
PRELUCRAREA ŞI UTILIZAREA LEMNULUI LA DACI 

Alături de alte materiale utilizate În antichitate În diverse domenii de activitate ale omului , 

lemnului îi revine unul din cele mai importante roluri, gratie preiucră,ij sale relativ facile. 
Cu toate că a fost uti Uzat pe scard largă în epoca dacică, iar prelucrarea acestuia a fost considerată 

Ulllti din cele mai Înfloritoare meşteşuguri ' , în lucrările de specialitate i s-au consacrat relativ puţine pagini . 

Această carenţă izvorăşte din realitatea că lemnul, indiferent de esenţă, fiind materie organică, s-a păstrat 
fmute rar În pământ şi doar În cazuri excepţionale lemnul antic a ajuns să supravieţuiască până În zilele 

noastre. 

Pentru a releva modul de prelucrare a lemnului şi posibilităţi le de utilizare a acestltia, cantitatea 
redusă de lemn ce ne-a parvenit ne oferă o imagine neconciudentă în rapon cu amploarea întrebuintării lui 
În antichitate. 

Întrebarea este dacă cercetarea ştiinţifică trebuie să rămână camonată în continuare doar la nivelul 
explorării şi interpretării lemnului descoperit până acum în siturile arheologice sau mai degrabă să se aducă 
în discuţie noi surse, cum ar fi uneltcle folosite la prelucrarea lemnului, părţile metalice ale unor ansamblc 
unde lemnul a fost utilizat şi, nu în ultimul rând, etnografia. 

În privinţa gamei uneltelor folosite la prelucrarea lemnului se constată că, excluzând procedeele 
industriale, ca este şi astăzi similară celei din antichitate. Meşterii care prelucrează lemnul folosesc: aceleaşi 
UBettc în majoritatea cazurilor şi ele sunt identice sau cu modificări nesemnificati ve fală de cele din epoca 

dacică. 
o dovadă clară a acestc.i identităţi sunt cele şase tipuri de topoare dacice" ce îsi găsesc analogii 

aprope perfecte în formele actuale şi adesea sunt identice. Toporul a rămas şi în societatea modernă, la fel 
ca pentru daci, o unealtă indispensabilă graţie operaţiilor multiple ce se pot executa cu el. Începând de la 

doborâre, fasonare şi terminând cu operaţii mult mai complexe (pi-I1a). 
Un caz interesant îl reprezintă barda care, la o analiza mai atentă, evidenţiază o evoluţie fată de 

cea utilizatii În epoca dacică. Dacă cea dacică' are orificiul pentru coadă dispus longitudinal, barda actua lă 
prezintă un orificiu transversal, dar având două elemente neschimbate, tăişul foane lat şi funcţia de a obtine 

,uprafete plane (pl.l/c). 
Acest tip de unealtă este preluat din mediul celtic, dacii aducându-i o serie de îmbunătătiri'. Tipul 

col tic are tocul de Înmănuşare ,ub o formă a două aripioarc ce nu se ati ng. Dacii, Într-o primă fază, au 
preluat forma dar, în timp, meşterii lor fauri au apropiat cele două aripioare, ele ajungând, într-o ultimă 
fază, să fie unite prin sudură la cald, dând naşterc unui toc de înmănuşare. Spre deosebire de tipul celtic, 
care se poate folosi doar pe o singură fată din cauza tocului format de cele două aripioare, îmbunătătirile 
aduse de daci permit ca unealta să fie utilizată pe ambele părţi, ceea ce a dus la sporirea considerabilă a 
pl\)ductÎ \' ÎtătÎ Î. 

Tesla', folosită pentru finisarea unor suprafete şi, mai ales, pentru obţinerea unor decupaje În lemn, 
""te prezentă şi În mediul dacic în trei tipuri distincte. Un tip, probabil mai vechI. parcurge aceeaşi evoluţie 
co, şi barda, ajungând să aibă gaură de Înmănuşare longitudinală şi două tipuri cu înmănuşarc transversală, 
ultimele avfmd forme identice cu cele acmale (pl.l/b). 

Una din cele mai întrebuinţate unelte În făurărie. lcmnărie. prelucrarea pietrei pentru tăieri şi 
ut'cupaje este dalta. Dintre ce le trei tipuri dacice", tipul 1 şi II sunt identice cu cele actuale, cel de al IlI-lea 

1 rLDaicoviciu. Oacla de la Bltrebij[Q la cL/cairea romană. Cluj, 1972, p.l?2. 
, 

I.Glodariu. E.laro:,lavschi. Civili!.CI{iajll.'rului la daci. Chlj, 1979. r.?? 

lhidol!. p.R 1 . 
. , Ihidem. p.g 1. 
; 

lhidem. p.83. 

t- ibidem, p. 89 
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tip se deosebeşte de forma actuală doar prin modul de înmănuşare longitudinal, care azi nu se mlll 

foloseşte; forma părţii active este însă aceeaşi (pUVa). 

Sfredelui"i. utilizat pcntlll ohţinerea de ori ficii. are �i el analogii actuale în mediul rural, cu toate 
că el coexistă cu tipuri modeme (pl.lI/c). 

Alte unelte indispensablle prelucrării lemnului şi care prezintă fonnc identice azi şi în antichi tate, 

sunt: fierăstrăul\ utilizat pentru tăiere şi fasanare ; cuţitoaiel� ;Iamcle de rindebo şi pilelg ,folosite în 
,pe�ial pentru �lefuirc şi finisare (pUI/b,d). 

Dispun[llld de o asemenea gamă diversificată de unelte, meşterii daci puteau prelucra lemnul. 
puleau să-i dea forme şi înfăţişări multiple. Utilizat singur sau în asociaţie cu alte materiale, fie cu rol de 
bază fie doar ca material auxiliar, se poate constata că nu există nici un domeniu în care lemnul să nu fi 
fost utilizat. 

Un prim exemplu în acest sens Î l  reprezintă dulgheria. Lemnul, material de construcţie prin 
excelentă în antichitate, a fost folosit în epoca dacică la majoritatea constmcţiilor. Chiar dacă în săpături le 
arheologice avem de-a face de cele mai multe ori doar cu resturi de lemn carbonizat, existenţa lui în 
construcţiile mi litarc este certă. Un prim izvor î l  reprezintă Columna Traiană, "nde sunt ilustrate scene de 
luptă în care apar pali sade, durate În mod evident din lemn". Săpături le arheologice atestă existenţa 
palisadelor ca element de fOitificaţie ce se perpetuează din epoca halistalliană. Simple, duble sau complexe, 
palisade\e au fost ridicate din lemn prin înfingerea unor stâlpi masivi în pământ, uniţi între ci cu bâme 
�L):;�t:ate orizontal atât l ongitudinal cât şi transversal. Alt ele-ment de fortificaţie ce foloseşte masiv lemnul 
e>te "zidul" de pământ şi lemn ca la Arp�u de Sus. Liubcova. Galaţi-"Barboşi", Piatra Ncamt-"Bâtca 
Duamnei", Costeşti-"Cetăţuie"I.' etc .. toate ridicate în aceeaşi manieră. La Arpaşul de Sus s-au putut 
oh:-;crva detaliile constructive: pe coama valului s-au înfipt stâlpi groşi (0,25-0.35 m.) la distanţa de 
1-1.75 m. unul de celălalt, dJspuşi în patru şiruri paralele. legătura (:xteri()ar�i fiind fâculă prin bârne sau 
loabde, iar cea transversală tot prin astfel de loabde, dar montate mai sus; între şirurile de stâlpi paralele 

S-;1 tasat pământ14. Interesant este modul de construcţie al acestui zid de lemn. descoperirile arheologice 
n l� rnenţiontlnd prezenţa unor cuie sau piroane care sa fi ajutat la prinderea loabdelor exterioare pe stâlpi. 
Ac�st sistem de construcţie are analogii până în zilele noastre în mediul rural, analogii ce există Şl in epoca 
dacică, dar pnwl'nind de la alte construcţii, şi anume cisterna descoperilă la Costeşti-"Vaka Chişetoarei"!', 
umil', graţie umczclii solului, lemnul s-a păstral în cea mai mare parte. Cisteilla consta dintr-un puţ săpat 
în slâncă, căptu�it cu blăni groase de gorun ce intrau cu cele două capete În stâlpi groşi (24 x 33 CIn.), care 
au De două laturi câte un jghi..'ab (pl.IIIIa). Aşadar este un sistem foarte ingenios care i mplică foarte puţin 

!1L�tcrial feros (cuie. piroane) şi oferea totodată posibilitatea utilizăr!i unor bârne segmentate, ceea ce , în 

ul ti mă instanţă înseamnă economie de material . implicit de efort uman. 
Lemnul a fost folosit chiar:;;i la  zidu! de piatră "murus JaciclIs". Ridicarea celor două paramente 

.şi umplerea spaţiului dintre ele cu emp!ecton, uetermină eXercitarea unor împingeri laterale ale 
p�lrLtmentclor. Pcntnl a contracara împingerile laterale �e fO]OS("()lJ grinzi transversale fixate în cele dom! 
paramente În a�a numitele "cozi de rândunică". Într�o prim,1 fază, pân{lla tasarea emplectoTIului. rolul lor 
cr;: esenţial (pI.IlI/b). 

---_._---------

" ihirlcln, r.�6. 
') f/Jldem, r 91 
i,j /.\idem, p.93. 

, ihiriem, p.9-+ 
1 � �·.Daicovjciu. H.Dalcoviciu. Co!wllf/a Traianii, 1996, "Cel1'.:+': 50.', j. 
, , ! C!odilriu. Arhilt'd/IW dacilor. Cluj, 1983. p.50. 

if){dem. p.:'4. 

�:.Daic()l·il1u. �U�·crcnc7i. Aşr;§"i!e dacice :lin MI/lilii ()uJ;,tiei. ) , ' " j. p.25. 
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PI. nI. Moduri de îmbinare a lemnului: a - modui de îmbinare a cisft::rnci de la Valea ChişClonrci; b - hftrna �i 

modul de prindcrc în blocuri. 
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Un alt tip de construcţie militară ce a folosit uproape In totalitate lemnul, a fost baraca, adesea 
multiplicată In inteliorul cetăţilor (Luncani-"Piatra Roşie" ", S(i/"mi�egelus,,17). Menţionate În literatura de 
specialitate foarte succint. ele nu se puteau deosebi prea mult de loc u inţele civile, având aceleaşi plincipii 
constructive, dar tăr5 o etanşei zare a peretilor cu lut. 

ConstruCţiile civile (locuinţe, anexe, atei icre etc.) au fost durate In cea mai mare parte din lemn. 
Azi din toate acestea au răma'i în cel mai bun caz câteva restun de lemn eurbonizat. Totuşi anumite dotări 
din cadrul locuinţelor ce ţin de ceea ce se nume�te azi tilmplurie, pot fi cunoscute . Airi s-ar încadra u�i1e 
ce sunt marcate de praguri , de prezenţa balamalelor �i il , , ,tcmclor de închidere" a u�il()r (pl.fV/c). 
Deschide.ile pentru luminat (ferestr"',,) sunt prezenle şi ele, Jtestate tiind de pretenţa bucăţi lor de mică 
ce Înlocuiau Inateriilc organice sau stida. 

În eadrul dotări lor din intcriorullocuinţelor intră �i politcle de lemn pe care se puneau vasele. La 
Rudele'" s-au descoperit un număr de 14 vase care după pozilia lor, par ,a fi fost �"zate P" o astfel de 
poli(1i rle lemn. TOI din lemn au fost confcctionate o s�lie de lăzi ce serveau la depozitarea cercalelor. cum 
pare �ă fie cazul la Grădiştea Muncelului20 sau la depolitarea unor unelte:1. Din aceste lăzi s-au mai pastrat 
('âteva bucati dc cărbune �i o mulţime de cuie, ce serveau la prinderea sciindurilor lăzii. 

Un alt domeniu al prelucrării iemnului cunoscut şi utilizat de daci este rotăria. 
Chiar dacă nu s-au descoperit şi nu s-au păstrat roti de lemn, totuşi. cunoa."lterca rotăriei nu mai 

poate fi pusii la îndoială. Pe Columna Traiană apar scene In care se văd care. ce au roţi CII 8 spiţ,,". Ele au 
fosl confinnate arheologic prin descoperirea părţilor metalice ce intrau In constructia roţii"- Tot de la 
Griidişlea Muncelului provin o serie de bucşe folosite la roata camţei". Aceste piese metalice dovedesc 
fără Îndoia l,l că me�tcşugal rotârieî era cunoscut, roata În <!11:-;amblul ei fiind confecţionată din lemn, iar 
metalul era utilizat doar acolo unde era necesară (1 rczi�tenţ[1 mai mare (pl.l V la). 

Tot un II1cşte�ug complementar al lemnărici cunoscut de daci (l fost dogăria. Sâpăturil� din anii 
'.�O în punctul "Ia Tău" ali dus la descoperirea unei instalaţii de ...:aptllrca a apei ce consta elin două conducte 
de hit �i un decantor confecţionai din lemn de hrad, asemimător Ctl un butoi mare, din doage, legate cu trei 

cercuri de lemn::". Oil1 aşcLările dacict� Jin zona Sarmizegelu:o::.a provin o serie de cercuri de rier, eli 

diameln:. grosil1li �i !ă\i m : \'ariate, ale benlii de tahla, Ce s�n·�au probabil Ia strângcrca vaselor mai mici 
de lemn (cufc, oOlllţe. butoilţiey"'. Toate aCestea \ in :-.:1 eonfinlle că şi dog?tria a fost CUllo&cută �i ulilizală 
d� daci (pIIV/b), 

Lemnul a fost utilizat masi\' şi pentru undtL' �i 3mlC. il1�ă in majoritate;t cazuri lor �i ca material 
,·omplemcntar. I'olosit pentru lInelte de la cozile ciocanclor, topoarelor. biirzdoL teslelor. ,apelor. grebleloL 
coaselor. seceri lor :,;,i terminând CLI J1lli"1.ea lemnoasă a plugulu i. Probabil uneori lemnUl a fost folosil chiar 
penuu cunfccţionaren uneltelor. Descopcrirea ÎII 1938 la Valea Florilor" il ullui depozit de unelte de Iemll 
bine pă,lr�u Îlltr-un put ce a servit la exploatarea sării o confirmă. Depozilul are ;n C('mponenţă o cazma, 
!upe\i, cociOl"bă, pârghii, mainri. troacă. conteC\iunate din lemn de (ci. toate având umlC d(' u7.urfl. Cioplire-a 
era ÎngrijiL"i. !oate fiind bine faS0nate ŞI nclezit�. D.ltarea depol.il11lui s-a mCul pe haza ullci râşniţe de piatră 
ce arc analogii In epoca Latcnc. depozitul putfmd fi al.·ibuit dacilor. 

" C.Dail:Ovi(.:ju, Ct·futea dw:iL·;] d,> la P;afra Roşu, 195'+. p.MJ. 
" el) · . . . 1 h . ('''1\· \'1 l' 1(1 -- '1 ": . :tlC("I .... H.:'U":-'\:O<l, . . In.I{ ', .. -_o :,o ).:". p._ , o . 
" 

, , 

" . 

(Clo(brill. h.l:u·oshl\s,"'hi, o/uit .. p.! :6. 

1 · 1 , : \·( · I\' I"ll'·· ·j )'<' •• 1.:.11. n. . y J.I. p. \,!. 

,., I� ·, : ' · " .
, ;, II D · ,·, ' ·U \"· ' · '· U 0 ' ) (." · · c'·" ");' " () '1 ' . . . .... , . . '. " , . ... � . ..... , . ... , ... . . ... � - ' ., . 

2.1 I.G!odariu, l../Ii ,1;t'Ii('l" dlf;I�:I;i!"il· l'a .{,:{II"!iIC�·:':('lIS(/ (/a6:: .. 1. in .-ku:.\-1.�: Xli, 19?5. p.1!� 
:'.1 ! (;lfld.lf�U. r.I�.n;sb'·r.;;hj_ 0i'.:"i!.. p.: 2� . 

• • 

_" I.GIf.;·:hmll. C.l:'lr(\::.b\"�l:hi. o:uit . . p.l..? f. 
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Tot din lemn s-au făcut pălţile componente ale lInor amlC. Mânerele de lemn ale cuţitelor şi 
săbilor, tijelc de lemn ale săgeii!or, cozile Iăncilor şi ale suliţelor, din metal fiind doar vihfurile şi călcâiele. 

Privitor la esentele de lemn folosite, trebuie men�onat de la Început c ă  aici se constată lipsa uoor 
analize efectuate de specialişti pe bucăţile de lemn păstrat sau cărbune, care să determine speciile de lemn 
utilizate. Totuşi în câteva cazuri aceste esenţe sunt cunoscute : gorunul utilizat la cistema din Yalea 
Chişetoarei, bradul folosit pentru butoiul de decan tarc de "Ia Tău", uneltele de la Yalea Florilor, 
confecţionate din lemn de tei şi carpen. La cistema de la Grădiştca Muncelului s-a folosit o specie de brad 
foarte rezistentă la umezeală şi anu me zada" . 

• 

In concluzie se poate aprecia că dacii, având la Îndemână variate esenţe de lemn, pretabile la 
prelucrare, unelte adecvate, capabile să le permită prelucrarea acestui material, au cunoscut şi utilizat pc 
scară largă acest meşteşug de pe unna căruia se păstrează pu�ne dovezi. Se adaugă îndemânarea meşterilor 
care au pus în valoare această materie primă oferită cu generozitate de natură, confecţionând din lemn, 
integral sau parţial, cele mai variate obiecte, ajungând până la mc�teşugitele şi pretenţioascle alcătuiri 
arhitectonice. N-au lipsit desigur operele de artă. începând de la fireşti le Încrustări în obiectele de 

Întrebuinţare cotidiană pină la decoruri de excepţie, menite să împodobească editicii, <l5a cum o arată 
extrem de numeroasele dălţi, ce au forme ale pilrţii active foarte variate, care probabil au sC!'vit la 
t!xecutarea unor asemenea decoruri. Dar, deocamdată. doar uneltele specializate sunt capabile să ofere 

indicii, firesc incomplete, pcntm meşteşuguri le izvorâte din prelucrarea lemnului. 

DARIUS SIMA 
Universitatea "Babeş-Bolyai" 

Cluj-Napoca 

L'INDUSTRIE ET L'UTILISATION DU 1l00S CHEZ LES DACES 

. . 

RESUME 

Cel cxpose s'occupe du probk;me du fa's'onnement el de I'utilisation du hois dans I'anliquile daciquc. Ce 
rrob"�In� a c:lc discute dans la liucralurc de spccialite sl'ulcml!nt du poinl de vue de.':i VI.!SlÎgcs en buis qui S� sonl 

. .  . . conserves Jusqu a nos Jours. 
Le pn:sent travail essaÎe de mt:llrc en discussion dt' nOllvelles sources en ee qui conL'crnc ce rnclicr. Nou� 

propson� I.:omme premiere souree ks oulils spccHiqucs de ce m";ticr cn ('ssuyant en IllCIllC tcmps une: comparaison 
a\'ec la gammc d'outils cmplnyce auss i p�lr les artisans qui fa�onnenl le hois. 

On pcut dune; constater J'existencc des mellles outils. qui sont, dans la plupart dl!s cas. ident iques en forme. 
ou avel: des modifications insignifiamcs il ceux de I\�poque d;'\L'H.jUC. Ccs oUlii PCUVCOI nous donoer quelque:-. dctails 
sur la maniere de fa�onncr le bois. 

Ensuitc, nous y discutons 4udqucs mClicrs complcmen(Hir�s au r�wonncmcnt du buis. comInC la 
charpcntcrie. Ia menuiscrie, le charonnag..:. Ia [Onnclleric l.'t on constate qu'ils om ete connus et utiliscs I)ar les artisan:
d3CCS. 

La discussion qu'on porte �l.!r �ux a pour [oundcIIlcnl It- bois t:onscTVc. el snunout les enscmhles ou I'cmploi 
du bois est dt::montre. par exemple: le mur de pieTre "muml' f)adclIs" ou ccrtaincs pic�c� mt:talliqucs qui unI ele 
crnrloycc� simullancmcnt avec le huis. 

EXPLlCATION DES F1GURES 

Pl. L Outils spcdfigues au fac;onncmcn\ du bois: a· haehcs; h· hl!rrllineth::s; st::rpes ! d'aprC5 Civi/izt1fiaflerului 
ia claei). 

P1. Il. Outils spCcifigucs au fa((onnemc:nt du boi� :  a - ciseaux �\H.lgc': h - rJ:.lI1t:.s; (; . vrille'i; d - cgoines (d'apn'-:s 
CivilizaJiajierului la daci). 

P:. TU Modali lcs d'assemblage du bois: a· mod�lJite d'a<;st!mhlat;;t: de la t.:ilcrnc de Valea Chjşetoar�i: b· pOlltrl' 
d� la Jlludalitc d'attach� ,�n blocs. 

P1. IV. :1· !c'\ ponipns Illct.::t!liques des rolles; h· c�n;k �n [,'1: ... :· t:harnieres ((J'apT�s Civiliza{ia}iem/l/i la dacii. 

�s li GheMghi II. C;Sle ma dacicJ de fa G riidi Ş1('(/ (!(.' J'lr.mle, în "(;Ie;;lt 11./ . .  U. 1. 1996. p. JB7. 


