
UN ATELIER DE FAURAR 'ŞI UNELTE 

GETO-DACICE DESCOPERITE IN GORJ 

GHEORGHE CALOTOIU 

In anii trecuţi pe platoul aşezării geto-dacice de la Socu 
Bărbăteşti s-a descoperit o locuinţă de suprafaţă cu di

mensiunile de 5,25 x 6,6Q m la adîncimea de 0,20 m. In par
tea centrală la adîncimea de 0,40 m s-a găsit o vatră de foc 
de dimensiunile de 0,4S x 0,5."i m. Pe aceasta au fost desco
perite fragmente ceramice şi diferite resturi osteologice. A
ceastă locuinţă avea pereţii din stîlpi împletiţi cu nuiele şi 
apoi lipite cu pămînt, pentru a fi mai călduroase şi ferite de 
incendii. In partea de sud-est a locuinţei s-a descoperit mul~ 
chirpic cu urme de nuiele. In ·această locuinţă s-a găsit în 
partea de nord-est la adîncimea de 0,42 m o fructieră între
gibilă de culoare cenuşie lucrntă cu roata, iar în partea de 
nord-est s-au descoperit fragmente dintr-un cantaros, cu ur
me de pictură. 

Tot aici s-au descoperit fusaiole rotunde şi romboidale, 
buze de vase din pastă zgrumţuroasă sau fină şi un fragment. 
după o imitnţie de cupă. cielianil.. 

La 2 m sud-vest de această locuinţă s-a trasat o 
secţiune S5 în lungime de 15 m/2 în direcţia est-vest şi au 
fost deschise două casete latc>rnle A1 şi A2. Aici la adînci
mea de - 14 cm s-a descoperit un atelier de făurărie cu di
mensiunile de 6,40 x 5,60 m. A:cest atelier se compune din 
două vetre mari de tip platformă. Vatra din centru avea di
mensiunile de 1,76 x 1,40 m şi era de formă rotundă. Pe mar
ginea vetrei au fost găsite dispuse concentric 7 pietre mari 
de rîu. Pe vatră s-au descoperit trei creuzete cu urme puter
nice rle ardere (unul vitriliat) şi multă cenuşă. In partea <le 
est s-a descoperit o gură de alimentare cu foc. 

La 1,30 m sud de aceasta s-a descoperit o altă pia tfor
mă - vatră ovală de 1,60 x 1,45 m cu o grosime de 12 cm. 
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Pe aceasta în partea de nord-vest pe o suprafaţă de 60 x 85 
cm s-au găsit suprafeţe lise suprapuse în număr de 10-12. 
ln partea de sud-vest s-a descoperit multă lipitură arsă, trei 
pietre mari de rîu şi două bucăţi de zgură. Sub această 
suprafaţă ovală la adîncimea de - 16 cm s-au descoperit 
fragmente de fructiere, buze de vase, fragmente de vase 
miniaturale şi multă cenuşă. Pe această suprafaţă clivată de 
pe platforma-vatră se foloseau pentru prelucrarea bronzului. 

Intre cele două suprafeţe ovale s-a descoperit un ti
rant (un cordior) în lungime de 0,72 m şi o lăţime de 25 cm 
pe unele locuri de 35 cm care are o suprafaţă puternic ars 
la roşu. ln partea de nord-vest a atelierului de făurărie a 
metalelor s-a descoperit pe o suprafaţă de 1,80 x 1,75 m mul
tă lipitură. S-a mai găsit chirpic ars la roşu provenit de la 
un perete pe direcţia nord-vest. ln acest atelier putem de
duce că se µrelucra bronzul. clar că în alte părţi aceiaşi meş
teri puteau să prelucreze şi ustensilele de fier. ln cercetările 
arheologice din 1979 s-a mai descoperit o locuinţă de supra
faţă unde s-a găsit o valră de foc cu multă cenuşă. Tot acolo 
s-a mai găsit un cleşte de fier de dimensiuni mari, un creu
zet, un dorn, bucăţi mici de zgură. Această locuinţă - ate
lier se află la 155 m nord-vest faţă de noul atelier de fdu
rărie găsit mai recent. 

Atelierul de făurărie din aşezarea geto-dacică de la So
cu - Bărbăteşti se datează în secolul I î.e.n. - I e.n. 

Atelierul de la Socu - Bărbăteşti se deosebeşte de cel 
de la Căţelu Nou1 unde s-a descoperit un atelier ce const;:t 
dintr-o vatră, prin aceea că a fost găsită la aproximativ 1 
m adîncime. Atelierul de la Socu - Bărbăteşti a fost desco
perit mai la suprafaţă şi se compune din două vetre plat· 
formă. 

Descoperirile de la cetatea de la Bănita au scos la ivea
lă creuzete, tipare pentru turnat inele, cleşti, ciocane, dăl

ţi2. Lipsesc indiciile privitoare la sistemul de construcţie a 
atelierului. 

Aşa cum am amintit mai sus atelierul de făurar de la Că
ţelu Nou avea o formă ovală cu diametrul de 4,35 x 3,70 m, 
adîncit în pămînt pînă la 1 m. Inventarul atelierului cuprin
dea două creuzete, fragmente de bare din bronz, bucăţi de 
zgură de metal topit, un cuţit masiv de fier3

• Pe lingă bronz, 
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Creuzete descoperite in. atelierul de făurărie dacic de la 
Socu - Bărbăteşti 



acest atelier cu sigurantă că a prelucrat şi fierul. Atelierul 
se datează în secolul II î.e.n. 

Cercetiirile arheolouice ele la Cetăţeni au scos Ia ive;:il<l 
creuzete, tipare, zgură, fragmente de cupru, unelte de pre
lucrare a bronzului şi a fierului". 

Urme de zgură, unelte de fier, bronz, creuzete s-au des
coperit şi în cetatea dacică de la Costeşti5• 

Cîteva creuzete. fără alte indicii au fost descoperite şi în 
aşezarea de Ia Dumbrava6

• 

Cetatea de Ia Ocniţa oferă informaţii privind existenţa 
unui atelier de bronzier. Sinaurele urme sînt creuzetele mul
te cu urme de argint7. Tot aici au mai fost descoperite cleşti, 
dălţi, dar prin formă şi mărime ele s-au folosit de către meş
terii fierari. 

O construcţie de î::npletituri de nuiele şi chirpici şi aco
perită cu trestie a fost descoperită Ia Pecica8

• Clădirea în care 
se află atelierul avea dimensiunile de 7 m lungime şi 6 m 
lăţime9• Inventarul cuprindea tipare, valve pentru turnat ine
le, creuzete, o nicovală, o ştanţă pentru biitut monede da
cice, dăltiţe 10 • Atelierul se data în secolul I e.n. 

ln oetatea dab/:ă d·~ Ia Pfr1trn Roşie s-au descoperit 
valve pentru turnat inele, o nicovală şi o mare cantitate de 
produse făcute din bronz'1

• 

Creuzete, unelte din metal s-au descoperit şi în aşezarea 
de la Piatra Şoimului'2, fără a se preciza însă locul atelieru
lui. 

O altă aşezare dacică unde se presupune că a funcţio
nat un atelier de prelucrare a bronzului este Poiana. Pre
zenţa creuzetelor şi a tiparelor împreună cu dălţi. cleşti. 
străpungătoare şi ciocane'", indică existenţa unui atelier mixt 
de prelucrare a bronzului şi a fierului. 

I.a Popeşti, siipăturile arheologice au scos la iveală cre
uzete, tipare pentru inele, bare de bronz, fără a se localiza 
atelierul propriu-zis. 

Creuzete şi bare de bronz au mai fost descoperite şi în 
aşeziirile de la Răcătău15 şi Radovanurn, cu menţiunea că la 
Radovanu s-au descoperit şi fragmente de tipare şi zgură. 

In aşezarea dacică de la Săvîrşin a fost identificată o 
locuinţă-atelier de prelucrare a bronzului şi argintului'7 In
ventarul lui cuprindea creuzete, un cuptor şi diferite unel
te18. Aşezarea şi atelierul sînt datate în secolele I î.e.n. 
I e.n. 
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In incinta fortificată de la cetatea dacică de la Tilişca 
s-au descoperit 14 matriţe de bronz şi trei manşoane de fier 
cu ajutorul cărora se emiteau denarii republicani romani 1 ~. 

Răspîntlirea 'atelierelor de filerărie este relativ unifor
mă pe tot cuprinsul teritoriului locuit de geto-daci, iar ate
lierul de făurărie de la Socu - Bărbăteşti este singurul des
coperit pînă acum în judeţul Gorj. 

Alături de numeroase obiecte antice confecţionate în a
ceste ateliere de făurari, Muzeul Judeţean Gorj deţine va
loroase piese legate de agricultură, ocupaţie de bază a co
munităţilor antice ce au trăit pe actualul teritoriu al Gorju
lui. ' 

Din categoria uneltelor folosite în agricultură pe terito~ 
riul judeţului Gorj au fost descoperite în depozite coase şi 
seceri dacice. Un asemenea depozit alcătuit din şapte coase 
dacice din fier a fost dt'Scoperit întîrnplător cu ani în urmă la 
intrarea într-o peşteră de pe valea Sohodolului, pe raza co
munei Runcu. Un gen asemănător de unelte agricole a fost 
semnalat şi în cadrul altor descoperiri arheologice făcute 
pe raza judeţului Gorj, la Dobriţa şi Căpreni'0• 

Coasele au curbura lamei mai puţin accentuată, prezen
tînd o buclă înaintea tubului de înmănuşare, care are o for
mă conică şi este prevăzut cu un orificiu pentru cui. Reali
zarea lor a fost făcută prin martelare. Lungimea totală a 
coaselor variază de la 102 cm pînă la 122 cm, iar lungimea 
tubului de în.mănuşare este de circa 18 cm, avînd un diametru 
maxim de 4,2 pînă la 4,4 cm. 

Acest tip de coase se aseamănă ca formă cu tipul II rle 
coasă după tipologia lui I. Glodariu şi E. Iaroslavschi21

, cu 
menţiunea că exemplarele descoperite la Runcu - Gorj pre
zintă tuburi de înmănuşare spre deosebire de coilsele de tipul 
II care este previizu1.i1 cu o limbă pentru fixare. Avî1nd îns;l 
in vedere asemănările şi faptul că autorii amintiţi mai sus 
precizează existenţa a numai două tipuri de coase, noi pro
punem un al treilea tip care să cuprindă formele ce derivă 
din tipul doi, în privinţa formei larn:ei, iar limba de fixare fi
ind înlocuită cu tubul de în.mănuşare de formă conică. 

Secerile sînt unelte aqricolf' cu o frecvenţă deosebită l.n 
cadrul săpăturilor arheologice, ele fiind semnalate în desco
peririle făcute la Dobriţa şi Teleşti, iar în acest an (1988) 
intr-un bordei din aşezarea geto-dacică de la Socu - Băr
băteşti. Forma acestor seceri este relativ simplă : ele pre-
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zintă o Iarnă curbată, ascuţită Ia virf, fiind terminată la ca
pătul opus printr-un cîrlig de fixare perpendicular pe lamă. 
In apropierea cîrliguluţ secţiunea lamei este dreptunghiula
ră, iar pe măsură ce ne depărtăm de cîrligul de fixare sec
ţiunea devine triunghiulară, acest lucru datorîndu-se opera
ţiei de ascuţire realizată printr-o martelare. Minerul de lemn 
era ataşat secerii fie prin înfigerea cîrligului secerii în el 
şi legarea secerii de acesta cu o sfoară sau curea, fie prin 
baterea forţată a unei verigi, procedeu întîlnit mai rar. 

Lungimea secerilor variaziJ între 37 şi 54 cm, iar lăţi
mea lamei este cuprinsă între 2,5 şi 5,4 cm. Din punct de ve
dere cronologic atît coasele cit şi secerile le putem înca
dra ca aparţinînd secolului I e.n. Descoperirea unor seceri ce 
prezintă analogii cu exemplarele de la Dobriţa, Teleşti şi 
Socu - Bărbăteşti au mai fost făcute la Băiceni22 Bîtca Doam
neF:1, Căpîlna2~. Covasna25

, Costeşti26 , Govora-sat27
, Grădiştea 

Muncelului28
, Losna29, Popeştf10 , Racu31, Tilişca32 şi Tino

suri:1. 
O altă categorie importantă în cadrul descoperirilor de 

unelte aqricole o constituie !;'i brăzdarele de plug. Unealtă 
importantă în cadrul muncilor agricole practicate de comu
nităţile antice, brăzdarul de plug a dus prin descoperirea lui 
un real progres în practicarea agriculturii. In aşezarea qeto
dacică de la Socu -- Bărbăteşti a fost descoperit un brăzdar 
de plug realizat dintr-o barii masivă de fier cu o lungime 
de 24,2 cm şi o lăţime maximă a lamei de 7 cm. Bara de 
fier masivă a fost aplatizată şi lăţită la capătul care intră în 
pămînt, prezentînd pe partea ce stă pe pămînt o nervur::t 
mediană. La capătul îngust brăzdarul prezintă un cîrlig de 
fixare. In treimea inferioară a lui, acolo unde bara prezintd 
lăţimea maximă, brăzdarul este îndoit atît pe axul lon~itu
dinal (determinîndu-se astfel o ridicare a vîrfului în raport 
cu corpul lll'i, mărindu-se şi eficienta practică a uneltei) cit şi 
pe cel transversal dîndu-i brăzdarului un aspect asemănător 
cu al unei lopeţici. Vîrful brăzdarului se termină într-un 
triunghi cu un unghi foarte ascuţit. Brăzdarul era fixat pe o 
talpă de lemn fie prin înfigerea cîrligului în lemn sau prin 
aşezarea unei verigi de prindere. 

Descoperiri cu analogii la brăzdarul de la Socu - Băr

băteşti putem semnala la Bîtca Doamnei34
, Cetăţeni35 , Strîm

bu:i:;, Grădiştea - Muncelului37
, Popeşti33 , Tinosu39 şi Ocniţa40 • 
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In sfrînsă 1egătură cu evoiuţia cultivării plantelor, creş
te şi dimensiunea rîşniţelor. In acest sens descoperirea făcu
tă în aşezarea geto-dacică de la Socu - Bărbăteşti şi în ce
tatea dacică de la Vîrţ - Rovinari, confirmă evoluţia dimen
siunii acestui tip de unealtă. Cele două piese de la Socu -
Bărbăteşti şi Vîrţ sînt realizate tot din pietre de rîu. Frecă
torul puţin albiat are o formă regulată, prezentînd o lun!1i
ine de 30 cm şi o lăţime uniformă de 10 cm. Piatra stătătoa
re are de asemenea o formă regulată cu lungimea de 50 cm 
şi lăţimea de 20 cm 1 prezentînd o convexitate pronunţată a
tît ca urmare a fasonării cit şi a folosirii îndelungate. Tot 
în aşezarea dacică de la Socu - Bărbăteşti este semnalată 
şi descoperirea unei rîşniţe de tip evoluat, stătătorul vizihil 
albiat în urma fasonării rocii de tuf vulcanic, are un diame
tru la bază de 32 cm. Alergătoarea şi ea fasonată atent pre
zintă un orificiu median în formă de treflă, lateral prezen
tînd o adîncitură în care era fixată tija de lemn ce punea în 
mişcare rîşniţa. Analogii cu descoperirea de la Socu - Băr
băteşti întîlnim la Ocniţa". 
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