a
inregistrat şi ea in domeniul uneltelor unele structurări in măsură să
sublinieze fenomenul de receptare de către societatea autohtonă a for
me-lor de cultură materială din lumea romană. � e ste cazul tipului de
brăzdar tie fier cu manşon cunoscut sub numele de brăzdar de tip ro
man. Datorită calităţilor sale; în special a mai marii lui efici enţe , în
raport cu cel aşa numit dacic, cel dintii s-a impus tot mai mult încît
7 Ibidem, p. 67-70.
8 Corpus inscriptionum Latinarum, Nr. VI.
9 C. Daicoviciu, Les .,Castella Dalmatarum" de Dacie, fn Dacia, N. S., 11, 1958,
p. 265 ; N. Maghiar Şt. Olteanu, op. cit., p. 86-87.
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după secolele IV-V cel dacic dispare aproape complet. Descoperirea a
numeroase brăzcLare de fier datînd di.n seco.Lele II-III in marea lor ma
joritate de tip roman, precum cele de la Dedrad şi Sucldava atestă gra
dul de receptivitate şi transmisie din fondul civilizaţiei romane a unor
realizări pe care societatea le va pel'fecţiona continuu de-a lungul se
colelor.
Alăturt de aceste noi elemente, S-'81\l menţinut practici tehnologice
din fondul getD-'dac, atit in procesul de valorificare a bogăţiilor miniere,
cit şi i n cel de prelucrare propriu-zisă a acestora. Prezenţa lor de
monstrează cu toată claritatea că societatea de pe teritoriul vechii Dacii,
o populaţie statornică, a solicitat in procesul muncii aceste valori de
civilizaţie materială preluind şi adaptînd unealta cu cel mai mare ran
dament, inditferent de mediul ei de provenienţă. Pirivită prin această
prismă, cucerirea Daciei de către romani nu numai că n-a pus capăt
procesului de valorificare a bogăţiilor miniere ale subsolului Daciei, ci,
din contră , a continuat exploatarea acestora adăugînd la tehnologia tra
diţională, noi procedee tehnice, din a căror receptare tŞi adaptare la
realităţile social-economice din Dacia, au rezultat forme superioare de
civilizaţie ce-şi vor afirma perenitatea in secolele următoare, tn ciuda
vicisitudinilor istorice.
"

Retragerea aureliană de pe teritoriul Daclei romane in a opta decadă
a secolului al III-lea, urmată de impactul popoarelor migratoare au avut
consecinţe importante asupra evoluţiei societăţii de la nordul Dunării,
încetinindu-i ritmul de dezvoltare din etapele anterioare. Această reali
tate istorică nu trebuie însă e:x.agerată. Cercetările recente au demonstrat
că societatea din spaţiul carpato-danu:biano-pontic şi-a conservat, in
mare măsură, elementele de civilizaţie create pînă atunci, fapt care i-a
asigurat evoluţia ei ulterioară către forme superioare de organizare so
cial-economică şi politică. Unul dintre cele mai edificatoare exemple · în
acest sens <il constituie activitatea de punere în valoare a rezervelor mi
niere, in special a minereurilor de fier din subsolul vechii Dacii, conti
nuitatea neintreruptA, de exploatare a acestora în intreaga perioadă de
după secolul al III-lea in limita aceloraşi parametri tehnici din etapa
anterioară, fapt care presupune in mod obligatoriu persistenţa aceleiaşi
populaţii, a aceluiaşi cadru demografic, in general, din secolele ante1
rware.
Cercetările efectuate pînă in prezent au evidenţiat un număr de
peste 80 aşezări datind din secolele IV-XI, situate pe i ntreg teritoriu
carpato-danubiano-pontic, in care s-a desfăşurat o intensă activitate de
valorificare a minereului de fier, mărturie fiind cuptoarele de redus (in
tregi sau fragmentare}, bucăţi de zgură de fier, de minereu, materiale
auxiliare <'a fondanţi de pildă, fragmente din fluierul foalelor manuale,
cărbune mangal servind drept combustibil etc. Intre cele mai reprezen
tative descoperiri in acest sens se remarcă cele de la Fizeş şi Soşdea
(ju:l. OaPaş-Severin), Bezid (jud. Mureş), Soporul de Cimpie (jud. Cluj),
•
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Bratei (jud. Sibiu), Ghelar (jud. Hunedoara), Tirgşor, Sirna şi Budu
reasca (jud. Prahova), Dulceanoa (jud. Teleonnan), Zimnicea (jud. Illov),
Brăeşti şi Horodiştea (jud. Botoşani), Epureni şi Fedeşti (jud. Vaslui),
Udeştt (jud. Suceava), Davideni, Izvoare-Bahna (jud. Neamţ), Păcuiul
lui Soare, Capidava şi Dinogetia (jud. Constanţa) to etc.
Descoperirile amintite ridică cîteva probleme fundamentale legate
de procesul extractiv-reducător.
Mai intii originea minereului redus ,în aşezările amintite. Analizele
de laborator efectuate asupra unor bucăţi de minereu şi zgură de fier
descoperite la locul de reducere au evidenţiat structuri asemănătoare
ale acestor vestigii provenind din localităţi diferite. In cazu l probelor de
la Dulceanca şi Dridu, de pildă, prezenţa aluminiului in mare cantitate
(9 şi respectiv 1 20fo Al), oonsti1nlie un indicilu asupra sursei de exploatare
a minereului de fier, anume acele şisturi silicoase conţinînd mineralizaţii
de oxizi de fier de neoformaţie existente în zonele respective.
Se confirmă presupunerile că, la nivelul epocilor respective, erau
puse in valoare nu numai depozitele primare, dar .şi cele secundare
răspîndite în toate formele de relief, situaţie similară cu cea observată
in cadrul societăţii din secolele anterioare.
In legătură cu această valorificare a mineralizaţiilor secundare de
importanţă locală, este de subliniat marea dificultate a identificării mi
nereului de fier in cadrul lentilelor de neoformaţiuni, in care oxizii de
fier sint cantonaţi, aproape in toate rocile sedimentare, ca pigmenţi sau
ciment de legătură. Fiind, in general, roci, de neoformaţiuni ale pro
cesului de alterare şi precipitaţie, oxizii de fier se găsesc in compania a
numer oase altor substanţe minerale a căror eliminare pune probleme
tehnice deosebit de sensibile şi complexe. Or, aceste realităţi presupun
bogate cunoştinţe pentru depistarea materiei prime respective, cu
noştinţe, IOOl"e , pe VTeiiilea aceea, nu se căpă,tau decit prin transmisia lor,
a experienţei in această privinţă, din tată în fiu, din generaţie în gene
raţie de-a lungul veacurilor, in cadrul aceleiaşi comunităţi omeneJ?ti sta10 E. Iaroslavschl, R. Petrovschl, Cuptoarele de redus minereul de fier de la
Ffses jud, Caraş-Severln, in Tibiscum, 1974, p. 147 şi urm. ; Z. Szekely, Sondaje
executate de Muzeul regional dln Sf. Gheorghe, in Materiale şi cercetări arheolo
gice, VIII, p. 336-337 ; D. Protase, I. Ţigăra, Şantierul arheologic Soporul de Cîm
pie (reg. Cluj}, in Materiale şi cercetări arheologice, VI, p. 352 ; 1. Nestor, Cerce
tările arheologice de la Brate!, in Materiale şi cercetări arheologice, VIII, p.
626-627 ; Natura, 1930, Nr. 6, p. 33 ; descrierea cuptorului descoperit aici şi in
Catalorue of the Collections in the Science-Museum South Kensigton-Metallurgy,
1925, p. 13 ; V. Teodorescu, Comunicare lo cea de o XIII-o sesiune ştiinţifică de
rapoarte arheologice, Oradea, 1979 ; St. Oltcanu, V. Teodorescu, N. Neagu, Rezul
tatul cereet4rilor arheologice de la Şirna (jud. Prahova}, anul 1978 cu privire la
secolele III-XI, in Materiale şi cercetări arheologice, a XIII-a Sesiune anuală de
rapoarte, Oradea, 1979, p. 278 ; S. Dolinescu-Ferche, Aşezări din secolele III şi VI
e.n., fn sud-vestul Munteniei. Cercetările de la Dulceanca , Bucureşti, 1974, p
62-98 ; E. Zaharia, M. Petrescu, N. Zaharia, Aşezări omeneşti pe teritoriul Mol 
dovei din epoca paleolitfcă plnă in secolul al XVII-lea, Bucureşti, 1970. p. 241,
274 ; Gh. Coman, lnstaloţll pentru foc fn aşezările culturU Drtdu fn sudul Mol
dovei, Iri Danubius, 1970, p. 167 şi unn. ; P. Diaconu, Şantferul arheologic Păculul
lui Soore (r. Adamclili), in Materiale şi cercetAri arheolo rice , VII , p. 604.
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tornice. Tocmai de aceea valorificarea bogăţiilor mtmere reprezintă,
poate, cea mai importantă ocupaţie care conferă populaţiei care o practică
caracterul statornic, permanent asemenea indeletnicire fiind incom
patibilă cu nomadismul.
O constatare cu adinci semnificaţii istorice se referă la permanenţa
acestei activităţi pe tot parcursul epocii la oare ne-am referit, adeseori
in cadrul aceleiaşi aşezări, de pildă, la Tîl'gşor, Şirna, Dulceanca, Bu
dureasca, Bratei. etc., in ciuda condiţiilor politice prilejuite de migraţia
popoarelor. Activitatea neintreruptA de punere în valoare a acestor bo
găţii miniere in cadrul aceleiaşi aşezări, procedeele tehnice folosite, re
prezintă incontestalbile mărturii ale tradiţiei acestei ocupaţii din epoca
dacică pînă tirziu in evul mediu românesc. Această dăinuire a tehnolo
giei tradiţionale a fost pusă in evidenţă de unele rezultate semnificative
ale descoperirilor făcute şi ale anali:relor de laborator.

Dacă caracterul tradiţional al utilizării fondanţilor in procesul de
reducere a minereului de fier ar putea fi, eventual, contestat, acest pro
·cedeu fiind cunoscut şi de alte populaţii sedentare cu care populaţia de
pe teritoriul României a avut diferite contacte în decursul mileniului
I e.n., unele particularităţi ale tipului de cuptor folosit nu mai lasă nici
o îndoială asupra transmisiei cunoştinţelor tehnice in cadrul aceleiaşi co
munităţ i de viaţă. Este vorba de dăinuirea in spaţiul carpato-danubian
a tradiţiei geto-dacă de utilizare a tipului de cuptor de redus minereul
de fier prevăzut cu orificiu lateral amenajat la •bam acestuia, pentru
evacua rea incărcăturii şi pentru folosirea foalelor manuale. După cum
am observat mai sus, acest tip de cuptor, cu imbunătăţirea tehnică amin
tită, se .întîlneşte la daci, pentru prima oară in secolele II-I te.n., la
alte popoare el fiind atestat in secolele II-IV e. n. Dăinuirea acestui tip
de cuptor pe teritoriul României, atestarea utilizării lui, tn continuare,
dupa secolul al III-lea a fost pusă in evidenţă de descoperirile făcute la
Fizeş şi Şoşdea (jud. Caraş.&verin) datind din secolul IV. &te vorba
de mai multe cuptoare de redus minereul de fier asemănătoare ca ma
nieră de construcţie cu cele de la Doboşeni din secolele II-I i.e.n., Par
ticularitatea oare asigură identitatea tehnologid a cuptoarelor de la
Fizeş şi Şoşdea cu cele de la Doboşeni o constituie prezenţa in construc
ţia lor a deschiderii laterale aflată la nivelul de călcare, deschidere care
se ast u pa in timpul funcţionării cu o placă dlscoidală periorată prin -care
se introducea fluierul foalelor manuale. După terminarea reducerii, ·în
cărcătura cuptorului se evacua prin acea deschidere Laterală, cuptorul
se putea pregăti pentru o nouă încărcătură, evitîndu-se astfel distrugerea
acestuia.
Pe de altă parte, rezultatul analizelor de laborator efectuate asupra
unor vestigii ale procesului de reducere des-coperite la Ciurelu (Bucu
reşti) datînd din secolul al VI-lea reprezintă o nouă dovadă a dăinuirii
unor metodologii te�hnice întîlnite la geto-daci. Am prezentat mai sus
rezultatul analizelo17 efectuate pe vestigiile reducerii minereului de fier
de la Ocniţa din secolele I.î.e.n.-1 e.n., concretizat in cunoştinţele teh
nk-e pe care le posedau meşterii topitori daci in realizarea acelui prag
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al temperaturii necesară separării in condiţii optime a metalului pro
priu-zis de sterilul existent in minereu. Potrivit rezultatelor obţinute
prin analiza materialelor de la Ciurelu de lingă Bucureşti, topitorii din
aşe21area de ai'Ci utnimu şi ei aceeaşi metodologie tehnică precum m�
terii daci de la Ocniţa. Şi intr-un caz şi in altul, este vorba fără indo
ială de transmiterea, din tată-n fiu, din generaţie tn generaţie, a cu
noştinţelor tehnice de-alungul secolelor in cadrul aceleiaşi populaţii.
Terminologia minieră aşa cum ea ni s-a transmis plnă in zilele
noastre, reflectă şi ea vechile tradiţii daco-romane ale acestei indeletni
ciri. Terminologia esenţială legată direct de producţia propriu-zisă este
în cea mai mare parte de origină latină. Aşa de pildă, vechiul termen al
documentelor noaStre medievale, faur, derivă din latinescul lf.abeT, fierul
pe care a�ti meşteri, făurari sau fierari il prelucrau, provine din fer
rum, iar aurul din aurum, cuptorul de redus minereul din coctorium ;
cărbunele din oarbo-oarbonis ; zgura din scoria ; foalele de la foles etc.
Aşadar, cîteva exemple concludente, mărturii incontestabile ale pe
renităţil culturii şi civilizaţiei celor două popoare (dac şi roman), cul
tură şi civilizaţie integrate deplin şi in chipul cel mai firesc cu putin�ă,
în contextul societăţii de pe teritoriul României in secolele III-XI, al
cărei curs continuu de dezvoltare a condus la făurirea culturii şi civili
zaţiei româneşti.
Aceste dovezi demonstrează cu putere că poporul român, izvorit din
impletirea a două mari civilizaţii a continuat să vieţuiasd statornic pe
aceste meleaguri ducindu-şi departe vechile sale indeletniciri, printre
oare şi valorificarea bogăţiilor miniere, moştenite din fondul dacic şi
roman şi făurindu-şi in decurs de secole propria sa istorie.

PERMANENCES DE LA CIVILISATION DACE ET DACO
ROMAINE DANS LA STRUCTURE DE LA SOCitTE
FEODALE ROUMAINE
Re sume
En partant de la reeherche des foullles archeologiques et en utilisant les re

sultats des analyses de laboratoire physicochimlques, eff�ctu�es sur des vestiges
arch�ologiques, l'auteur met en �vidences le ·caractere permanent de la valorisa
tion des rlchesses minieres (des m�taux noblse et du fer) sur le territoire de la
Roumanie des l'�poque dace jilsqu'au Moyen 4ge roumain.
On souligne a cette ocoasion le fait que cette activite de mlse en valeur des
richesses minieres propres pour la population autochtome dace qui a quelques
technoloties specifiques de reduction du mineral ferreux, activite enrichie par les
colons miniers au moment de la conqu�tes de la Dacie. Alnsi le fonds technolo
giques dace a-t-il ete augmente par la reception des nouvelles techniques spe
cifiq:ues pour le monde l'oumain. L'emploi de celle-ci pendant le premier mille
naire n.e. par La population locale daco-romaine dans le processus de volarisa
tion des richesses minieres (l'utilisation, par exemple, au IV-VI-eme siecle de la
m�rne technique de r�duction du mineral ferreux dans des fournaux a ouverture
laterale) atteste le m�me cadre demographique dans lequel on a transmis l'expe
rience et les connaissances acquises d'une gen�ration â l'autre. De cette reception
sur le fon d traditionnel dace de certains elements nouveaux de dvi lisation rou
maine, de leur rnelange a resulte la culture materlelle et spirituelle du peuple
roumain qui s'est forge les siecles suivants sa propre histoire.
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